
Budapest F6vdros XVI. keriilet Helyi V6laszt6si Bizottsiga

17 612019. (X. 14.) szdmI hatirozata

A Budapest F6vriros XVI. keriilet Helyi V6laszt6si Bizottsdga a v6laszt6si elj6rasr6l sz6l6
2013. 6vi XXXVI. tdrvdny (a tovdbbiakban: Ve.) 307,N. g (l) bekezddse alapjrin a helyi
dnkormrinyzati k6pviselok 6s polgrfu'mesterek 2019. dvi riltal6nos v6tasztdsrin a
vAlaszt6keriileti eredmdny megiillapit6sa tdrgyriban - 5 igen, 0 nem szovazatdl - meghozta az
aliibbi hatarozatot:

HATAROZAT

Budapest F6viiros XVI. keriilet Helyi Vilasztrisi Bizottsiiga (a tovdbbiakban: HVB) a
szavaz6kdri jegyz6k6ny'vek alapjan megrillapitja, hogy a Budapest Fovriros XVI. kertilet 12.
szdmt egy6ni vdlaszt6keriilet6ben az 6nkormri.nyzati kdpviselo vrilasztris eredm6nyes volt.

A megvdlasztott k6pvisel6 Szdsz J6zsef Tibor, a FIDESZ-Magyar Polgriri Sztivets6g 6s a

Kereszt6nydemokrata N6ppdrt kdztis k6pvisel6 jeliiltje.

A HVB jelen hatrirozat 6s a jelen hatdrozal mell6klet6t k6pezo jegyz6kdnyv (Jegyzokcinyw az

egydni v6laszt6kertileti k6pvise16-v6laszt6s eredm6nydr6l) kdzz6t6tel6t elrendeli,

A HVB-nek a vdlasztas eredmdny6t meg6llapit6 d6nt6se ellen a szavazatszitrnkil6 bizotts6g

szavaz6k6ri eredmdn)'t meg6llapit6 dont6s6nek t6rv6nysdrt6 voltiira, vagy a szavaz6kdri

eredmdnyek dsszesit6sdre 6s a vrilasztrisi eredm6ny megillapitris6ra vonatkoz6 szabelyok

megs6rtds6re hivatkozrissal lehet fellebbezdssel elni rigy, hogy az legk6s6bb a hatiLrozat

meghozatakit6l sz6mitott 3. (harmadik) napon beliil, azaz leekdsobb 2019. okt6ber 17. napirin
'I 6 oraie megdrkezzen a HVB-hez. (l 163 Budapest, Havashalom u. 43., telefax: 404-4298, e-

mail: hvi@bp I 6.hu)

A fellebbezdst inisban - szemdlyesen, levdlben, telefaxon vagy elektronikus levdlben

eljuttatva - lehet benlujtani. A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a jogszabrilysdrtds

megieldlesdt. a jogszab6lys6rt6s bizonyitdkait, a fellebbez6s benlujt6jenak nevdt, lakcimdt

(szdkhelydt) 6s - ha a lakcim6t6l (szdkhely6tol) elt6r - postai 6rtesitdsi cim61, a lellebbezds

benyrijt6janak szemdlyi azonosit6jrit, illewe ha a kiilfttlddn 6[6, magyarorszrigi lakcimmel

nem rendelkezo v6laszt6polgar nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a szemdlyaz onosseg6l

igazol6 igazolvriLny6nak tipus6l es szAm6t, vagy jel6l6 szevezel vagy m6s szevezet esetdben

a bir6s6gi nyilvriLntartrisba-vdteli sziirn6t. A fellebbez6s illetdkmentes.

INDOKOLAS

A Ve. 307N. $ ( I ) bekezd6se alapjrin a HVB a Budapest XVI. kertilet 12' szdmri egr6ni
vitaszt6keriiletben a helyi 6nkormiinyzati kdpvisel6k 6s polg6Lrmesterek 2019. 6vi altalilnos



v6lasztrislfuak eredmdnydt a hatirozat melldklet6t k6pez6 jegyzrikdnyvben foglaltak szerint
6llapitotta meg.

A helyi dnkormiinyzati k6pviselok ds polg6rmesterek viilasztiisar6l sz6l6 2010. 6vi L. torveny
(a tov6bbiakban: 6vjt.) 14. $-a alapjrin az egydni vdlaszt6keriiletben az a jetdlt tesz k6pviselo,
aki a legtdbb drvdnyes szavazatot kapta.

A leirtakra tekintettel a HVB a rendelkezo rdszben foglaltak szerint iillapitotta meg a helyi

dnkormifryzati k6pvisel6k ds polgrirmesterek 2019. dvi riltakiLnos viilaszt6s6n a Budapest XVI.
keriilet 12. szriLrnri egy6ni v6laszt6keriileti kdpvisel6 v6lasztds eredm6ny6t.

A HVB hat isk6re ds hatarozata az 6vjt. 14. $-an, a Ve. 304. $ c) pontj6ban, a 307N. $ (l)
bekezd6sdben foglaltakon, a jogorvoslati lehet6sdgr6l sz6l6 t6j6koztatas a Ve. 221. $ (l)
bekezd6s6n, a223. $ (l) bekezddsdn, a224. $ (l)-(4) bekezdesein, a225. $-dLn, a 2al. $ (2)
bekezd6s6n, a 307tP. $ (2) bekezdes c) pontjfur, valamint az illet6kekrdl sz6l6 1990. dvi
XCIII. tdrvdny 33. $ (2) bekezdes I . pontjan alapul.

Budapest, 2019. okt6ber 14
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Kdszillt 2019. 6v okt6ber h6 14. napj5n, 6 db szavaz6ktirijegyz6kdnyv alapjdn, a helyi vdlasztdsi bizottsdg hivatalos helyis6gdben
Budapest XVl. ker0let, Havashalom utca 43.
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