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Tárgy: egyéni listás mandátumok számának 
megállapítása a 2011. évre. 

 
Határozat 

 
Izsófalva nagyközségben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 
megszerezhető önkormányzati képviselői mandátumok számát 2011. évre vonatkozóan 
 

6 egyéni listás mandátumban állapítom meg.  
Határozatom ellen a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 102. § 
(3) bekezdése alapján a Területi Választási Iroda vezetőjéhez (3525  Miskolc, Városház tér 1.) 
lehet kifogással élni. A kifogás benyújtása illetékmentes. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy 
az - legkésőbb - a határozat közzétételétől számított 2 napon belül, a határidő utolsó napján 
16.00 óráig megérkezzen. 

 
I n d o k o l á s  

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 102. § (1) bekezdése alapján (1) A helyi 
választási iroda vezetője a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján február 15-ig meghatározza és a helyben 
szokásos módon közzéteszi a települési önkormányzat képviselő-testülete megválasztható 
tagjainak számát. 
A a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 4. 
§ alapján a 10000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben 
– egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma: 

a)100 lakosig 2 fő, 
   b) 1000 lakosig 4 fő, 
   c) 5000 lakosig 6 fő, 

    d) 10000 lakosig 8 fő. 
A lakosságszám-adatot nyilvántartó központi szerv által a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 24. § (1) bekezdése szerint teljesített 
adatközlés alapján Izsófalva nagyközségben a 2010. január 1. napi lakosságszám 1 862, ezért 
a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 
Jelen határozat az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.izsofalva.hu), valamint a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzétételre kerül. 
 
Határozatom a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. 
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évi L. törvény 4. §, 24. § (1) és (2) bekezdésein alapul, a jogorvoslati lehetőséget a választási 
eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 102. § (3) bekezdése alapján biztosítottam. 
 
Izsófalva, 2010. február 1.  
 
 
 

dr. Szécsi Ottó 
Helyi Választási Iroda vezető
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