
Budapest F6viros XVI. keriilet Helyi Vilasztdsi Bizottsdga

17 512019. (X.14.) szdmi hatirozata

A Budapest Fovriros XVI. kertlet Helyi Vrilasztdsi Bizottsaga a v6lasa6si eljrirdsr6l sz6l6
20 1 3. dvi XXXVL tdrv6ny (a tovribbiakban: Ve.) 307N. g ( l ) bekezddse alapjrin a helyi
tinkormiinyzati kdpviselok ds polgifmesterek 2019. dvi riltal6nos v6lasztrlsiln a
villaszt6keriileti eredmdny meg6llapit6sa targy6ban - 5 igen, 0 nem szayazottal - meghozta az
alAbbi hat6rozatot:

HATAROZAT

Budapest F6varos XVL keriilet Helyi V6lasztrisi Bizotts6ga (a tovribbiakban: HVB) a
szavaz6k6ri jegyzrikdnyvek alapjdn meg6llapitja, hogy a Budapest F6vriros XVI. ker0let ll.
szdmI egy6ni vrilaszt6keriilet6ben az dnkorm6nyzati kdpviselo viilaszt6s eredm6nyes volt.

A megvdlasztott k6pvisel6 Kovdcs Raymund, a FIDESZ-Magyar Polgdri Sztivets6g 6s a

Kereszt6nydemokrata N6ppdrt ktiztis k6pvisel6 jel6ltje.

A HVB jelen halitozat ds a jelen hat6rozat mell6klet6t kdpez6 jegyz6kdnyw (Jegyz6kdnyv az

egy6ni vdlaszt6ker0leti k6pvise16-v6lasztris eredm6nydrol) kdzz6t6tel6t elrendeli.

A HVB-nek a vdlaszt6s eredm6ny6t megellapit6 ddntdse ellen a szavazatsz{ml6l6 bizoas6g

szavaz6k6ri eredm6n)'t meg6llapit6 ddntdsdnek tdrv6nys6rt6 voltrira, vagy a szavaz6kdri

eredmdnyek dsszesitds6re 6s a viilaszt6si eredmdny megrillapitrisara vonatkoz6 szab6lyok

megs6(dsdre hivatkoziissal lehet fellebbezdssel dlni ugy, hogy az legkds6bb a hateirozat

meghozatal6t6l sziimitott 3. (harmadik) napon beltil, azaz leskdsobb 2019. okt6ber 17. naoi6n

16 oraie megdrkezzen a HVB-hez (l163 Budapest, Havashalom u. 43., telefax: 404-4298, e-

mail: hvi@bp I 6.hu)

A fellebbez6st inisban - szem6lyesen, lev6lben, telefaxon vagy elektronikus levdlben

eljuttawa - lehet benyujtani. A fellebbezdsnek tartalmaznia ke[[ a jogszab6lysdrt6s

megjel6lds6t, a jogszabdlys6rt6s bizonyitekait, a fellebbezds benyujt6jrl.nak nevdt, lakcim6t

(szdkhely6r) ds - ha a lakcimdt6l (sz6khetydt6l) eltdr - postai 6rtesit6si cimdt, a fellebbez6s

benyrijt6jrinak szemdlyi azonosit6j6t, illetve ha a kiilloldon 616, magyarorsz6gi lakcimmel

nem rendelkez6 v6laszt6polgiir nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a szemdlyazonoss6g6t

igazol6 igazolvriny6nak tipuset 6s szdm6t, vagy jeldlo szervezet vagy m6s szeryezet eseldben

a bi16srlgi nyilviintartdsba-v6teli szrim6t. A fellebbezds illet6kmentes.

INDOKOLAS

A Ve. 307N. $ ('l) bekezddse alapjrfur a HVB a Budapest XVI. kertilet ll. szdmri egy6ni

v6laszt6keriiletben a helyi onkormri,nyzati k6pvisel<ik 6s polgrirmesterek 2019. 6vi 6ltalinos



velaszt6siinak eredmdnydt a hatArozat mell6klet6t kepez6 jegyz6k6nyvben foglaltak szerint
6llapitotta meg.

A helyi onkormdnyzati k6pvisel6k ds polgdrmesterek viilaszt6srir6l sz6l6 2010. dvi L. torvdny
(a tov6bbiakban: 6vjt.; t+. $-a alapjdn az egydni vdlaszt6keriiletben az a jel6lt lesz kdpvisel6,
aki a legtdbb drvdnyes szavazatot kapla.

A leirtakra tekintettel a HVB a rendelkezo r6szben foglaltak szerint dllapitotta meg a helyi

dnkormri,nyzati kdpvisel6k 6s polgiirmesterek 2019. dvi 6ltalinos vdlasztiis6n a Budapest XVI.
ker0let I l szdmri egydni v6laszt6kertileti k6pvisel6 v6laszt6s eredm6ny6t.

A HVB hat6sk6re 6s hat6rozata az Ovjt. 14. $-a.n, a Ve. 304. $ c) pontjriban, a 307N. $ (l)
bekezddsdben foglaltakon, a jogorvoslati lehet6segr6l sz6l6 tAj6koztatds a Ve. 221. $ (l)
bekezdds6n, a223. $ (1) bekezd6s6n, a224. $ (l)-(4) bekezddsein, a225. $-tin, a 2al. $ (2)
bekezd6sdn, a 30'71P. $ (2) bekezd6s c) pondriLn, valamint az illet6kek6l sz6l6 1990. 6vi
XCIII. tdrv6ny 33. $ (2) bekezd6s I . pontjrin alapul.

a HVB elntike

Budapest, 2019. okt6ber 14.

Mf{kfrtu
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szimU p6ldiny

Kdsziilt 2019. 6v okt6ber h6 14. napjin, 5 db szava26kdrijegyz6k6nyv alapjin, a helyi vilasztdsi bizottsig hivatalos helyis6g6ben
Budapest XVl. kenilet, Havashalom utca 43.
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