
Budapest F6viros XVI. keriilet Helyi Vrilasztdsi Bizottsdga

17812019. (X.14.) sz6mt hatdrozata

A Budapest F6v6ros XVI. keriilet Helyi Vrilasztdsi Bizotts6ga a viilaszt6si elj6r6sr6l sz6l6
2013. dvi XXXVI. tcirv6ny (a tovribbiakban: Ve.) 328. g-6ban megdllapitott hat6skdr6ben- J
igen, 0 nem szovazattal - meghozla az aldbbi hatiirozatot:

HATAROZAT

Budapest F6vriros XVI. keriilet Helyi Vdlasztrisi Bizottsdga (a tovribbiakban: HVB) a jelen

hatiirozat melldkletdt kdpezb ,,Jegyz6kdnyv a telepiildsi nemzetis6gi dnkorm6nyzati
kdpvisel6k v6lasztrlsii.Lnak eredmdnydr6l" szerint 6llapitja meg Budapest F6vriros XVI.
keriiletdben a nemzetis6gi dnkorm6nyzati kdpvisel6k 2019. dvi dltalfuros villaszt6siin a horvdt
nemzetisdgi 6nkormiinyzati kdpvisel6 viilaszt6s eredm6nydt.

A HVB-nek a v6lasztas eredm6ny6t meg6llapit6 ddntdse ellen a F<ivdrosi V6lasztrisi

Bizottsrighoz cimezve az Ugyben 6rintett term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi szemdlyisdg ndlkiili
szervezet fellebbez6ssel dlhet tgy, hogy az legkesribb a hatiirozat meghozataliit6l sz6mitott 3.

(harmadik) napon beliil, azaz leskdsobb 201 9. okt6ber I 7. napiii.n l6 6riiie meedrkezzen a

HVB-hez. (l163 Budapest, Havashalom u.43., telefax: 404-4298, e-mail: hvi@bpl6.hu)

A fellebbez6st ir6sban - szemdlyesen, levdlben, telefaxon vagy elektronikus levdlben

eljuttatva - lehet benlujtani. A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a jogszabilysdrtds

megiel6lds6t, a jogszabalysdrt6s bizonyitdkait, a fellebbezds benytjt6j6nak nevet, lakcim6t
(szdkhelydt) ds - ha a lakcim6t6l (szdkhelydt6l) eltdr - postai drtesitdsi cim6t, a fellebbez6s

benytjt6jrinak szem6lyi azonosit6jet, illewe ha a ktilfttlddn 6lo, magyarorszrigi lakcimmel

nem rendelkez6 vdlaszt6polgrir nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a szemdlyazonoss6g6t

igazol6 igazolvanyanak tipuset 6s szrimrit, vagy jel6l6 szervezet vagy m6s szetvezet esetdben

a bi16s6gi nyilvantartrisba-vdteli sziimrit. A fellebbez6s illet6kmentes.

INDOKOLAS

A nemzetisdgek jogair6l sz6l6 20,l l. 6vi CLXXX. tdrvdny 65. $-a alapjdLn a teleptil6si

nemzetisdgi dnkormrlnyzati kdpvisel6k vrilaszt6sa eredm6nyes, ha legalabb annyi jeldlt kap

szavazatot, mint a megv6laszthat6 kdpviselok sz6ma. KdpviselSk azok a jeldltek lesznek, akik
az eredm6nyes vrilaszuison a megvrilaszthat6 k6pvisel6k sz6ma szerinti legl6bb szavazatot

kapjrii<. Szavazategyenl6sdg eseten sorsoliissal kell meg6llapitani, hogy az egyenl<' szrimf

szavazalol el6rt jel6ltek kdztil melyik szerez mand6tumot.

A Ve.328. g-a alapjrin a tetepiil6si nemzetis6gi 6nkormiinyzati viilasztrls eredm6ny6t a helyi

vrilasztaisi bizottsig 6llapitja meg. Budapest F6v6ros XVI. keriiletdben a horvit nemzetisegi



dnkorm6nyzati k6pvisel6 vilasztits eredmdnydt a jelen hatrfuozat melldklet6t k6pezo
j e gy zokdnyv tartalm azza.

A HVB hat6skdre 6s hatdrozata a nemzetis6gek jogair6l sz6l6 201 1. 6vi CLXXX. 65. $-eban,
a Ve. 311. $ (l) bekezdds c) pontjriban 6s a 328. $-dban foglaltakon, a jogorvoslati

lehet6sdgrol sz6l6 tdjdkoztatas aYe.221. $ (l)bekezddsin,a223.$ (l) bekezd6sdn, a224.$
(l)-(4) bekezd6sein,a225. $-:in, a 241. $ (2) bekezd6sdn 6s a 330. $ (2) bekezd6s c) pontjtut

alapul. Az illetdkek6l sz6l6 trij6koztatris a 1990. 6vi XCIII. t6rv6ny 33. $ (2) bekezd6s l.
pontjrfur alapul.

Budapest, 2019. okt6ber 14.
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a HVB elntike
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BUDAPEST

Budapest XVI. keriilet
Kesziilt 2019.6v 10. h6 13. napjan, a helyiv6laszt6si bizottsig hivatalos helyisaJeben:

Budapest Xw.ker., Havashalom utca 43,
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A ndvjegyzdkben l6v6 valaszt6polgdrok sziimal

szavaz6k6nt megjelent v6laszt6polgirok szSma:

Bedrkezett lez6rt borit6kok szSma:
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D Az HVB a savazatokat -L alkalommal szamolta meg,
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A v5laszt6si bizotts6g a fentiek ktiziil a kiivetkez6 azonosit6ji jeldlt manddtr.lmhoz ju6s5t
szavazategyenl6s6g miatt sorsoldssal Sllapitotta megl
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A megv6lasztott sel6k neve 6s
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A v6lasat6s eredm6nyel

1. A vSlaszt6s eredmdnyes / A v6laszt6s eredm6nytelen.-..---....-.---.


