
Budapest F6viros XVI. keriilet Helyi Vrilasztdsi Bizottsiga

17912019. (X.14.) sz6mI hatirozata

A Budapest F6v6ros XVl. keriilet Helyi V6lasztasi Bizofts6ga a v6laszt6si eljrir6sr6l sz6l6
2013. dvi XXXVI. t6rv6ny (a tovdbbiakban: Ve.) 328. $-6ban meg6llapitott hatiiskdrdben- J
igen, 0 nem szavazaltal - meghozta az alibbi hat6rozatot:

HATAROZAT

A HVB-nek a vrilasztris eredm6ny6t meg6llapit6 ddntdse ellen a F6viirosi Vdlasztrisi

Bizottsdghoz cimezve az iigyben drintett term6szetes 6s jogi szemdly, jogi szem6lyis6g ndlkiili
szervezet fellebbezdssel 6lhet [gy, hogy az legkds6bb a hat6rozat meghozatakit6l szdmitou 3.

(harmadik) napon beliil, azaz leekds6bb 2019. okt6ber 17. napiii.n l6 6r6ie mee6rkezzen a

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

A fellebbezdst irrisban - szemdlyesen, lev6lben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben

eljuttatva - lehet benyujtani. A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a jogszab6lys6rtds

megjel6l6sdt, a jogszab6lysdrt6s bizonyit6kait, a fellebbezds benlujt6j6nak nev6t, lakcim6t
(szdkhelydt) 6s - ha a lakcimdt6l (sz6khelydt6l) eltdr - postai drtesitdsi cim6t, a fellebbez6s

benyujt6jrinak szemdlyi azonosit6j6t, illewe ha a kiilft,lddn 616, magyarorszrigi lakcimmel

nem rendelkezo vdlaszt6polgiir nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a szemdlyazonosstlgtlt

igazol6 igazolvanyanak tipuset 6s sz6m6t, vagy jel6l6 szervezel vagy mris szervezel esetdben

a bir6s6gi nyilvdntartiisba-vdteli sziimrit. A fellebbez6s illetdkmentes.

INDOKOLAS

A nemzetisdgek jogair6l sz6l6 2011. 6vi clxxlx. tdrv6ny 65. $-a alapjriLn a teleptldsi
nemzetisdgi 6nkorm6nyzati k6pvisel6k v6laszt6sa eredm6nyes, ha legalabb annyi jel6lt kap

szavazatot, mint a megvdlaszthat6 kdpviselok szirna. K6pvisel6k azok a jelOltek lesznek, akik

az eredmdnyes vrllasztiison a megviilaszthat6 k6pvisel6k sziima szerinti legtdbb szavazatot

kapjdk. Szavazategyenl6sdg eset6n sorsol6ssal kell megrillapitani, hogy az egyenl6 szd.rnf

szav azatot el6rt j e[6ltek kdziil melyik szerez manddtumot.

A Ve.328. g-a atapj6n a telepiil6si nemzetisdgi dnkormrinyzati vrilasztris eredmdny6t a helyi

vrilaszt6si bizottsrig 6llapitja meg. Budapest Foviiros XVI. kertiletdben a n6met nemzetisdgi

Budapest Fovaros XVI. keriilet Helyi Vrilaszt6si Bizotts6ga (a tov6bbiakban: HVB) a jelen

hatdrozat mell6kletdt k€pezo .,Jegyzrikdnyv a teleptil6si nemzetis6gi dnkormanyzati
kdpvisel<ik v6lasztiisiinak eredm6ny6r6l" szerint allapitja meg Budapest Foviiros XVI.
keriiletdben a nemzetisdgi dnkormifuryzati k6pviselok 2019. 6vi dltalanos villaszttisiin a n6met
nemzetisegi cinkormrinyzati k6pvisel6 v6lasztris eredmdnydt.



dnkorm6nyzati k6pvisel6 vrilaszt6s eredm6ny6t a jelen hatrfuozat melldklet6t k6pezo
j e gyz6kdnyv tartalmazza.

A HVB hataskdre 6s hat6rozata a nemzetis6gek jogair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXX. 65. $-6ban,
a Ve. 311. $ (l) bekezd6s c) pondriban 6s a 328. $-6ban foglaltakon, a jogorvoslati

lehet6s6gr6l sz6l6 trij6koaat6s a Ve. 221. $ (l) bekezd6sin, a 223. $ (1) bekezd6s6n, a224. $

(l)-(4) bekezd6sein, a 225. $-rin, a 241. $ (2) bekezddsdn 6s a 330. $ (2) bekezd6s c) pontjdn

alapul. Az illetdkekol sz6l6 t6j6koztatris a 1990. 6vi XCIII. tdrvdny 33. $ (2) bekezd6s L
pontjrfur alapul.

Budapest, 2019. okt6ber 14.

or

a HVB elniike
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Budapest xvl. keriilet

Kasziilt 2019. 6v 10. h6 13. napj6n, a helyi viilasztSsi bizottsiig hivatalos helyis6g6ben:

Budapest XVI.ker., Havashalom utca 43,
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A velasztSsi blzotts6g a fentiek kdzijl a kiivetkez6 azonosit6ji jetblt manddtumhoz jut6s6t
szavazategyenl6s6g miatt sorsol6ssal 5llapitott; meg:
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A megvilasztott kdpvisel6k neve 6s azonost
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