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HATÁROZAT

Budapest F város I. kerület Helyi Választási Iroda vezet je megállapítja, hogy a Budapest
város I. kerületében a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2010. évi

általános választásán

10 egyéni választókerületi és 4 kompenzációs listás mandátum szerezhet  meg

vegyes választási rendszerben.

A határozat ellen a döntés közzétételét l számított két napon belül a F városi Választási Iroda
Vezet jéhez (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) lehet kifogással fordulni úgy, hogy az
legkés bb 2010. július 7-én (szerdán)  16 óráig megérkezzen.

A kifogásnak tartalmaznia kell,  a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha
a lakcímét l (székhelyét l) eltér – postai értesítési címét, telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét, illet leg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét.

INDOKOLÁS

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala tájékoztatása szerint
Budapest F város I. kerületében 2010. január 1-jén érvényes lakóhellyel, ennek hiányában
érvényes tartózkodási hellyel rendelkez k száma összesen 26.036 f .

A helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
(Övjt.) 5. §. (1) bekezdése alapján a 10000-nél több lakosú településen és a f városi



kerületekben a képvisel k vegyes választási rendszerben – egyéni választókerületben és
kompenzációs listán – jutnak mandátumhoz.

Az Övjt. 5. §. (2) bekezdésének b) pontja 50.000 lakosig 10 egyéni választókerületi és 4
kompenzációs listás mandátum megszerzését teszi lehet vé.

Az Övtv. 3. §.szerint a települési önkormányzat képvisel  – testülete, a f városi és a megyei
közgy lés tagjainak számát a választás évének január 1- jei lakosságszáma alapján kell
meghatározni, mely adatot a lakosságszám-adatot nyilvántartó központi szerv küldi meg
minden év január 15-ig a helyi és a területi választási iroda vezet je számára.

Az Övjt. 24. §. (1) bekezdés értelmében a törvény hatálybalépését követ  15 napon belül a
lakosságszám-adatot nyilvántartó szerv közli a választási irodák vezet ivel a település, a

városi kerületek és a megyei lakosságszámát.

Az Övjt. 24. §. (2) bekezdése alapján a választási iroda vezet je a törvény hatálybalépését
követ  30 napon belül megállapítja és közzéteszi a megszerezhet  mandátumok számát. (A
törvény kihirdetése napján, 2010. június 14.-én lépett hatályba, kihirdetve a Magyar Közlöny
102. számában)

A Kormány 199/2010. (VI. 18.) számú rendeletében az Övjt. 22. §.-ban kapott felhatalmazás
alapján lakosságszám – adatot nyilvántartó központi szervként a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát jelölte ki.

A fentiek alapján a rendelkez  részben foglaltak szerint határoztam.

Határozatomat a helyben szokásos módon, a www.budavar.hu honlapon és a Budapest
város I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1014 Budapest, Kapisztrán

tér 1.) hirdet tábláján közzéteszem.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 79. §.-án,
80. §.-án és a 102. §.-án alapul.

Budapest, 2010. július 5.

            dr. Deák Ferenc
       a Helyi Választási Iroda vezet je

http://www.budavar.hu/

