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Sajószentpéter Város
Helyi Választási Iroda vezetőjének

1/2014.(11.14.) határozata

Sajószentpéter Város Helyi Választási Irodájának Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve) 306.§ (2) bekezdésében megállapított feladat- és
hatáskörömben eljárva Sajószentpéter városban a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. tv. (továbbiakban: Övjt.) 5. §-ban foglaltak értelmében
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 11
főben állapítom meg, ebből

egyéni választókerület ben megszerezhető mandátumok száma: 8 mandatum,
kompenzációs listán megszerezhető mandátumok száma: 3 mandátum.

Elrendelem határozatom közzétételét Sajószentpéter város hivatalos honlapján
(www.sajoszentpeter.hu). valamint a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

Határozatom ellen illetékmentes kifogás nyújtható be. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb
a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon - 2014. február 17. napján
(hétfőn) - 16.00 óráig megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
Sajószentpéteri Helyi Választási Bizottsághoz (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Fax: 458/51-137, e-
mail cím: titkarsag((V,sajoszentpeter.hu).

A kifogást a Ve. 212.§ (1 )-(3) bekezdésében foglalt módon és tartalommal írásban lehet benyújtani.

Indokolás

A Ve. 306. § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében
február IS-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztható tagjainak számát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 3.§ (1)
bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma
alapján kell meghatározni.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv adatai alapján a
Nemzeti Választási Iroda közlése szerint Sajószentpéter város lakosságszáma 2014. január 1. napján
12814 fő volt.

Az Övjt. 5. § (1) bekezdés szerint 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 alapján 25.000 lakosig 8 egyéni választókerületi és 3
kompenzációs listás mandátum szerezhető.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Határozatom közzétételét rendeltem el Sajószentpéter város hivatalos honlapján
(www.sajoszentpeter.hu). valamint a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A határozat a Ve. 306. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazáson, a jogorvoslat a Ve. 208-210.§, a
212.§ és a 307/P.§ rendelkezésein, továbbá az illetékről szóló 1990 évi XCIII. tv. 33.§ (2) bekezdés 1.
pontján alapul.

Sajószentpéter, 2014. február 14.
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