
A Budapest I. kerületi Helyi Választási Bizottság a

100/2010. (X. 3.) HVB számú határozatával

megállapítja, hogy egyéni választókerületben helyi önkormányzati képvisel  lett

név választókerület érvényes szavazatok száma
Dr. Apagyi Barnabás 01 719

Király Kornél 02 658
Tímár Gyula 03 659

Horváth Orsolya 04 582
Dr. Jeney Jánosné 05 669

Velich Katalin 06 677

Dr. Patthy Szabolcs 07 682

Kovács György 08 626
Vecsey András 09 713

Orczi Antal 10 574

Kompenzációs listán helyi önkormányzati képvisel  lett

név Jelöl  szervezet
Dávid Klára MSZP

Iványi Tibor MSZP
Miseje Balázs JOBBIK

Váradiné Naszályi Márta LMP

A határozat ellen annak közlését l számított két napon belül a F városi Választási Iroda Vezet jéhez (1052
Budapest, Városház utca 9-11.) lehet kifogással fordulni.

A kifogásnak tartalmaznia kell, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímét l
(székhelyét l) eltér – postai értesítési címét, telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illet leg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, a jogszabálysértés megjelölését, és
annak bizonyítékait.

Budapest I. kerületi Helyi Választási Bizottság
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Telefon: 458-3015; fax: 458-3001



INDOKOLÁS

A helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 14. § (1)
bekezdése értelmében  az egyéni listán képvisel k azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képvisel k
száma szerint a legtöbb  érvényes szavazatot kapták.
A kompenzációs lista a választókerületben összesített töredékszavazatok arányában kap mandátumot.

A helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 15. § és 16. §-
ai rendelkeznek a kompenzációs mandátum számítási módjáról.

A fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkez  részben foglaltak szerint döntött.

A Helyi Választási Bizottság a Ve. 29/B. § (1) bekezdése értelmében határozattal dönt. A választási bizottság
határozatának közzétételét a Ve. 29/C. § (5) bekezdése írja el .

A választási bizottság döntésével szembeni fellebbezési lehet ségr l szóló tájékoztatást a
Ve. 29/B. § (2) bekezdés d) pontja írja el . A fellebbezés tartalmáról, a fellebbezésre jogosultakról valamint a
fellebbezés benyújtásának módjáról és határidejér l szóló szabályokat a Ve. 77. § - 85. §-ai tartalmazzák.

Budapest 2010. október 3.

......................................
Dr. Eszter Elemér

HVB elnök


