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Szám: 1875/2010.                                     Tárgy: Taktaszada községben 2010.évben  
                                                                                              megválasztható önkormányzati  
                                                                                              képviselők    tagjai  
                                                                                              számának   meghatározása 
 
 

HATÁROZAT 
 

A  választási eljárásról szóló módosított 1997. évi C. törvény 102. § (1) bekezdése szerinti  
feladatkörömben eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010.évi 
választásán  Taktaszada községben a megválasztható önkormányzati képviselők számát  

6 főben határozom meg. 
 
Határozatom ellen a közzétételtől számított 2 napon belül  a Területi Választási Iroda 
Vezetőjéhez címzett  (cím:_3525 Miskolc, Városház tér 1.) kifogást lehet benyújtani. Kifogást 
a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választási eljárás alapelveinek megsértésre való 
hivatkozással bárki benyújthatja. 
A kifogásnak tartalmaznia kell:  
• a jogszabálysértés megjelölését, 
• a jogszabálysértés bizonyítékait, 
• a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) - ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér- postai értesítési címét, 
• a kifogás benyújtójának választása szerinti telefaxszámát és elektronikus levélcímét, 

illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
 

 
INDOKOLÁS 

 
A  választási eljárásról szóló módosított 1997. évi C. törvény ( továbbiakban: Ve.) 102. § (1) 
bekezdése alapján a  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során a 
helyi választási iroda vezetője a választás évének január 1-ei lakosság száma alapján február 
15-ig meghatározza és a helyben szokásos módon közzéteszi a helyi képviselők 
megválasztható tagjainak számát. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjtv.) 24.§ (2) bekezdése alapján a 
helyi választási iroda vezetője 2010. évben a törvény hatályba lépését (2010. június 14.)  
követő 30 napon belül  állapítja meg és teszi közzé a megszerezhető mandátumok számát. 
 
Az Övjtv. 4.§ c.) pontja szerint a képviselők tagjainak számát a lakosság száma alapján kell 
meghatározni úgy, hogy 5.000 fő lakosig 6 fő képviselő választható. 
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának tájékoztatása 
szerint Taktaszada község 2010. január 1-jei lakosságszáma: 2.033 fő. 
 
 
 



 
A határozat a www.taktaszada.hu honlapján valamint a polgármesteri hivatalban található 
hirdető táblán kerül kifüggesztésre. 
 
A határozat az Övjtv. 4.§ c.) pontján, az Övjtv. 24.§ (2) bekezdésén, a Ve. 102.§ (1) 
bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77.§ (1)-(2) bekezdésein és a 102. § (3) 
bekezdésén alapul. 
 
 
 
Taktaszada 2010. július 12. 
 
                                                                                     Harangozóné Vitális Márta 
                                                                                     Helyi Választási Iroda Vezetője 
 
 
 
 


