
Budapest F6vdros XVI. keriilet Helyi Vrilasztdsi Bizottsdga

l7 412019. (X.14,) sz6mri hatdrozata

A Budapest F6v6ros XVI. kenilet Helyi V6laszt6si Bizottsriga a viiasztitsi eljrlr6sr6l sz6l6
2013. 6vi XXXU. torvdny (a tov6bbiakban: Ve.) 307N. g (l) bekezddse alapjan a helyi
dnkormdnyzati k6pvisel6k ds polgiirmesterek 2019. 6vi 6ltal6nos vdlasztrisiin a
v6laszt6ker leti eredmdny meg6llapit6sa targyiban - 5 igen, 0 nem szovazattal - meghozta az
akibbi hatirozatot:

HATAROZAT

Budapest F6v6ros XVI. keriilet Helyi V6laszt6si Bizottsriga (a tovribbiakban: HVB) a
szavaz6kdri jegyz6konlvek alapjrin megAllapitja, hogy a Budapest F6vriros XVI. keriilet 10.
szdmf egy6ni vrilasztrikeriilet6ben az onkormiinyzati k6pvisel6 viilasztds eredm6nyes volt.

A megvrilasztott k6pvisel6 Acs Anik6, a FIDESZ-Magyar Polgriri Sziivetsdg 6s a

Keresztdnydemokrata N6ppirt kliztis k6pvise16 jeliiltje,

A HVB jelen hatirozat ds ajelen hatirozat melldkletdt kdpez6 jegyzokdnyv (Jegyz6k6nyv az

egydni v6lasa6kertileti kdpvisel6-vrilaszt6s eredmdny6rol) kiizz6t6tel6l elrendeli,

INDOKOLAS

A HVB-nek a v6lasztis eredmdnydt megellapit6 ddntdse ellen a szavazatszarnhil6 bizottsrig

szavaz6kori eredm6ng megA apit6 d6nt6s6nek t6rvdnys6rt6 voltiira, vagy a szavaz6kdri

eredm6nyek dsszesit6sdre ds a vrllasztdsi eredmdny meg6llapit6sara vonatkoz6 szab6lyok

megsdrt6sdre hivatkozrlssal lehet fellebbezdssel 6lni ugy, hogy az legk6s6bb a hatarczat

meghozataliit6l sz6mitott 3. (harmadik) napon beliil, azaz teekdsobb 2019. okt6ber 17. napian

16 6r6ie meedrkezzen a HVB-hez. (l163 Budapest, Havashalom u. 43., telefax: 404-4298, e-

mail: hvi@bpl6.hu)

A fellebbezdst ir6sban - szemdlyesen, levdlben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben

eljuttawa - lehet benytjtani. A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a jogszab6lys6rt6s

megjet6l6s6t, a jogszab6lysdrtds bizonyitdkait, a fellebbez6s benpjt6janak nevdt, lakcimdt

(szdkhely6t) 6s - ha a lakcim6tol (sz6khelydtol) elt& - postai 6rtesit6si cimdt, a fellebbezds

benyrijt6j rinak szem6lyi azonosit6jdt, illetve ha a ktilfolddn 616, magyarorsz6gi lakcimmel

nem rendelkez6 v6laszt6polgar nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a szemdlyazonosstigtit

igazol' igazolvinyanak tipusrit 6s sz6m6t, vagy jelcilo szefvezet vagy miis szervezet eset6ben

a bir6srigi nyilv6ntart6sba-vdteli szrim6t. A fellebbezds illet6kmentes.

A Ve. 307,N. $ (1) bekezd6se alapjdn a HVB a Budapest XVI. keriilet 10. sz:imt egy6ni

v{laszt6keriiletben a helyi Snkormrinyzati kdpvisel6k 6s polg6rmesterek 2019. 6vi 6ltalanos



vrilaszt6srlnak eredmdnydt a hathrozal melldkletdt kdpezo jegyzokdnyvben foglaltak szerint
dllapitotta meg.

A helyi onkorm6nyzati kdpviselok 6s polgiirmesterek vrilasztdsrir6l sz6l6 2010. 6vi L. torv'dny
(a tov6bbiakban: Ovjt.) 14. $-a alapjan az egy€ni vdlaszt6keriiletben az a j el6lt lesz kdpvisel6,
aki a legtdbb 6rvdnyes szavazatot kapta.

A leirtaka tekintettel a HVB a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint Allapitotta meg a helyi

6nkorm6nyzati k6pvisel6k ds polgriLrmesterek 2019. dvi riltalanos vdlasztdsdn a Budapest XVI.
kertilet 10. szrirnri egydni vd{aszt6kertleti kdpviselo vrilaszt6s eredmdny6t.

A HVB hatriskdre 6s haterozata az Ovjt. 14. $-an, a Ve. 304. $ c) pontjdban, a 3074.{. $ (1)
bekezdds6ben foglaltakon, a jogorvoslati lehet6s6grol sz6l6 trij6koztatds a Ve. 221. $ (1)
bekezddsdn, a223. $ (l) bekezddsdn, a224. $ (1)-(4) bekezd6seir, a225. $-Am, a 2a1. $ (2)
bekezdds6n, a 3071P. $ (2) bekezd6s c) pontj6n, valamint az illet6kekr6l sz6l6 1990. 6vi
XCIII. tdrv6ny 33. $ (2) bekezd6s l. pontjrin alapul.

Budapest, 2019. okt6ber 14.
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Kesziilt 2019. 6v oktdber h6 14. napj6n, 5 db szavaz6kdrijegyz6kiinyv alapjin, a helyi vdlaszt6si bizottsdg hivatalos helyis6g6ben

Budapest XVl. kerrllet, Havashalom utca 43.
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