
Budapest F6v6ros XVI. keriilet Helyi V6lasztisi Bizotts6ga

18212019. (X. I 4.) szimI hatdrozata

A Budapest F6viiros XVI. keriilet Helyi V6laszt6si Bizottsdga a vrilasztrisi eljrlrrisr6l sz6l6
2013. dvi XXXVI. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Ve.) 328. $-6ban meg6llapitott hat6sk6r6ben- J
igen. 0 nem szovazatlal - meghozla az al6bbi hat6rozatot:

HATAROZAT

A HVB-nek a v6lasaiis eredm6nydt megrillapit6 d6nt6se ellen a Frivrfuosi V6lasztrisi

Bizottsilghoz cimezve az Ugyben 6rintett termdszetes 6s jogi szemdly, jogi szemdlyisdg n6lktili
szervezet fellebbezdssel 6lhet rigy, hogy az legk6s6bb a hatrirozat meghozatal6t6l sz6mitott 3.

(harmadik) napon beliil, azaz leek6sobb 2019. okt6ber 17. napiifui 16 6r6ie mes6rkezzen a

HVB-hez. (l'163 Budapest, Havashalom u. 43., telefax: 404-4298. e-mail: hvi@bp 16.hu)

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

eljuttatva - lehet benyujtani. A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a jogszab6lys6rt6s

megjel6l6sdt, a jogszab6lysdrtds bizonyitdkait, a fellebbezds benyujt6j6nak nev6t, lakcimdt
(szdkhelydt) 6s - ha a lakcimdt6l (szdkhely6t6l) elt6r - postai drtesitdsi cim6t, a fellebbez6s

benyrijt6jriLnak szemdlyi azonosit6jiit, illetve ha a kiilfttlddn dlo, magyarorszdgi lakcimmel

nem rendelkezo vrilaszt6polgdr nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val, a szemdlyazonosstigtit

igazol6 igazolvrfuryinak tipus6t 6s sziirniit, vagy jeltilo szervezet vagy miis szervezet eset6ben

a bi16srigi nyilvfuitartasba-vdteli szAmrlt. A fellebbezds illetdkmentes.

INDOKOLAS

A nemzetis6gek jogair6l sz6l6 201l. dvi CLXXX. torv6ny 65. $-a alapj6n a telepfil6si

nemzetisdgi dnkorm6nyzati k6pvisel6k vrilaszt6sa eredm6nyes, ha legal6bb annyi jeldlt kap

szavazalot, mint a megv6laszthat6 kdpviselok sziima. K6pvisel6k azok a jeldltek lesznek, akik
az eredmdnyes velasztiison a megvrllaszthat6 kdpviselok sz6ma szerinti legldbb szavazatot

kapjiik. Szavazategyenl6sdg eset6n sorsol6ssal kell meg6llapitani, hogy az egyenlS sz6m[
szavazatol eldrt jelSltek koziil melyik szerez mand6tumot.

A Ve. 328. g-a alapjan a telepiildsi nemzetisdgi dnkormrinyzati vrilasz&is eredm6ny6t a helyi

v6lasztrisi bizotts6g rillapitja meg. Budapest F6v6ros XVL keriiletdben a romdn nemzetisdgi

Budapest F6vriros XVI. keriilet Helyi V6lasztasi Bizotts6ga (a tovribbiakban: [IVB) a jelen

hatiirozat mell6klet6t klpezo .,legyzokdnlv a telepiildsi nemzetis6gi 6nkormiinyzati
k6pvisel6k v6lasztris6nak eredm6ny6r6l" szerint 6llapitja meg Budapest F6v6ros XVI.
keriilet6ben a nemzetis6gi dnkormriLnyzati k6pvisel6k 2019. dvi 6ltalhos vilaszt6s6n a romdn
nemzetisegi dnkorm6nyzati k6pvisel6 v6lasa6s eredmdnydt.



dnkorm6nyzati k6pvisel6 vrilasztas eredmdny6t a jelen hatiirozat melldkletet kdpez6

j e gyzo kdnyw tartalmazza.

A HVB hatfukcire 6s hatii.rozata a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 201l. 6vi CLXXX. 65. $-6ban,

a Ve. 3ll. $ (1) bekezd6s c) pontj6ban ds a 328. $-riban foglaltakon, a jogorvoslati

lehet6sdgr6l sz6l6 trijdkoztat6s a Ve. 221. $ (l) bekezdes6n, a223. $ (l) bekezd6sdn, a 224. $

(l)-(4) bekezd6s ein, a225. $-ritr, a 241. $ (2) bekezd6s6n 6s a 330. $ (2) bekezd6s c) pontjan

alapul. Az illet6kekol sz6l6 t6j6koztat6s a 1990. 6vi XCIII. tdrv6ny 33. $ (2) bekezd6s l.
pontjrin alapul.

Budapest, 2019. okt6ber 14.
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BUDAPEST

Budapest XVI. k€dilet

Kesztllt 2019. 6v 10. h6 13. napiiin, a helyi v6laszt6si bizotts6g hivatalos helyisegdben

Budapest XVI.ker., Havashalom utca 43.
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A v6lasztSsi bizotts6g a fentiek kdzijl a kdvetkez6 azonosit6ji jeldlt manditumhoz lut6sSt
szavazategyenl6sdg miatt sorsolSssal 6llapitotta meg:

A megv5lasztott kdpvisel6k neve 6s

A vSlaszt6s eredm6nyel

1. 4 "iEg4Egd!!9!yg! / A v6lasztis eredmdnytelen

2. A megv6lasztott kdpvisel6k sz6ma
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