
Budapest F6viros XVI. keriilet Helyi V{lasztrisi Bizottsriga

17 3 12019. (X. I 4.) sz{m[ hatirozata

HATAROZAT

A HVB-nek a vrilasztiis eredm6ny6t meg6llapit6 d6ntdse ellen a szavazalszirirnl6l6 bizottsrig

szavaz6kdri eredmdnlt megellapit6 ddntdsdnek tdrvdnys6rt6 voltri,ra, vagy a szavaz6kori

eredmdnyek dsszesit6sdre 6s a vrilasztiisi eredmdny megillapixisara vonatkoz6 szabelyok

megsdrtdsdre hivatkozrissal lehet fellebbezdssel dlni [gy, hogy az legkdsobb a halitrozat

meghozatal6t6l sziirnitott 3. (harmadik) napon belUl, azaz leekdsobb 2019. okt6ber 17. naoi6n

16 6rdi m zen a HVB-hez. (1 163 Budapest, Havashalom u. 43., telefax: 404-4298, e-

mail: hvi b l6.hu

A feltebbezdst iriisban - szem6lyesen, lev6lben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben

eljuttatva - lehet benyrij tani. A fellebbez6snek tartalmaznia kell a jogszab6lys6rt6s

megjelcil6sdt, a jogszabrilysdrt6s bizonyit6kait, a fellebbez6s benyujt6jrinak nev6t, lakcim6t

(szdkhelydt) ds - ha a lakcimdtol (szdkhelydt6l) elt6r postai 6rtesitdsi cim6t, a fellebbez6s

benyujt6janak szem6tyi azonosit6j6t, illetve ha a kiiltblddn 6lo, magyarorszagi lakcimmel

nem rendelkezo v6taszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a szemdlyazonossdg6t

igazol6 igazolvrinyAnak tipusdt ds szriLrndt, vagy jel6l6 szervezet vagy m6s szervezet eset6ben

a bir6s6gi nyilvrintartilsba-vdteli sziiLrn6t. A fellebbez6s illet6kmentes.

INDOKOLAS

A Ve. 3074'{. $ (1) bekezddse alapjan a HVB a Budapest XVl. kertilet 9. szdmri egy6ni

vdlaszt6kerii letben a helyi dnkorm6nyzati kdpvisel6k 6s polgiirmesterek 2019. dvi 6ltalAnos

A Budapest F6vriros XVI. kertilet Helyi V6laszt6si Bizotts6ga a vrilasztrisi elj6r6sr6l sz6l6
201 3. 6vi XXXVI. tdrv6ny (a tovdbbiakban: Ve.) 307,4I. $ ( l ) bekezddse alapjrin a helyi
dnkormiinyzati k6pviselok 6s polgrirmesterek 2019. dvi 6ltalinos vdlasztdsiin a
vrilaszt6keriileti eredmdny megrillapitiisa t6rgy6ban - 5 igen, 0 nem szavazattal - meghozta az
aldbbi hatiirozatot:

Budapest Fovaros XVL keriilet Helyi Vrilasztrisi Bizottsriga (a tov6bbiakban: HVB) a
szavaz6kdri jegyzokonyvek alapj dn megdllapitja, hogy a Budapest Foviiros XVI. keriilet 9.
szdmri egy6ni vilaszt6keriilet6ben az dnkormrinyzati kdpviselo viilasztiis eredm6nyes volt.

A megvrilasztott k6pvisel6 Kovrics P6ter, a FIDESZ-Magyar Polgiri Sztivets6g 6s a
Kereszt6nydemokrata N6ppirt ktiztis k6pvisel6 jeltiltje.

A HVB jeten hatilrozat ds a jelen hatrirozat mell6klet6t k6pez6 jegyz6kdnyv (Jegyz6krinyv az

egy6ni vdlaszt6kertileti k6pvisel6-v6lasztiis eredmdnydrol) ktizz6t6tel6t elrendeli.



vdlaszt6siinak eredm6ny6t a hatdrozat melldklet6t kdpezo jegyz6kdnlwben foglaltak szerint
6llapitotta meg.

A helyi dnkormiinyzati kdpvisel6k ds polgdLrmesterek v6lasztiisiir6l sz6t6 2010. 6vi L. torvdny
(a tov6bbiakban: Ovjt.) 14. $-a alapjan az egy€ri v6laszt6keriiletben az a jel6lt lesz kdpviselo,
aki a legtcibb drv6nyes szavzuatot kapta.

A leirtakra tekintettel a HVB a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint 6llapitotta meg a helyi
dnkormrinyzati kdpviselok 6s polgdrmesterek 2019. 6vi rlltal6nos vdlasztiisdn a Budapest XVI.
kertilet 9. szdmt egy6ni villaszt6kertleti k6pvisel6 vrilaszt6s eredm6nydt.

A HVB hatriskore 6s hatdrozata az Ovjt. 14. $-riLn, a Ve. 304. $ c) pontjeban, a 307N. $ (1)
bekezddsdben foglaltakon, a jogorvoslati lehetosdgr6l sz6l6 trlj6koztatiis a Ve.22l. $ (1)
bekezd6s6n, a223. g (1) bekezd6s6n, a224. $ (l)-(4) bekezd6sein, a225. $-dm, a 2a1. $ (2)
bekezddsdn, a 3071P. $ (2) bekezdds c) pontjrin, valamint az illet6kekr6l sz6l6 1990. 6vi
XCIII. torvdny 33. $ (2) bekezd6s l. pontjrin alapul.

Budapest, 2019. okt6ber 14.

D Sz6k

a HVB elntike
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K6szrllt 2019. ev okt6ber h6 14. napjdn, 5 db szavaz6ktjrijegyz6ktinyv alapjin, a helyi vilasztisi bizottsdg hivatalos helyisdg6ben

Budapest XVl. keriilet, Havashalom utca 43.

A A n6vjegyzikben l€v6
v6lasa6pol9610k szimai

A

rSzavaz6kdnl megjelent
valaszt6polgirok szima:

2912

B
Urn{ban l6vti, ieMlyegzEtt

szavaz6lapok szima:

Ervdnytelen lebelyegzetl szavaz6lapok
szAfia:.

Ervdnyes szavaz6lapok szima:
N = a J elohe n*irr, i st avaz a /o*.;s s. e se n)

K

M

N

29ll

45

2ffi

HET VATASA'^fl BEOTISAG

C

I

122
iIEIES GABOR JOETEF
MOMENTUM l\,IOZGALOM-OEMOKRATIKUS
KOALiCIO.MAGYAR SZOCIALISTA PARI
PARBESzED MAGYARoRSZAGERT PART.
LEHET MAS A POLITIKA.JOBBIK
MAGYARORSZACERT MOZGALO]V

1 079

r]t
Xlss AI{]TA
CIV 116 EGYESULET

129

3

111
KOVACS PEIER
FIDESZ MAGYAR POLOARI SZOVETSEG
KERESZTENYDEMOKRATA NEPPART

1 65t

2ffi

h
Pajor Liszl6 tde

JIIDflTlr,U

BlrDAPESr rtv.rls
BudspGt XVl. ks{llt B ilmrl ldhm.rtliolct

A SZAVAZATOI( SZ{MA JEI,6LTENIdNI

ga9rrat

OdszEsEN:

a tl5

a ie6iiSkdhw kiri*litts{tor

trllnYtzl/oln

ffi
6
Eo



EFE

BI'I'APtrST fMTU
Brdrpgt xvl. Lffnf.r (D 

',{ut 
v0rrzt6lcrlht

A eredmanye:

A vilaszt6s ettdmcnytclcn volt, mert a legtdbb s2avazatot sze126 jeldltek azonos szimi szavazatot kaptak

A valastt& aredma[y6 Yoh, a megv6lasztott kdpvise16:

neve KOVACS PETER

azonosit6ja

nemzetis6gi jel6lt nemzetis6Se

L74

x

h-)dr. 526ke Tibor

------" -./VP,-A)wtelndkhelyettes WtBorsay Jinos Rezs6

)[* hi-'d

Idr. Nagy Livia

r'\
--Jt IPajor L6sz16 Ede

dr. Csomor Ervin
HVlvezet6je Q/an"? -..---

@
* BIJD

--l
:'r

o

{

x

EELYr vIL\sztlsr Bzorr$fu

f lcivz6tdnwlillllta$kor
AlStrrs

a ie*z6kd.r1, mtr3dkl6nat iwatel€lor

elndk r

Xelemen P6ter


