
Helyi Választási Iroda Vezetője

4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. szám

Tel.: 42/281-042

Fax: 421281-311

Nyírbátor Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének

1/2019. (II. 12.)

HATÁROZATA

a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számáról

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
tv. (a továbbiakban: Övjt.) 3.~-a, 5.5 (1) bekezdése alapján Nyírbátorvárosban a 2019.
óvi önkormányzati általános választáson a képviselő testület megválasztandó
tagjainak számát 11 főben határozom meg.

Ezen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, az ügyben
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a határozat
meghozatalától számított 3 napon belül Nyírbátor Helyi Választási Bizottságához
címzett (4300, Nyírbátor, Szabadság tér 7. szám, email: oevi~nyirhator.hu
fax:42/281-311), de a Nyírbátori Helyi Választási Irodánál (4300, Nyirbátor, Szabadság
tér 7. szám, email: oevi~nyirbator.hu, fax: 42/281-311), benyújtandó kifogással élhet.
A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. február 15-én 16.00 óráig
megérkezzen. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben
eljuttatva - lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés
megjelölését, a jogs7ahálysértés bizonyítékait, a kifogáshenyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét)és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér- a postai értesítési címét, a kifogás
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő
szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A
kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.



INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (a továbbiakban: ye.) 306 5 (2)
bekezdése alapján a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében
február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó
tagjainak számát.
Az Ovjt.3. 5-szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január
1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

A Ve.306.5 (1) bekezdése alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választás évében január 31-ig átadja
a települések lakosságszámának január 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda
számára. A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a
helyi, illetve a területi választási iroda vezetőjével.
Ez alapján Nyírbátor 201 9.január 1 -ei állapotának megfelelő lakosságszáma: 12.119 fő

Az Övjt. 5.5 (1) bekezdése szerint a 10 000-nél több lakosú településen a képviselők
vegyes választási rendszerben — egyéni választókerületben és kompenzációs listán —

jutnak mandátumhoz. Ugyanezen törvényhely (2) bekezdés a) pontja alapján az
egyéni választókerületek és a kompenzációs listás mandátumok száma 25 000 lakosig
8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listás mandátum, vagyis 11 fő.

A határozatot a Ve. 306.5 (2) bekezdése, az Övjt. 3.5. és 5.5-a alapján hoztam meg.

A Ve. 74.5-a szerint a választási Iroda vezetőjének határozatára a 46. 5, a 47. 5, a 48.
5 (3) bekezdése és az 50. 5 rendelkezéseit kell alkalmazni. A jogorvoslat
lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat
benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10.5 (1) és (3) bekezdésein, 208.5-
án, 209.5 (1) bekezdésén, 210.5 (1) bekezdésén és a 212.5-án alapul. Az
illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 33. 5(2)
bekezdés 1. pontján alapul.

Nyírbátor, 2019. február 12.
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