
Budapest F6vriros XVI. keriilet Helyi Vdlasztdsi Bizotts6ga

180/2019. (X.14.) szrimri hatirozata

A Budapest F<ivdros XVI. keriilet Helyi Vdlaszt6si Bizottsiiga a vilasztiisi eljrirrisr6l sz6l6
2013. dvi XXXVI. tdrvdny (a tovdbbiakban: Ve.) 328. g-riban meg6llapitott hatiskdrdben - 5
igen. 0 nem .Tzdvdzattal - meghozta az al bbi hat6rozatot:

HATAROZAT

Budapest F6vriros XVI. kertilet Helyi V6lasztrisi Bizottsiga (a tov6bbiakban: HVB) a jelen
hatdrozat mell6kletdt k€pezi5 ,,Jegyz6kdnyw a telepiildsi nemzetis6gi cinkormiiLnyzati
kdpvisel6k v6lasztasiinak eredm6ny6r<il" szerint 6llapitja meg Budapest Fov6ros XVI.
keriiletdben a nemzetisdgi dnkormrinyzati kdpvisel6k 2019. dvi iltakinos vitlasztistn az

tirm6ny nemzetis6gi dnkormanyzati kdpviselo v6lasads eredmdnydt.

A HVB-nek a vrilasztds eredmdnydt megrillapit6 ddnt6se ellen a F6varosi Vdlasztrisi
Bizottsrighoz cimezve az iigyben drintett termdszetes ds jogi szemdly, jogi szemdlyisdg ndlktili
szervezet fellebbezdssel 6lhet rigy, hogy az legk6sobb a hatrirozat meghozatalAt6l szrirnitott 3.

(harmadik) napon beltil, azaz leekds6bb 2019. okt6ber 17. napirin 16 6raie mesdrkezzen a

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

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

eljuttatva - lehet benytjtani. A fellebbez6snek tartalmaznia kelt a jogszabAlys6rtds

megjel6lds6t, a jogszabrilysdrtds bizonyit6kait, a fellebbezds benyfjt6jrinak nev6t, lakcim6t
(szdkhelydt) ds - ha a lakcimdt<il (sz6khelydt6l) eltdr - postai drtesftdsi cimdt, a lellebbezds

benyujt6j6aak szemdlyi azonosit6jrit, illewe ha a ktilfttlddn dlo, magyarorszrigi lakcimmel

nem rendelkez6 v6laszt6polgrir nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val, a szemdlyazonoss6g6t

igazol6 igazolvriu:y6nak tipusrit 6s szrim6t, vagy jel6l6 szervezet vagy mris szervezel esetdben

a bir6srigi nyilvrintartrisba-v6teli sz6m6t. A fellebbez6s illetdkmentes.

INDOKOLAS

A nemzetisdgek jogair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXIX. torvdny 65. $-a alapjrln a telepiildsi
nemzetisdgi dnkorm6nyzati kdpvisel<ik v6lasztisa eredm6nyes, ha legaldbb annyi jeldlt kap

szavazatot, mint a megvrllaszthat6 kdpviselok sziirna. Kdpvisel6k azok ajel6ltek lesznek, akik
az eredmdnyes v6lasztiison a megviilaszthat6 k6pvisel6k szdma szerinti legtdbb szavazatot

kapj iii<. Szavazategyenl6sdg eset6n sorsol6ssal kell megdllapitani, hogy az egyenl6 szAmt
szavazatot el6rt jelSltek kdziil melyik szerez mandAtumot.

A Ve. 328. $-a alapjan a teleptildsi nemzetisdgi onkormrinyzati vrilasztris eredm6ny6t a helyi
vrilasztrisi bizottsiig 6llapitja meg. Budapest F6viiros XVI. keri.ilet6ben az tirm6ny nemzetisegi



dnkorm6nyzati k6pvisel6 v6lasztis eredm6ny6t a jelen hatiirozat mell6klet6t k6pez6
j e gyz6k6nyv lartalmazza.

A HVB hat6skdre 6s hat6rozata a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXX. 65. $-riban,

a Ve. 311. $ (l) bekezdds c) pontj6ban 6s a 328. $-riban foglaltakon, a jogonoslati

lehet6s6gr6l sz6l6 tdj6koztatris a Ve. 221. $ (l) bekezdds6n, a 223. $ (l) bekezd6s6n, a224. $

(l)-(4) bekezd6sein,a225. $-rin, a 241. $ (2) bekezd6s6n 6s a 330. $ (2) bekezd6s c) pontjri,n

alapul. Az illet6kek6l szbl6 tAjekoztatAs a 1990. 6vi XCIII. tdrv6ny 33. $ (2) bekezdds l.
pontjrin alapul.

Budapest, 2019. okt6ber 14.

or

HVB elniike
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Budapest XVI. kertlet
Kesziilt 2019, 6v 10. hd 13. napjen, a helyivalasztSsi bizotts6g hivatalos helyisdg6ben

Budapest )CVI.ker., Havashalom utca 43.

A

A neviegfz6kben lev6 viilaszt6po!96rok szima:

szavaz6kdnt megjelent vilaszt6polgirok edmal

Bedrkezeft lezert boritdkok sz6ma:

17a Ab

Fb4L1q
tha

D Az HVB a szavazatokat L alkalommal szamolta meg

-4:-. szimn peHriny

B
Bdlyeg26lenyomat ndlktjli szava26lapok
szama I

Lebdlyegzett szavaz6lapok sz;ma I

Elterds a szavaz6kdnt meoielentek sz6mit6l:
(L=K-F; tdbbletr + /hiiiny:l)
Ervdnytelen leb6lyegzett szavaz6lapok szima:

Erv6nyes szavaz6lapok sziima I

\
,4 46

5

3

o

K

L

M

N

c A SZAVAZATOK SZiMA JELdLTENKENT
SZAVAZAT

1 CZIPO ZOLTAN
KIUKIA KULTURALIS EGYESUTET

162 8\
HOLLANDINE VISI AGNES
KIUKIA KULTURALIS EGYESULET

171
8L

3 WKOL KALMAN MIKLOS
ERDELYI ORI"lENY GYOKEREK

KULT, E

145

4L

4 HOLLANOI MATYAS PAL
KIUKIA KULTURALIS EGYESLJLET

180

BUDAI IMRE
KIUKIA KULTURALIS EGYESTiLET

194
8,t

6 MEDVE [A'OS
xluxrn rurrunnus eevesUrrr

202
14

7 BALLA MELINDA ANNA
ERDELYI ORMENY GYOKEREK

KULT.E

153

JU

8, vrNcze cslel Kiluit{
ERDELYI OR14ENY GYOKEREK

KULT,E

136

JJ

9 euLeur i{inroN rsrviN
enoElvl Onutnv cvorener
KULT.E

118

33

10. DR- SZUPER GEZA
ERDELYI ORMENY GYOKEREK

KULT,E

L27 4qJJ

H elvr vALlszrisl erzorrsic
ALAIRAS

a jegrz6kdnyv kiiilliliis.kor
ALAiR,AS

h6$ratinak iitvetelelor
NEV

DL-WE tr&%noi

0.,,tlE2E t4g t')
rieTE P elndkhelvettes

P4toz u\zld
ForS+v{A'"&;

tUL Prte7J-{'yit

a

7

/--'?--_'-\

4ie{YAusa}

)

nL
rat-
?,----:r\ u r(oroa lu-tDl, r /\) HVI vezet e

o
q h.

/h3

2.

83
5,

-II\"".II. i

ru
20,(w)

I-TI



E]i#E
rgffi
l!h+,

BIJDAPEST

Buda XVI. keriilet

\J

>c '\-)
ud A\ AJ

bI /+'S p 4'
i |HQ-L=

SH 15u

z/to t-
/44
zlto
,,4Xh
2ol

1.

2.

3,

4.

5.

alasztott kdpvisel6k neve 6s

A vSlaszt5s eredm6nye:

1. A viilaszt6s eredmdnves / A vdlaszt6s eredmdnytelen,

xrtvr viLaszrAsr grzorrs^c

NEV

Aliiinis

/l jegyz6kdnw kiiittihisakor

Aliiiriis

a jqyz6kdnw miisolar6nak 6tvdtelekor

ba. szbu 1-,- 6c eindk

pel.)

PdzoYL l^.,SZlJ '(

Y 64'tJos t\-ezSb&ep (

Ia trtoil

l?2-vt rJ HVI vezetdje
l>u (dohoz

ffi
Hfidw

\oo
&z

@
No

A vSlasztdsi bizotb6g a fentiek kdzijl a kdvetkezd azonosit6ji jeltilt manddtumhoz iutdsjt
szavazategyenlds6g miatt sorsolissal illapitotG megi

2. A megvilasztott kdpviset6k szjma:
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