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H A T Á R O Z A T 
 
Megállapítom, hogy Borsodivánka községben – a 2010. január 1-jei lakosságszám alapján – a 
települési önkormányzat képviselő-testület megválasztható tagjainak a száma: 4 fő. 
 
Ezen döntésemet a meghozatal napjával egyidejűleg helyben közzéteszem a község internetes 
honlapján (www.borsodivanka.hu), valamint az Önkormányzatban található hirdetőtáblán.  
 
Döntésem ellen annak közzétételétől (2010. július 9.) számított 2 napon belül a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Iroda Vezetőjéhez (3525. Miskolc, Városház tér 
1.) lehet kifogással fordulni.  
 

I N D O K O L Á S 
 
A választási eljárásról szóló, a 2010. évi LX törvénnyel módosított 1997. évi C. törvény 
(továbbiakban: Ve.) 102.§ (1) bekezdése értelmében: „ 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 a számát.” 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 
4.§ b./ pontja kimondja, hogy: „A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás 
választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma: ….. 1000 
lakosig 4 fő.” Ugyanezen jogszabály 24.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján: „A választási 
iroda vezetője e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül megállapítja és közzéteszi a 
megszerezhető mandátumok számát.” 
 
Borsodivánka község 2010. január 1-jei lakosságszáma a Közigazgatási és Elektronikai 
Közszolgáltatások Központi Hivatalának adatszolgáltatása alapján: 743 fő volt. 
 
Fentiek alapján Borsodivánka Községben a megszerezhető mandátumok számát a rendelkező 
részben foglaltak szerint 4 főben határoztam meg.  
 
Határozatomat a Ve. 102.§ (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§-ában, 24.§. (2) bekezdésében 
foglaltak alapján hoztam meg. A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 102.§ (3) bekezdése alapján 
biztosítottam. 
 
Borsodivánka, 2010. július 9. 
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