
Budapest F6vdros XVI. keriilet Helyi Vdlasztdsi Bizottsfga

18412019. (X.14.) szdmI hat{rozata

A Budapest F6v6ros XVI. keriilet Helyi Vrilasztrisi Bizottsdga a v6laszt6si eljdrasr6l sz6l6
2013. dvi XXXVI. tdrvdny (a tov6bbiakban: Ve.) 328. Q-riban meg6llapitott hat6sk6rdben - J
igen, 0 nem szavazattdl - meghozta az al6bbi hat6rozatot:

HATAROZAT

Budapest F6viiros XVI. keriilet Helyi Vilasztrisi Bizottsiiga (a tov6bbiakban: HVB) a jelen

hatdrozat mell6kletet kdpez6,,Jegyz6kdnyv a telep ldsi nemzetisdgi dnkorm6nyzati
k6pvisel6k vrilasztrisanak eredm6ny6r6l" szerint ellapitja meg Budapest F6v6ros XVI.
keriilet6ben a nemzetisdgi dnkormii.Lnyzati kdpvisel6k 2019. 6vi dltaki.nos v6laszt6siiLn a szerb
nemzetis6gi dnkormrinyzati k6pviselo vAlasztris eredm6ny6t.

A HVB-nek a vdlasztis eredm6ny6t megdllapit6 ddntdse ellen a F6v6rosi V6lasztrisi

Bizotts6ghoz cimezve az ugyben 6rintett termdszetes 6s jogi szem6ly, jogi szemdlyis6g n6lktili
szer\rezet fellebbez6ssel dthet rigy, hogy az legkds6bb a hat6rozat meghozatalat6l szifunitott 3.

(harmadik) napon beliil, azaz leekds6bb 2019. okt6ber 17. naoi6n l6 6rais meedrkezzen a

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

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

eljuttatva - lehet benlujtani. A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a jogszab6lys6rt6s

megjeldl6sdt, a jogszab6lysdrt6s bizonyitdkait, a fellebbez6s benyujt6janak nevet, lakcimdt

(sz6khelydt) ds - ha a lakcim6t6l (szdkhelyet5l) eltdr - postai 6rtesit6si cim6t, a fellebbezds

benyujt6jrimak szem6lyi azonosit6jrlt, illewe ha a kiilftllddn 616, magyarorszrigi lakcimmel

nem rendelkez6 v6laszt6polgar nem rendelkezik szemdlyi azonos(t6val, a szem6lyazonosstlgtit

igazol6 igazolvanyrhak tipusat ds sz6m6t, vagy jeldlo szervezet vagy mfu szervezet eset6ben

a bir6s6gi nyilvdntart6sba-vdteli szrirnrit. A fellebbezds illetdkmentes.

INDOKOLAS

A nemzetisdgek jogair6l sz6t6 201 l. 6vi CLXXIX. tdrvdny 65. $-a alapjrin a telepiildsi

nemzetis6gi dnkormrfuryzati k6pviselok vrilasztdsa eredmdnyes, ha legaLlbb annyi jelolt kap

szayazalot, mint a megv6laszthat6 kdpvisel6k szdma. Kdpvisel6k azok a jeldltek lesznek, akik

az eredmdnyes v6laszt6son a megvrilaszthat6 kdpvisel6k sz6ma szerinti legtdbb szavazatot

kapj6k. Szavazategyenlosdg eset6n sorsolassal kell meg6llapitani, hogy az egyenl6 szrirnt

szavazalot el6rt jel6ltek kdziil melyik szerez mand6tumot.

A Ve. 328. g-a alapjrim a teleptildsi nemzetis6gi onkormriLnyzati v6laszt6s eredm6ny€t a helyi

v6laszt6si bizotts6g 6llapitja meg. Budapest F6varos XVI. kertiletdben a szerb nemzetis6gi



dnkormanyzati kdpvisel6 vdlasztiis eredm6nydt a jelen hatarozat melldkletdt kdpezo
j egyz6k6nyv twlalmazza.

A HVB hataskdre ds hatfuozata a nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011. dvi CLXXX. 65. $-6ban,
a Ve. 311. $ (l) bekezd6s c) ponddban 6s a 328. $-6ban foglaltakon, a jogon'oslati

lehet6segr6l sz6l6 tdj6koztatris a Ve. 221. $ (1) bekezd6sdn, a223. $ (l) bekezdds6n, a224. $

(l)-(4) bekezddsein, a225. $-rtr, a 241. $ (2) bekezd6s6n 6s a 330. $ (2) bekezdds c) pontj6n

alapul. Az illet6kek6l sz6l6 t6j6koztat6s a 1990. dvi XCIII. tdrvdny 33. $ (2) bekezd6s l.
pontjan alapul.

Budapest, 2019. okt6ber 14.
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BUDAPEST

Budapest XvI. kedilet

Kesztllt 2019.6v 10. h6 13, napj6n, a helyi vSlasztdsi bizottsdg hivatalos helyisegdben

Budapest )or'I.ker., Havashalom utca 43.
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A n6vjegyz6kben l6v6 v6laszt6polg6rok sz6ma:

Szavaz6kdnt megielent vdlaszt6polgdrok szdma:
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HELYI VALASZTASI BIZOTTSiG

-t

445-
,lrC

,IK
A #lasztSsi bizottsdg a fentiek kdzijt a kijvetkez6 azonositoju jetdtt manditumhoz jut6s6t

szavazategyenlos6g miatt sorsoljssal dllapitoft; meg:
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1. A v6laszt6s eredm6nyes / A v6laszt6s eredm6nytelen

A v5lasztis eredmenyel

lasztott kdpvisel6k neve 6s

2. A megvelasztott k6pvisel6k sz6ma
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