
Budapest F6v6ros XVI. keriilet Helyi Vdlasztrisi Bizottsdga (a tovribbiakban: HVB) a jelen
halfuozal mell6kletdt kdpezl ,,Jegyz6kdnyv a telepiildsi nemzetisdgi 6nkormriLnyzati

kdpvisel6k vrilasztiisdnak eredm6nydr6l" szerint rillapitja meg Budapest F6vriros XVI.
keriiletdben a nemzetisdgi dnkorm6nyzati k6pvisel6k 2019. 6vi 6ltal6nos v6laszt6siin a giirtig
nemzetis6gi onkormrinyzati kdpvisel6 v6lasztiis eredm6ny6t.

A HVB-nek a viiaszlits eredmdnydt megrillapit6 d<intdse ellen a F6varosi V6laszt6si

Bizotts6ghoz cimezve az tigyben drintett termdszetes ds iogi szemdly, jogi szem6lyis6g ndlkiili
szervezet fellebbez6ssel 6lhet rlgy, hogy az legk6s6bb a hatiirozat meghozatal6t6l sz6mitott 3.

(harmadik) napon beltil, azaz leek6sobb 2019. okt6ber 17. napiAn l6 6r6ie mee6rkezzen a

HVB-hez. (1163 Budapest, Havashalom u. 43., telefax: 404-4298, e-mail: hvi@bol6.hu)

A fellebbezdst ir6sban - szem6lyesen, levdlben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben

eljuttatva - lehet benlujtani. A lellebbez6snek tartalmaznia kell a jogszabdlysdrt6s

megjel6l6sdt, a jogszab6lysdrt6s bizonyitdkait, a fellebbez6s benytjt6jriLnak nevdt, lakcimdt
(sz6khelydt) 6s - ha a lakcimdt6l (szdkhety6tol) elt6r - postai 6rtesitesi cim6t, a fellebbezds

benyujt6jrimak szem6lyi azonosit6jrit, illetve ha a kiilft,lddn dl6, magyarorsz6gi lakcimmel

nem rendelkez6 vilaszt6polgrfu nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val, a szem6lyazonossdgiit

igazol6 igazolvanyrinak tipusrit ds szdmdt, vagy jel6l6 szervezet vagy miis szervezel esetdben

a bir6srigi nyilvrintartisba-v6teli szrirn6t. A fellebbez6s illetdkmentes.

INDOKOLAS

A nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXIX. t6rv6ny 65. $-a alapjan a telepiil6si

nemzetisdgi Snkorm6nyzati k6pvisel6k v6laszt6sa eredm6nyes, ha legal6bb annyi jelcilt kap

szavazatot, mint a megv6laszthal6 kdpvisel6k szrima. Kdpvisel6k azok a jeldltek lesznek, akik

az eredmdnyes v6lasztdson a megv6laszthat6 k6pviselok sziima szerinti legt<ibb szavazatot

kapjrik. Szavazategyenl6s6g esetdn sorsol6ssal kell megdllapitani, hogy az egyenl6 sz6mt

szav azatot eldrt j elciltek kdziil melyik szerez mand6tumot.

A Ve. 328. $-a alapj6n a teleptil6si nemzetisdgi dnkorm6nyzati v6laszt6s eredm6nydt a helyi

v6lasztiisi bizotts6g 6ltapitja meg. Budapest F6viiros XVI. kertilet6ben a gtiriig nemzetis6gi

Budapest F6v6ros XVI. keriilet Helyi Vrilasztrlsi Bizottsriga

17 7 12019. (X.1 4.) szdmri hatir ozata

A Budapest Fovriros XVI. keriilet Helyi V6laszt5si Bizottsiiga a v6laszt6si eljrirrisr6l sz6l6
2013. dvi XXXU. tcirvdny (a tov6bbiakban: Ve.) 328. g-6ban meg6llapitott hat6skcir6ben - J
igen, 0 nem szavazattal - meghozta az aliibbi hat6rozatot:

HATAROZAT



dnkormrfuryzati k6pvisel6 viilaszt6s eredm6nydt a jelen hatiirozat mell6klet6t kepezo
j e gyz6k6nyv tartaknazza.

A HVB hat6skdre ds hat6rozata a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 201 I . dvi CLXXX. 65. $-dban,

a Ve. 311. $ (1) bekezd6s c) pontjriban 6s a 328. $-6ban foglaltakon, a jogorvoslati

lehet6sdgr6l sz6l6 t6jekoztat6s a Ve. 221. $ (1) bekezd6s6n, a223. $ (1) bekezdds6n, a224. $

(1)-(4) bekezd6s ein, a225. $-an, a 241. $ (2) bekezd6s6n ds a 330. $ (2) bekezd6s c) pontjan

alapul. Az illet6kek6l sz6l6 titj€koztatrls a 1990. 6vi XCIII. torveny 33. $ (2) bekezdds 1.

pontjan alapul.

Budapest, 2019. okt6ber 14.

Sz6 or

a HVB elntike
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A ndvjegfz6kben l6v6 v6laszt6polg6rok sz6ma:

Szavaz6k6nt megjelent vdlaszt6polgSrok szSma:

8e6rkezeft lezSrt borit6kok szima:
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A vrlasztesi bizotts5g a fentiek kdziil a kt vetkez6 azonosit6ji jeldlt manditumhoz jut6s6t
szavazategyenlaseg miatt sorsolSssal 6llapitotta meg:

lasztott kdpvisel6k neve 6s

2. A megvalasztott kepvisel6k szSma
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A valaszt s er€dm6nye:

1. A viilaszt6s eredmdnyes / A vSlasztis eredmdnytelen.
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