
 

 Szám: 8114-1/2010.
Tárgy: A helyi önkormányzati képviselői mandátumok

számának megállapítása

1/2010. számú

Határozat

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 5. §. 
(1)  bekezdése  valamint  a  (2)  bekezdés  a)  pontja  alapján  megállapítom,  hogy  Dunaharaszti 
városban az

- egyéni választókerületekben megválasztható képviselők száma: 8 fő,
- kompenzációs listás mandátumok száma: 3 fő,

azaz összesen 11 fő képviselő szerezhet mandátumot a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők 
választása során.

Határozatomat  helyben  szokásos  módon  a  Polgármesteri  Hivatal  (Dunaharaszti,  Fő  út  152.) 
hirdetőtábláján, valamint a városi honlapon (www.dunaharaszti.hu) teszem közzé.

Helyi Választási Iroda
 2330 Dunaharaszti, Fő út 152.

 06-24/504-405   06-24/370-457
 pethozoltan@dunaharaszti.hu

http://www.dunaharaszti.hu/


A határozat ellen a közzétételtől számított 2 napon belül a Területi Választási Iroda Vezetőjéhez 
címzett kifogással lehet fordulni.
A kifogást a Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez (Dunaharaszti, Fő út 152.) kell benyújtani úgy, 
hogy az a kifogásra nyitva álló határidő utolsó napján, 2010.  július 15-én (csütörtök) 16 óráig 
megérkezzen. A Területei Választási Iroda Vezetője a kifogásról 2 napon belül dönt. További 
jogorvoslatnak helye nincs.
 

Indokolás

A  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek  választásáról  szóló,  2010.  június  14-én 
hatályba  lépett  2010.  évi  L.  törvény (továbbiakban Övjt.)  24.  § (2)  bekezdése szerint  a  Helyi 
Választási Iroda Vezetője e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül megállapítja és 
közzéteszi a megszerezhető mandátumok számát.
A törvény hatályba lépését követő 15 napon belül a lakosságszám-adatot nyilvántartó központi 
szerv közli a választási irodák vezetőivel a település lakosság számát.

A  Közigazgatási  és  Elektronikus  Közszolgáltatások  Központi  Hivatala  közlése  szerint  2010. 
január 1. napján Dunaharaszti város lakosság száma: 20388 fő.
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Az  Övjt.  5.  §.  (1)  bekezdése  szerint  a  10 000-nél  több  lakosú  településen  és  a  fővárosi 
kerületekben  a  képviselők  vegyes  választási  rendszerben  –  egyéni  választókerületekben  és 
kompenzációs listán – jutnak mandátumhoz.

Az Övjt. 5. §. (2) bekezdés a) és b) pontja szerint az egyéni választókerületek és kompenzációs 
listás  mandátumok  száma  25 000  lakosig  8  egyéni  választókerületi  és  3  kompenzációs  listás 
mandátum.

A választási eljárásról szóló 1997. C. törvény (továbbiakban Ve.) 102. § (1) bekezdése szerint a 
Helyi Választási Iroda Vezetője helyben szokásos módon közzéteszi a települési önkormányzat 
képviselő-testülete megválasztható tagjainak számát. 



A Ve. 102. § (3) bekezdése szerint a Helyi Választási Iroda Vezetőjének e döntése ellen, annak 
közzétételétől számított 2 napon belül a Területei Választási Iroda Vezetőjéhez lehet kifogással 
élni.
A Ve. 4. § (3) bekezdése értelmében az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők, azok a 
határidő utolsó napján 16 órakor járnak le.

A határozatom a lakosságszám adatának figyelembe vételével az Övjt. 24. § (2) bek., 5. § (1) bek., 
5. § (2) bek. a) és b) pontjai, valamint a Ve. 102. § (1) bekezdés rendelkezésein alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 102. § (3) bekezdés rendelkezésén alapul.

Dunaharaszti, 2010. július 13.

Pethő Zoltán
 HVI vezető
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