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Tárgy: A helyi önkormányzati képviselők 2019. évi
választásán Maglód városban megszerezhető mandátumok számának megállapítása.

1/2019.(II.13.)HVI. határozat
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (2)
bekezdése alapján Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének megválasztandó
tagjainak számát a 2019. évi helyi önkormányzati választáson összesen 11 főben állapítom meg,
melyből 8 fő egyéni választókerületben, 3 fő kompenzációs listán szerezhet mandátumot.
Elrendelem e határozat Maglód Város Önkormányzat hivatalos honlapján (http://maglod.hu), és
a Maglódi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2019. február 13-án történő közzétételét.
Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján a
választási iroda tevékenységével kapcsolatban (beleértve a létszám megállapítását is) kifogást
lehet benyújtani Maglód Város Helyi Választási Bizottságához (2234 Magló, Fő u. utca 12.) úgy,
hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon (2019.
február 16-án 16 óráig) megérkezzen a Helyi Választási Irodához (Levélcím: Helyi Választási
Iroda 2234 Magló, Fő u. utca 12., fax: 06-29326-219, e-mail: valasztas@maglod.hu). A
benyújtásra meghatározott határidő a Ve. 10. § (1) bekezdése alapján jogvesztő. A kifogást
írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet
benyújtani.
A kifogásnak tartalmaznia kell
 a jogszabálysértés megjelölését,
 a jogszabálysértés bizonyítékait,
 a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét,
 a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A kifogás benyújtása illetékmentes.
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INDOKOLÁS
A a Ve. 306. § (1) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választás
évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak
számát.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a
továbbiakban: Övjt.) 3. §-a alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak
számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január
1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni.
Az Övjt. 5. § (1) bekezdése értelmében a 10 000-nél több lakosú településen a képviselők vegyes
választási rendszerben – egyéni választókerületben és kompenzációs listán – jutnak mandátumhoz.
Az Övjt. 5. § (2) bekezdés a) pontja szerint 25 000 lakosig 8 egyéni választókerületi és 3
kompenzációs listás mandátum szerezhető meg.
A Nemzeti Választási Iroda által közzétett adatok szerint szerint Maglód város lakosságszáma
2019. január 1-jén 12 605 fő volt.
Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a képviselő-testület
megválasztandó tagjainak számát.
Határozatom az Övjt. 3. §-ában, az 5. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában, a 24. §
(2)-(3) bekezdéseiben, valamint a Ve. 306. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken alapul. A
jogorvoslati lehetőséget és a tárgyi illetékmentességet a Ve. 210. § (1) bekezdésében, illetve az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontjában foglalt rendelkezések
biztosítják.

Maglód, 2019. február 13.

Margruber János
jegyző
HVI-vezető
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