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Tárgy: Megszerezhető önkormányzati képviselői
mandátumok számának megállapítása

HATÁROZAT
Dombrád Város Helyi Választási Iroda Vezetője megállapítom, hogy a 2010. évben megtartásra
kerülő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
Dombrád városban az egyéni listán megszerezhető mandátumok száma 6, azaz hat.
Döntésem ellen a meghozatalát követő két napon belül a Területi Választási Iroda Vezetőjéhez (4400
Nyíregyháza, Hősök tere 5.) lehet kifogással fordulni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010.
július 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a
jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét, a lakcímtől eltérő postai értesítési
címét, a kifogás benyújtójának választása szerint telefonszámát vagy elektronikus levelét, ill. kézbesítési
megbízottjának nevét és faxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban:
Övjt.) 24.§ (2) bekezdése értelmében a választási iroda vezetője a törvény hatálybalépését követő 30 napon
belül megállapítja és közzéteszi a megszerezhető mandátumok számát.
Az Övjt. 4. §-ában foglaltak szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási
rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a megválasztható képviselők száma az adott település
lakosság számától függ.
Az Övjt. 22. § értelmében a kormány rendeletben jelöli ki a lakosságszám-adatot nyilvántartó központi
szervet. A 199/2010. (VI. 18. ) Korm. rendelet értelmében ez a szerv a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala, melynek tájékoztatása szerint a 2010. január 1-i állapotnak megfelelően
Dombrád város (érvényes lakóhellyel ennek hiányában érvényes tartózkodási hellyel rendelkező) lakosságának
száma 4.259 fő.
Az Övjt. 4.§ c) pontja értelmében 5.000 lakosig a megválasztható képviselők száma 6 fő.
Tekintettel a fentiekre a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
Ezen határozat közzétételre kerül Dombrád Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláin (4492 Dombrád,
Rákóczi út 36., 4492 Dombrád, Kossuth út 63.), Dombrád város honlapján (www.dombrad.hu), és a www.etarsulas.hu/dombrad oldalon.
Határozatom az Övjt. 4.§ c) pontján, 24.§ (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 102.§ (3) bekezdésében foglaltakon alapul.
Dombrád, 2010. július 5.
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