
Budapest F6v{ros XVL keriilet Helyi V{lasztdsi Bizotts{ga

t 8l/2019. (X.14.) sz6m[ hatfirozata

A Budapest F6vriros XVI. keriilet Helyi V6lasztasi Bizottsriga a v6lasztasi eljriLrdsr6l sz6l6
2013. dvi XXXVI. tdrv6ny (a tovdbbiakban: Ve.) 328. g-6ban meg6llap(tott hat6skdrdben - J
igen, 0 nem szavdzattal - meghozta az aldbbi hat6rozatot:

HATAROZAT

Budapest F6vairos XVI. keriilet Helyi V6lasztasi Bizottsdga (a tov6bbiakban: HVB) a jelen
hat6rozat mell6kletdt kdpezo ,,Jegyz6kcinyv a telepiil6si nemzetisdgi dnkorm6nyzati
kdpvisel6k vrilasztiisri.Lnak eredmdnydrol" szerint 6llapitja meg Budapest Fov6ros XVI.
kertiletdben a nemzetis6gi dnkormiinyzati k6pvisel6k 2019. dvi iiltaliinos v6lasztiis6n a roma
nemzetis6gi 6nkormilnyzati k6pviselo viilasztiis eredmdnydt.

A HVB-nek a v6laszt6s eredm6ny6t megrillapit6 d6nt6se ellen a F6viirosi V6laszt6si

Bizotts6ghoz cimezve az tigyben drintett term6szetes 6s jogi szemdly, jogi szemdlyisdg n6lkUli

szervezet fellebbez6ssel 6lhet tgy, hogy az legkds6bb a hatrirozat meghozatalet6l szri.rnitott 3.

(harmadik) napon beltil, azaz lesk6s6bb 2019. okt6ber 17. naojiin 16 6rdie meedrkezzen a

HVB-hez. (l163 Budapest, Havashalom u. 43., telefax: 404-4298. e-mail: hvi@bol6.hu)

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

eljuttatva - lehet benyrijtani. A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a jogszabdlysdrtds

megjeldldsdt, a jogszabdlysdrtds bizonyit6kait, a lellebbez6s benyujt6jrinak nev6t, lakcimdt

(sz6khelydt) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khelydtol) eltdr - postai drtesitdsi cimdt, a fellebbez6s

benyujt6janak szemdlyi azonosit6jiit, illetve ha a ktilfijld6n dlo, magyarorszrigi lakcimmel

nem rendelkez6 v6laszt6polgrir nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a szemdlyazonossdg6t

igazol6 igazolvany6nak tipus6t 6s szrimrit, vagy jeltilo szervezet vagy mas szervezet eset6ben

a bir6s6gi nyilvrintartrlsba-vdteli sziimrit. A fellebbez6s illetdkmentes.

INDOKOLAS

A nemzetisdgek jogair6l sz6l6 2011. dvi CLXXIX. tdrv6ny 65. $-a alapjan a teleptil6si

nemzetis6gi onkorm6nyzati kdpviselok v6laszt6sa eredm6nyes, ha legalabb annyi jeldlt kap

szayazatot, mint a megvrilaszthat6 k6pvisel6k szilrna. Kdpviselok azok ajel6ltek lesznek, akik

az eredmdnyes v6lasztdson a megv6laszthat6 kdpviselok sz6ma szerinti 1eg16bb szavazatot

kapj rik. Szavazategyenl6s6g eset6n sorsoldssal kell megrillapitani, hogy az egyenl6 szirnf
szavazatot eldrt jeldltek kdziil melyik szerez manddtumot.

A Ve.328. $-a alapjri.n a teleptildsi nemzetisdgi cinkormilnyzati v6lasztris eredmenydt a helyi
v6lasztasi bizottsrlg 6llapitja meg. Budapest F6vrfuos XVI. keriilet6ben a roma nemzetisdgi



rinkorm6Lnyzati k6pvisel6 viilaszt6s eredm6ny6t a jelen hatrirozat mell6klet6t k6pez6
j e gyz6kdnlw larlalmazza.

A HVB hatriskctre 6s hat6rozata a nemzetis6gek jogair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXIX. 65. $-6ban,

a Ve. 3ll. $ (l) bekezdds c) pontjriban 6s a 328. $-6ban foglaltakon, a jogon'oslati

lehetosdgr6l sz6t6 trijdkoaatris a Ve. 221. $ (l) bekezd6s6n, a 223. $ (l) bekezddsdn, a224. $

(l)-(4) bekezd6s ein, a 225. $-an, a 241. $ (2) bekezd6sdn 6s a 330. $ (2) bekezd6s c) pontjdn

alapul. Az illet6kekrdl sz6l6 tdj6koztatris a 1990. 6vi XCIII. torvdny 33. $ (2) bekezdds l.
pontjan alapul.

Budapest, 2019. okt6ber 14.
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VALASZTASANAK EREDMENYEROL ROMA NEMZETISEG
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Budapest XVI. keriilet
Kdsziilt 2019. 6v 10, h6 13. napjrn, a helyivilaszt6si bizottsdg hivatalos helyis6gdben:

Budapest yVl.ker., Havashalom utca 43.
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A vSlaszt6si bizottsSg a fentiek kijzijl a ktivetkez6 azonosit6ji jetbtt mandStumhoz jut6qit

szavazategyenl6seg miatt sorsolSssal 6llapitotta meg:
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A vilasztis eredm6nye:

1. A v6laszt6s eredm6nyes / A viilaszt6s eredmdnytelen.

2. A megvilasztott k6pvisel6k s2iima:
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