
A Budapest I. kerületi Helyi Választási Bizottság a

99/2010. (X. 3.) HVB számú határozatával

megállapítja, hogy 6957 számú érvényes szavazattal polgármester lett dr. Nagy Gábor Tamás.

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.

INDOKOLÁS

A helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. § (1) és (2)
bekezdései  értelmében a polgármestert és a f polgármestert a települések választópolgárai közvetlenül
választják. Polgármester, f polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja.

A települési kisebbségi önkormányzati képvisel k választásának szavazóköri jegyz könyve alapján
megállapítható, hogy Dávid Klára polgármester-jelölt 2147 számú érvényes szavazatot, Dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester-jelölt 6957 számú érvényes szavazatot,  Miseje Balázs polgármester-jelölt 942 érvényes
szavazatot, Váradiné Naszályi Márta 1289 érvényes szavazatot szerzett.

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester-jelölt  kapta a
legtöbb érvényes szavazatot, így a rendelkez  részben foglaltak szerint döntött.

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: 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.
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