Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
187/2006. (IX.12.) HVB sz. határozatával
a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség (1158 Budapest, Neptun u. 72.)
kompenzációs listájának nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség
kompenzációs listáját nyilvántartásba veszi.
A listára állítottak sorrendje az alábbi:
1. László Tamás
2. Goró Oszkár
3. Gyurkovics Miklós
4. Koteschel Vendelné
5. Németh Gábor
6. Kurucz Pál László
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 1
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 13-án. 16 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét)
és – ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás
A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség igazolt és meghatalmazott képviselıje
2006. szeptember 11.-én a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség kompenzációs
listájának nyilvántartásba vételét kérte, a párt Budapest Fıváros XV.
kerületében mind a 17 egyéni választó kerületben közös jelöltet állított a
Kereszténydemokrata Néppárttal és a Vállalkozók Pártjával, így a listaállítás
feltételének megfelel. (17 evk : 3 jelölı szervezet = 5 egyéni választó kerület)
A listán az állítható jelöltek számánál kevesebb jelöltet állított (6 fı jelölt).

-2A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a FIDESZ Magyar Polgári
Szövetség kompenzációs lista nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben
támasztott követelményeknek megfelel, ezért a kompenzációs lista
nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.
A határozat a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról
szóló 1990. évi LXIV törvény 29. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdés d) pontja,
valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény 53. § (3) bekezdése,
55. § (1),(2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint, a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.
Budapest, 2006. szeptember 12.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
188/2006. (IX.12.) HVB sz. határozatával
a Kereszténydemokrata Néppárt (1153 Budapest, Beller I. u. 6.) kompenzációs
listájának nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal egyhangúlag
meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a Kereszténydemokrata
kompenzációs listáját nyilvántartásba veszi.

Néppárt

A listára állítottak sorrendje az alábbi:
1. Vizér Klára
2. Novák Ágnes
3. Balogh Zoltán Béla
4. Mag Péter
5. Matolcsiné Dr. Szimon Ildikó
6. Dr. Balázs Zoltán
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 1
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 13-án. 16 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét)
és – ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás
A Kereszténydemokrata Néppárt igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006.
szeptember 11.-én a Kereszténydemokrata Néppárt kompenzációs listájának
nyilvántartásba vételét kérte, a párt Budapest Fıváros XV. kerületében mind a
17 egyéni választó kerületben közös jelöltet állított a FIDESZ Magyar Polgári
Szövetséggel és a Vállalkozók Pártjával, így a listaállítás feltételének megfelel.
(17 evk : 3 jelölı szervezet = 5 egyéni választó kerület)
A listán az állítható jelöltek számánál kevesebb jelöltet állított (6 fı jelölt).

-2A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Kereszténydemokrata
Néppárt kompenzációs lista nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben
támasztott követelményeknek megfelel, ezért a kompenzációs lista
nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.
A határozat a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról
szóló 1990. évi LXIV törvény 29. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdés d) pontja,
valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény 53. § (3) bekezdése,
55. § (1),(2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint, a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.
Budapest, 2006. szeptember 12.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
189/2006. (IX.12.) HVB sz. határozatával
a Vállalkozók Pártja (1057 Budapest, Nyírpalota út 91.) kompenzációs
listájának nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal egyhangúlag
meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a Vállalkozók Pártja kompenzációs listáját
nyilvántartásba veszi.
A listára állítottak sorrendje az alábbi:
1. Csomós Miklós
2. Szentirmainé Jordán Eszter Eleonóra
3. Dr. Balogh András Tibor
4. Báthory Erzsi
5. Donga Árpád Zoltánné
6. Báder György
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 1
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 13-án. 16 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét)
és – ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás
A Vállalkozók Pártja igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. szeptember
11.-én a Vállalkozók Pártja kompenzációs listájának nyilvántartásba vételét
kérte, a párt Budapest Fıváros XV. kerületében mind a 17 egyéni választó
kerületben közös jelöltet állított a FIDESZ Magyar Polgári Szövetséggel és a
Kereszténydemokrata Néppárttal, így a listaállítás feltételének megfelel. (17 evk
: 3 jelölı szervezet = 5 egyéni választó kerület)
A listán az állítható jelöltek számánál kevesebb jelöltet állított (6 fı jelölt).

-2A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Vállalkozók Pártja
kompenzációs lista nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott
követelményeknek megfelel, ezért a kompenzációs lista nyilvántartásba vétele a
mai napon megtörtént.
A határozat a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról
szóló 1990. évi LXIV törvény 29. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdés d) pontja,
valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény 53. § (3) bekezdése,
55. § (1),(2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint, a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.
Budapest, 2006. szeptember 12.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
190/2006. (IX.12.) HVB sz. határozatával
a nyilvántartásba vett kompenzációs listák sorszámát a sorsolás eredményeként
az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Vállalkozók Pártja
2.) FIDESZ Magyar Polgári Szövetség
3.) Szabad Demokraták Szövetsége
4.) Magyar Demokrata Fórum
5.) Magyar Szocialista Párt
6.) Magyar Szocialista Munkáspárt
7.) Magyar Igazság és Élet Pártja – Független Kisgazdapárt
8.) Kereszténydemokrata Néppárt
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 1
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 13-án. 16 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét)
és – ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás
A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
105/A § (2) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a mai napon
kisorsolta a kompenzációs listák sorszámát és a rendelkezı részben felsorolt
sorrendet állapította meg.
A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 105/A § (2)
bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1), (2) bekezdése,
valamint a 80. § (1),(3),(4) és (5) bekezdésén alapul.
Budapest, 2006. szeptember 12.
dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
191/2006. (IX.12.) HVB sz. határozatával
a Bolgár Kisebbség jelöltjeinek sorrendjét a szavazólapon a sorsolás
eredményeként az alábbiak szerint állapította meg:
1.) Kovács Ágnes Gyöngyi (Magyarországi Bolgárok Szövetsége)
2.) Hadzsikosztova Gabriella (Magyarországi Bolgárok Szövetsége)
3.) Földessy Csilla Ilona (Magyarországi Bolgárok Szövetsége)
4.) Balogh Margit (Magyarországi Bolgárok Szövetsége)
5.) Nagy István (Magyarországi Bolgárok Szövetsége)
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 1
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 13-án. 16 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét)
és – ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás
A helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
115/I § (6) bekezdés c.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Bolgár
Kisebbség jelöltjeinek sorrendjét a szavazólapon – a sorsolás eredményeként - a
rendelkezı részben foglaltak szerint állapította meg.
A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/I § (6)
bekezdés c) pontja alapján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80 § (1),(3),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. szeptember 12.
dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
192/2006. (IX.12.) HVB sz. határozatával
a Cigány Kisebbség jelöltjeinek sorrendjét a szavazólapon a sorsolás
eredményeként az alábbiak szerint állapította meg:
1.) Sztojka Ferenc (MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma)
2.) Oláh Józsefné (ROM-SOM Romák Vagyunk Kulturális és Hagyományırzı
Szervezet)
3.) Plancsik Zoltán Béla (LUNGO DROM Országos Cigány Érdekvédelmi és
Polgári Szövetség)
4.) Raffael János Gusztáv (Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z.
Megyei Szervezete)
5.) Rafael István (ROM-SOM Romák Vagyunk Kulturális és Hagyományırzı
Szervezet)
6.) Sztojka István (ROM-SOM Romák Vagyunk Kulturális és Hagyományırzı
Szervezet)
7.) Rafael Ferenc (ROM-SOM Romák Vagyunk Kulturális és Hagyományırzı
Szervezet)
8.) Jónás Angéla (MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma)
9.) Barna Anita (LUNGO DROM Országos Cigány Érdekvédelmi és
Polgári Szövetség)
10.) Kozák István (Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z.
Megyei Szervezete)
11.) Radics Krisztián Árpád (MCF a Magyarországi Cigányok Országos
Fóruma)
12.) Rafael János (ROM-SOM Romák Vagyunk Kulturális és Hagyományırzı
Szervezet)
13.) Rafael Pál (Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z.
Megyei Szervezete)
14.) Csiklya Lajos (LUNGO DROM Országos Cigány Érdekvédelmi és
Polgári Szövetség)
15.) Csiklya Lajosné (LUNGO DROM Országos Cigány Érdekvédelmi és
Polgári Szövetség)
16.) Csiklyáné Lakatos Rita (LUNGO DROM Országos Cigány Érdekvédelmi
és Polgári Szövetség)
17.) Orsós Ferencné (Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z.
Megyei Szervezete)
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18.) Bancsók Gézáné (MCF a Magyarországi Cigányok Országos
Fóruma)
19.) Mata Sándor (MCF a Magyarországi Cigányok Országos
Fóruma)
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 1
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 13-án. 16 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét)
és – ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás
A helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
115/I § (6) bekezdés c.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Cigány
Kisebbség jelöltjeinek sorrendjét a szavazólapon – a sorsolás eredményeként - a
rendelkezı részben foglaltak szerint állapította meg.
A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/I § (6)
bekezdés c) pontja alapján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80 § (1),(3),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. szeptember 12.
dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
193/2006. (IX.12.) HVB sz. határozatával
a Görög Kisebbség jelöltjeinek sorrendjét a szavazólapon a sorsolás
eredményeként az alábbiak szerint állapította meg:
1.) dr. Atanasziu Hrisztoforosz (Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete)
2.) Város Alexandra (Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete)
3.) Molnár András Menelaosz (Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete)
4.) Molnárné Gogu Perisztera (Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete)
5.) Armanitidu Sztamatula (Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete)
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 1
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 13-án. 16 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét)
és – ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás
A helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
115/I § (6) bekezdés c.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Görög
Kisebbség jelöltjeinek sorrendjét a szavazólapon – a sorsolás eredményeként - a
rendelkezı részben foglaltak szerint állapította meg.
A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/I § (6)
bekezdés c) pontja alapján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80 § (1),(3),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. szeptember 12.
dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
194/2006. (IX.12.) HVB sz. határozatával
a Horvát Kisebbség jelöltjeinek sorrendjét a szavazólapon a sorsolás
eredményeként az alábbiak szerint állapította meg:
1.) Farkas Gyuláné (Magyarországi Horvátok Szövetsége)
2.) Muity Tamás (Magyarországi Horvátok Szövetsége)
3.) Pótári Attila (Magyarországi Horvátok Szövetsége)
4.) Kuzma Istvánné (Magyarországi Horvátok Szövetsége)
5.) Kuzma István (Magyarországi Horvátok Szövetsége)
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 1
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 13-án. 16 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét)
és – ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás
A helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
115/I § (6) bekezdés c.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Horvát
Kisebbség jelöltjeinek sorrendjét a szavazólapon – a sorsolás eredményeként - a
rendelkezı részben foglaltak szerint állapította meg.
A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/I § (6)
bekezdés c) pontja alapján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80 § (1),(3),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. szeptember 12.
dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008

A Helyi Választási Bizottság a
195/2006. (IX.12.) HVB sz. határozatával
a Német Kisebbség jelöltjeinek sorrendjét a szavazólapon a sorsolás
eredményeként az alábbiak szerint állapította meg:

1.) Csombók István (Pestszentlırinc-Pestszentimre Német Származású
Polgárainak Egyesülete)
2.) Bernard Péter Alajos (Pestszentlırinc-Pestszentimre Német Származású
Polgárainak Egyesülete)
3.) Gizur József Márton (Pestszentlırinc-Pestszentimre Német Származású
Polgárainak Egyesülete)
4.) Dobó Ferencné (Pestszentlırinc-Pestszentimre Német Származású
Polgárainak Egyesülete)
5.) Kovácsné Major Andrea Ildikó (Pestszentlırinc-Pestszentimre Német
Származású Polgárainak Egyesülete)
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 1
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 13-án. 16 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét)
és – ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás
A helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
115/I § (6) bekezdés c.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Német
Kisebbség jelöltjeinek sorrendjét a szavazólapon – a sorsolás eredményeként - a
rendelkezı részben foglaltak szerint állapította meg.

-2A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/I § (6)
bekezdés c) pontja alapján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80 § (1),(3),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. szeptember 12.
dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
196/2006. (IX.12.) HVB sz. határozatával
a Örmény Kisebbség jelöltjeinek sorrendjét a szavazólapon a sorsolás
eredményeként az alábbiak szerint állapította meg:
1.) Átcs József (Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesülete)
2.) Lovas Katalin (Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesülete)
3.) Nuridsány Judit (Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesülete)
4.) Nuridsány Zoltánné (Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesülete)
5.) Kitlei Gabriella Lujza (Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesülete)
6.) Adorján Zsuzsanna Ágnes (Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesülete)
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 1
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 13-án. 16 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét)
és – ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás
A helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
115/I § (6) bekezdés c.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Örmény
Kisebbség jelöltjeinek sorrendjét a szavazólapon – a sorsolás eredményeként - a
rendelkezı részben foglaltak szerint állapította meg.
A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/I § (6)
bekezdés c) pontja alapján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80 § (1),(3),(4) és (5) bekezdésén alapul.
Budapest, 2006. szeptember 12.
dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
197/2006. (IX.12.) HVB sz. határozatával
a Román Kisebbség jelöltjeinek sorrendjét a szavazólapon a sorsolás
eredményeként az alábbiak szerint állapította meg:
1.) Reitter Zoltán Pál (Magyar Román Demokratikus Szövetség)
2.) Pálinkás Zsolt (Magyar Román Demokratikus Szövetség)
3.) Csikós Lejla (Magyar Román Demokratikus Szövetség)
4.) Pálinkás Dorottya (Magyar Román Demokratikus Szövetség)
5.) Csikós István (Magyar Román Demokratikus Szövetség)
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 1
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 13-án. 16 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét)
és – ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás
A helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
115/I § (6) bekezdés c.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Román
Kisebbség jelöltjeinek sorrendjét a szavazólapon – a sorsolás eredményeként - a
rendelkezı részben foglaltak szerint állapította meg.
A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/I § (6)
bekezdés c) pontja alapján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80 § (1),(3),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. szeptember 12.
dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
198/2006. (IX.12.) HVB sz. határozatával
a Szerb Kisebbség jelöltjeinek sorrendjét a szavazólapon a sorsolás
eredményeként az alábbiak szerint állapította meg:
1.) Karsay Edit (Srpski Fórum Egyesület)
2.) Füst Péter (Srpski Fórum Egyesület)
3.) Szabó Katalin (Srpski Fórum Egyesület)
4.) Pavuk Ferenc Iván (Srpski Fórum Egyesület)
5.) Karsai András Mihály (Srpski Fórum Egyesület)
6.) Vargáné Pavuk Erzsébet Teréz (Srpski Fórum Egyesület)
7.) Szabó Józsefné (Srpski Fórum Egyesület)
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 1
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 13-án. 16 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét)
és – ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás
A helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
115/I § (6) bekezdés c.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Szerb
Kisebbség jelöltjeinek sorrendjét a szavazólapon – a sorsolás eredményeként - a
rendelkezı részben foglaltak szerint állapította meg.
A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/I § (6)
bekezdés c) pontja alapján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80 § (1),(3),(4) és (5) bekezdésén alapul.
Budapest, 2006. szeptember 12.
dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
199/2006. (IX.12.) HVB sz. határozatával
a Szlovák Kisebbség jelöltjeinek sorrendjét a szavazólapon a sorsolás
eredményeként az alábbiak szerint állapította meg:
1.) Veres Vlasztislava Emiliana (Dolina Pest Vidéki Szlovákok Regionális
Egyesülete, Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete, Zempléni Szlovákok
Egyesülete, Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus)
2.) Fray Rózsa (Dolina Pest Vidéki Szlovákok Regionális Egyesülete, DélAlföldi Szlovákok Szervezete, Zempléni Szlovákok Egyesülete, Ozvena
(Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus)
3.) Szabó György (Dolina Pest Vidéki Szlovákok Regionális Egyesülete, DélAlföldi Szlovákok Szervezete, Zempléni Szlovákok Egyesülete, Ozvena
(Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus)
4.) Kaveschán Ágota (Dolina Pest Vidéki Szlovákok Regionális Egyesülete,
Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete, Zempléni Szlovákok Egyesülete, Ozvena
(Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus)
5.) Szabó Györgyné (Dolina Pest Vidéki Szlovákok Regionális Egyesülete, DélAlföldi Szlovákok Szervezete, Zempléni Szlovákok Egyesülete, Ozvena
(Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus)
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 1
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 13-án. 16 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét)
és – ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás
A helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
115/I § (6) bekezdés c.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Szlovák
Kisebbség jelöltjeinek sorrendjét a szavazólapon – a sorsolás eredményeként - a
rendelkezı részben foglaltak szerint állapította meg.

-2A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/I § (6)
bekezdés c) pontja alapján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80 § (1),(3),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. szeptember 12.
dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

