
Budapest F6v{ros XVI. keriilet Helyi Vdlaszt6si Bizottsdga

183 12019, (X. I 4.) szdmf hatdrozata

A Budapest Fovriros XVI. kertilet Helyi V6lasztrlsi Bizotts6ga a viiaszl si elj rir6sr6l sz6l6
2013. dvi XXXU. tdrvdny (a tov6bbiakban: Ve.) 328. $-6ban megdllapitott hataskdr6ben- 5
igen, 0 nem szavazattal - meghozla az al6bbi hat6rozatot:

HATAROZAT

Budapest F6vriLros XVI. keriilet Helyi V6lasztrisi Bizottsriga (a tov6bbiakban: HVB) a jelen

hat{rozal mell6kletdt k9pezd ,,Jegyz6kdn1w a telepiil6si nemzetis6gi dnkorm6nyzati

kdpvisel6k vrilaszt6sdnak eredm6ny6r6l" szerint 6llapitja meg Budapest F6vriros XVI.
kertilet6ben a nemzetisdgi dnkormri.Lnyzati k6pviselok 2019. 6vi riltaLhos v6laszt6siin a ruszin
nemzetis6gi 6nkormdnyzati k6pvisel6 v6lasztris eredm6ny6t.

A FIVB-nek a v6lasztiis eredmdnydt meg6llapit6 ddntdse ellen a F6v6rosi Viilaszt6si

Bizottsrighoz cimezve az iigyben 6rintett termdszetes 6s jogi szemdly, jogi szemdlyis6g ndlkiili
szervezet fellebbez6ssel dlhet tgy, hogy az legkds6bb a hatdrozat meghozataliit6l sz6mitott 3.

(harmadik) napon beliil, azaz leekdsobb 2019. okt6ber 17. napiAn l6 6r6ie mee6rkezzen a

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

A fellebbez6st ir6sban - szemdlyesen, lev6lben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben

eljuttatva - lehet benyujtani. A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a jogszab6lys6rtds

megjel6lds6t, a jogszabiilysdrtds bizonyit6kait, a fellebbezds benyujt6j6nak nev6t, lakcim6t

(sz6khelydt) 6s - ha a lakcimdtol (sz6khelydt6l) eltdr - postai drtesitdsi cimdt, a fellebbezds

benyujt6janak szem6lyi azonosit6jet, illetve ha a kiilfttldon 616, magyarorszrigi lakcimmel

nem rendelkez6 viilaszt6polg6Lr nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val, a szem6lyazonoss6grit

igazol6 igazolvri.nyAnak tipusdt 6s sziimiit, vagy jel6l5 szervezet vagy miis szervezel eset6ben

a bir6s6gi nyilviintartrisba-vdteli szdm6t. A fellebbezds illet6kmentes.

INDOKOLAS

A nemzetis6gek jogair6l sz6t6 201l. dvi clxxlx. tSrvdny 65. $-a alapj rin a telepiil6si

nemzetisdgi onkormrinyzati k6pviselok v6laszt6sa eredmdnyes, ha legal6bb annyi jel6lt kap

szay3g;atot, mint a megviilaszthat6 k6pvisel6k sz6ma. K6pvisel6k azok a jel6ltek lesznek, akik
az eredm6nyes vdlaszt6son a megvdlaszthat6 k6pvisel6k sz6ma szerinti legldbb szavazatot

kapjrik. Szavazategyenl6sdg esetdn sorsolassal kell megallapitani, hogy az egyenl6 szfmt
szav azatol eldrt jeldltek ktiziil melyik szerez manddtumot.

A Ve. 328. $-a alapjrim a teleptt6si nemzetis6gi onkormriLnyzati v|lasztirs eredm6nydt a helyi
v6laszt6si bizotts6g rillapitja meg. Budapest F6vriros XVI. kertiletdben a ruszin nemzetisdgi



dnkormilLnyzati kdpvisel6 vdlaszt6s eredm6ny6t a jelen hatarozat melldklet6t k6pezo
j e gyzokonyv tartalnazza.

A HVB hataskdre 6s hatifuozata a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXX. 65. $-riban,
a Ve. 311. $ (1) bekezdds c) pontj6ban ds a 328. $-6ban foglaltakon, a jogorvoslati

lehet6s6gr6l sz6l6 t6j6koztat6s aYe.22l. $ (1)bekezdds6n,a223.$ (l) bekezd6s6n, a224. $

(l)-(4) bekezd6sein, a225. $-riLn, a 241. $ (2) bekezdds6n 6s a 330. $ (2) bekezd6s c) pontjan
aiapul. Az illet6kek6l sz6l6 tejdkoztat6s a 1990. dvi XCIIL tdrv6ny 33. g (2) bekezdds 1.

pontjrin alapul.

Budapest, 2019. okt6ber 14.
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JEGYZ6K6NW A TELEPiiLESI NEMZETISEGT ONKORMANTZATI #PVISEL6K

viLAszrAsiNAK EReouElYEn6l nuszrN Neilzgrtsf c
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Keszult 2019. ev 10, h6 13. napjdn, a helyiv6laszt6si bizottseg hivatalos helyisdgdb€n

Budapest )M,ker,, Havashalom utca 43.

A nevjegfzekben ldv6 v6laszt6polgirok sz6mal

Szavaz6k6nt megjelent v6laszt6polg;rok sziima:

Bedrkezett lezdrt boritekok szdmal
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Lebdlyegzett szavaz6lapok szdma :

Elt6rds a szavaz6k6nt meqielentek sz5m6t6l:
(L=K-F; tiibblet: + /hi6nyll)
Ervenytelen lebilyegzett szavaz6lapok szema

Erv6nyes szavaz6lapok szSma :

D Az HVB a szavazatokat I alkalommal sz;molta meg
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BUDAPEST

Buda XVl. keriilet

HELYI ViLASZTASI BIZOTTSiG
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A v6lasd6si bizotts6g a fentiek kiizijt a kiivetkez6 azonosir6i[ jeldlt mand6tumhoz iut6s6t
szavazategyenl6s6g miatt sorsol6ssal 6llapitotta meg:
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A vilasztis er€dm6nye:

1. A v6laszt6s eredm6nyes / A vStasztds eredm6nyteten.

2. A megvdlaslot kdpviset6k sz6ma
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