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239veo19.(X. 18.) Hafarozat

Budapest F6vfros 03. kertileti kompenzdei6s listfs eredm6ny megal]apitfsfr6l

A Budapest F6vdros 03.  Kehileti Helyi Valasztasi Bizottsig a 2019.  okt6ber  13-in megtartott helyi
6nkorminyzati  k6pvisel6k  es  polginesterek  altalinos  valasztdsin  Budapest  F6valos  03.  keriileti
kompenzaci6s  lisfas  eredmenyet  a hatarozat mellckletet kepez6  km6n jegyz6kenyvben  foglaltak
szerint allapitja meg.

A Budapest F6vdros 03. Kerileti Helyi Valasztfsi Bizottsag megallapitia, hogy Budapest F6varos 03.
Kertilct kompenzacids ]istin megv£Iasztott kepvisel6 :
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Btis Balds, a Bds Balds Obuda6rt-FIDESZ-I0NP jel616 szervezet je]6]tje
Puskis Peter, a Btis Balis 6buda6rt-FIDESZ-KDNP jel616 szervezet jel6ltje
KeLemen Vlkt6ria, a Btis Ba]£zs 6bud£6rt-FIDESZ-I0NP jel616 szervezet jel6ltje
Farkas Balis, a Bds Balazs Obuda6rt-FIDESZ-KDNP jel6]6 szervezet je]6]tje
Csab6 Harold Gabor, a Bds Balds 6buda6rt-FIDESZ-I0NP jel6]6 szervezet je]6Ltje
Rfcz Andrea Zsuzsanna, a Btis Balazs Obuda6rt-FIDESZ-KDNP jel6]6 szervezet jel6Ltje

A  Budapest  F6vdros  03.  Keriileti  Helyi  Valasztasi  Bizotts4g  elrendeli  a  hafarozat  es  a  hatfrozat

E::'K#]e;k66g:Z:.iee#ke6;#°o`,|ifi6£:n:±8jain2F°6[:6r:¥zt:a2k.6§3g}:n:kuEL¥e¥6£3yaL;i
valamint az 6nkorminyzat www.obuda. hu honlapj in tortch6 k6zzctetelet.

A hafarozat ellen a meghozatalat6l  szamitott hdrom napon beltil a F6valosi Valasztasi Bizottsaghoz
cimzett illetekmentes fellebbez6s nyt|jthat6 be dgy, hogy a fellebbez6s legk6s6bb 2019. okt6ber 21 -n
16.00 6riig megdrkezzen a Budapest F6valos 03 . Keriileti Helyi Valasztdsi Bizottsaghoz.

A valasztdsi bizottsag valaszfas eredmenyet megallapit6 elsa fokti hatdrozata ellen az ugyben 6rintett
term6szetes   6s   jogi   szem61y,   jogi   szemelyiseg   n6lktili   szervezet   nydythat   be   fellebbez6st   a
szavazatszamlal6 bizotts4g szavaz6k6ri eredmenyt megallapit6 d6nt6s6nek t6rv6nys6rt6 voltala vagy a
szavaz6k6ri eredmenyek 6sszesitesere es a valaszfasi eredmchy megallapifasdra vonatkoz6 szabalyok
megsertes6re hivatkozissal. Nem ny¢jthat be fellebbez6st az tigyben elj at valasztdsi bizotts4g es annak
tagja.
A fellebbez6st szem6lyesen (1033 Bp. F6 t6r 3.I/30.), lev6lben (postacim:  1300 Bp. Pf.102.), telefaxon
(4378-556) vagy elektronikus lev6lben (03 .HVB@,obuda.hu) lehet benyqjtani.
A fellebbezesnek tartalmaznia kell :

a)    a        k6relem        valasztdsi        eljalasr6l        sz616        2013.        6vi        XXXVI.        t6rv6ny
241. § (2) bekezd6se szerinti alapjat,

b)   a k6relem benyt{jt6jinak nev6t, lakcfmet (szekhely6t) 6s -ha a lakcinet6l (szekhely6t6l) elder -
postai 6rtesitdsi cin6t,

c)    a  k6relem  benyqt6jinak  szemelyi  azonosit6jat,  illetve  ha  a  ktilfold6n  el6,  magyarorszagi
lakcimmel   nem   rendelkez6   valaszt6polgal   nem   rendelkezik   szem6lyi   azonosit6val,   a
szemelyazonoss4gat igazol6 igazolvinyinak tipusat 6s szinat, vagy jel616 szervezet vagy mas
szervezet eseteben a bir6sagi nyilvintartdsba-v6teli szimat.

A   fellebbezes   tartalmazhatia   benyi}jt6jinak   telefaxszdmat   vagy   eleldronikus   lev6lcimet,   illetve
kezbeslt6si megbizot¢ inalc nev6t 6s telefaxszinat vagy elektronikLis levelcin6t.
A fellebbez6sben dj tenyek 6s bizonyitekok is felhozhat6k.

Indokolds

A helyi 6nkorminyzati kdyvisel6k 6s polginesterek valasztasar6l sz616 2010. 6vi L. t6rv6ny (6vjt.) 5.
§  (I) berfuezid6se szied" a forydrosi  keruletben  a kepvisel6k vegyes valasztdsi rendszerben - egy6ni
vdlaszt6keruletben 6s kompenzdci6s listch -jutnak manddtunhoz.

Budapest F6vfros 03. Kertileti Helyi Valasztdsi Iroda vezet6je az 6vjt. 5. § (1H3) bekezd6se alapjin
1/2019.  Ou.  8.)  hatfrozataban  megallapitotta,  hogy Budapest F6valos  03.  keriileteben kompenzdei6s
listin hat kepvisel6i mandatum szerezhet6 meg.



Ovjl. \5. § (1) A hompenzdci6s lista  ...  a vdlaszt6keruletben 6sszesitett t6red6kszavazatok ardnydban
kap manddtumot.
(2)  T0red6kszavazatnak min6sul  az  egy6ni vdlaszt6keruletehoen  a jel616  szervezet jel6ltj6re  leadott
minden olyan szavazat, amellyel nem szereztek manddtumot.
(3)  A k6z6s jelaltekre  leadott  tbred6kszavazatnak min6si}16  szavazatok a k6z6s jel6ltet  dllit6 jel616
szervezetek k6z6s kompenzdci6s listdydra kerulnek.
(4) A kompenzdci6s manddtum szdmltds m6dlf a:
a) Ossze hell dll{tani egy tdbldzatot, amelyben minden lista neve alatt kepezni kell egy szdmoszlopot. A
szdmoszlop els6 szdma az adott lista szavazatainak szdma. A szdmoszlop kbvetkez5 szdmai ae adott lista
szavaeatainak  szdma  elosztva  hdrommal,  i3ttel,  hettel,  rendre  az  dy  oszt6  az  el6z6  oszt6  kett6ryel
megn6velt 6rt6ke.
b)  Meg  kell  keresni  a  tdbldzatban  el5ifordul6  legnagyobb  szdmot,  6s  anelyik  lista  szdmoszlopdban
talaljuk meg azt, az a lista kap egy manddtumot. Ezt k6vet6en meg hell keresni a k6rvetkez5 legnagyobb
szdmot. Amelyik lista oszlopdban taldljuk, az a lista kap egy manddtumot. Ezt az eljdrdst kell folytatni
mindaddig, mlg kiosztdsra kertil az osszes manddtum.
c) Ha a tdbldeatban el6f ordul6 legnagyobb szdm keres6sekor egyenl5 legnagyobb szdmok vannak, akkor
az  a  lista  kap  manddtumot,  amelyik  addig  mag nem  szerzett  manddtumot,  vagy  amelyik kevesebb
manddtumot hapott, v6gezetitl, amelyik a listasorsoldsndl hisebb sorszdmot kapott.

16. § (1) A hompenzdei6s listdr6l ajeli}ltek a bejelent6s sorrendif 6ben hapnak manddtumot. A kies5 jel6lt
hely6be a sorrendben utdna k6vetkez5 jel6lt lap.
(2) Ha a kompenzdci6s lista jelbltj6t polgdrmestermek, vagy az egy6ni valaszt6keruletben kepvisel6nek
valasztottdk, a hompenzdci6s listdr6l tijr6lni hell, 6s hely6be a listdn kovetkez6 jel6lt lap.
(3) Nem kap manddtumot
a) a jel616 szervezet hompenzdci6s listdya, ha az arzt dllit6 jel616 szervezet jel6ltjei a teleprl6si szinten
6sszesltett hompenzdci6s szavazatok bt szdzal6ledt nem 6rt6k el, vagy
b) a k6zos kompenzdci6s lista, ha a k6zos listdt dllit6 jel015 szervezetek kbz6s jel6ltjei a telepul6si szinten
i}sszesltett  kompenzdci6s  szavazatok tiz  szdeal6kdt,  kett6n6l  t6bb jelijl6  szervezet  dltal  allitott  k6zos
kompenzdci6s lista eset6ben tizen6t szdeal6kdt nem 6rt6k el.

A valasztdsi eljdrasr6l sz616 2013.  6vi XXXVI. torv6ny (Ve.) 307/N.  § (2) bekezd6se szerint cr ire/yz.
vdlasztdsi bizottsdg az egy6ni vdlaszt6keritleti vdlasztds eredm6ny6r5l kidllitott, j oger5s j egyz6honyvek
alapjdn hdrom napon belul megdllapitja a kompenz&ci6s listds vdlasztds eredm6ny6t.

A  Budapest  F6vdros  03.  Kerileti  Helyi  Valaszfasi  Bizottsag  (bizottsag)  a  01-16.  szind  egyeni
valasztokeruleti  valasztds  eredm6ny6t  2019.   10.   14-en  allapitotta  meg.  E  d6nt6sek  2019.   10.   17-n
joger6ss6   valt   eredm6nyei   alapjin   allapitotta  meg   a   Bizottsag   Budapest   F6valos   03.   kerfuleti
kompenzaci6s  lisfas  valaszfas  eredm6ny6t,  amelyet  a  20/2019.  (VII.  30.)  IM  rendelet  34.  szamd
mell6klete szerint el6irt -j elen hatalozat melleklet6t k6pez6 -j egyz6k6nyvben r6gzitett.

AV e. 49 . § (I) bekezidfse s;zR;rhi a vdlasztdsi bizottsdg hatdrozatdt -a szem6lyes adatok kiv6tel6vel -
nyiivdnossdgra hozza. Nem min6sitl szendlyes adatriak a jelijlt, a jelal5 szervezet, a m6diaszolgivltat6
6s a sdyt6term6k neve.

A bizottsag fenti jogszabalyi rendelkez6sek alapjin a rendelkez6 ieszben foglaltak szerint d6nt6tt.

A bizottsag hatalozata a fenti jogszabalyi rendelkez6seken, aj ogorvoslatrdl sz616 faj 6koztatas a Ve. 221.
§ ( I ) bekezd6s6n, 223 . § ( 1)-(2) bekezd6s6n, 224. § ( 1)-(4) bekez
307ff. § (2) bekezd6s c) pontjin, az illetekmentess6gr6l sz6l
33. § (2) bekezd6s  1. pontjin alapul.
(Jelen van: 4 fo, 4 igen, 0 nem)

241. § (2) bekezd6sen,
990. evi

a HVB e]n6ke

Ill. torveny


