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HATAROZAT

Budapest F6viiLros XVI. kertilet Helyi Vdlasztrisi Bizotts6ga (a tov6bbiakban: HVB) a jelen

hatitrozat mell6klet6t kdpezo ,,Jegyzokdnyv a telepiildsi nemzetis6gi cinkormrinyzati

k6pviselok vrilaszt6srinak eredmdnydrol" szerint 6llapitja meg Budapest Fovaros XVI.
kertiletdben a nemzetis6gi dnkormiinyzati kdpvisel6k 2019. 6vi 6ltakiLnos vdlasztds6n a

szlovik nemzetisdgi dnkormiinyzati kdpvisel5 v6laszt6s eredm6nydt.

A HVB-nek a v6laszt6s eredm6ny6t megrillapit6 dcint6se ellen a Foviirosi Viilaszt6si

Bizous6ghoz cimezve az iigyben 6rintett term6szetes 6s jogi szemdty, jogi szemdlyis6g n6lktili
szervezet fellebbez6ssel 6lhet tgy, hogy az legkds6bb a hatrirozat meghozataldt6l sziimitott 3.

(harmadik) napon beliil, azaz leekds6bb 2019. okt6ber 17. naoiAn 16 6r6ie mee6rkezzen a

HVB-hez. (1163 Budapest, Havashalom u.43., telefax: 404-4298, e-mail: hvi@bol6.hu)

A fellebbezdst ir6sban - szem6lyesen, levdlben, telefaxon vagy elektronikus levdlben

eljuttatva - lehet benlujtani. A fellebbez6snek tartalmaznia kell a jogszabrilys6rt6s

megjel6l6s6t, a jogszabrilysdrtds bizonyit6kait, a fellebbezds benyujt6j6nak nev6t, lakcim6t

(sz6khely6t) ds - ha a takcim6t6l (sz6khely6t6l) eltdr - postai 6rtesitdsi cim6t, a fellebbez6s

benyujt6jdnak szemdlyi azonosit6jiit, illetve ha a kiilfiilddn 6lo, magyarorszrigi lakcimmel

nem rendelkez6 viilaszt6polgrir nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val, a szemdlyazonosstig{it

igazol6 igazolvany6nak tipus6t ds szriLrnrit, vagy jeldl6 szervezet vagy m6s szetvezet esetdben

a bir6s6gi nyilvriLntartrisba-vdteli sz6m6t. A fellebbezds illet6kmentes.

INDOKOLAS

A nemzetis6gek jogair6l sz6l6 201 1. dvi CLXXX. tdrvdny 65. $-a alapjan a telepiil6si

nemzetisdgi onkormrinyzati k6pvisel6k viilaszt6sa eredm6nyes, ha legal6bb annyi jeldlt kap

szayazatot, mint a megv6laszthat6 kdpvisel6k szrirna. Kdpviselok azok ajel6ltek lesznek, akik

az eredm6nyes viilaszt6son a megvdlaszthat6 kdpviselok szama szerinti legtdbb szavazatot

kapj ri{<.. Szavazategyenlosdg esetdn sorsoldssal kell meg6llapitani, hogy az egyenl6 szfmt
szav?.;,atot el6n jeltiltek kdztil melyik szerez mand6tumot.

A Ve. 328. $-a alapjan a teleptil6si nemzetisdgi dnkorm6nyzati viilaszt6s eredmdny6t a helyi

vdlaszt6si bizottsrig 6llapitja meg. Budapest FSvriros XVI. kertllet6ben a szlovrik nemzetis6gi

A Budapest F6vriros XVI. keriilet Helyi Vrilaszt6si Bizotts6ga a v6laszt6si eljar6sr6l sz6l6
2013. dvi XXXVI. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ve.) 328. $-riban meg6llapitott hatiiskdr6ben - J
igen, 0 nem szdvazqttol - meghozta az alabbi hatarozatot:



dnkormiinyzati kdpviselo vrilaszt6s eredm6ny6t a jelen hatiirozat melldkletdt k6pez6

j e gyz6 kdnlw tartalnazza.

A HVB hatriskdre 6s hatiirozata a nemzetis6gek jogair6l sz6l6 201 l. dvi CLXXX. 65. $-6ban,
a Ve. 311. $ (1) bekezdds c) pontj riban 6s a 328. $-6ban foglaltakon, a jogorvoslati

lehetos6gr6l sz6l6 t6j6koztatds aYe.221. $ (1) bekezd6s6n, a223. $ (l) bekezd6s6n, a224. $

(1)-(4) bekezd6sein,a225. g-riLn, a241. $ (2) bekezd6sdn 6s a 330. $ (2) bekezdds c) pontjriLn

alapul. Az illetdkek6l sz6l6 t6jdkoztat6s a 1990. 6vi XCIII. torv6ny 33. $ (2) bekezdds l.
pontjri.,n alapul.
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BUDAPEST

Budapest xvl. keriilet
Kesziilt 2019. 6v 10. h6 13. napj6n, a helyi v6lasztesi bizottsiig hivatalos helyisegdben:

Budapest )oy'I.ker., Havashalom utca 43.
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Buda XVl. kertlet

HELYI VATASZTAST BIZOTTSiG

A v6laszt6si bizottsig a fentiek kd2 l a kdvetkez5 azonosit6j[ ietdlt mand6tumhoz iuutsdt
szavazategyenl6seg miaft sorsolSssal 6llapitofta meg:
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A velaszt6s eredm6nye:

1. A vSlaszt6s eredm6nyes / A vSlasztds eredm6nytelen

2. A megvdlasztott kdpvisel6k sz6ma
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