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Képviselı-testülete tagjai 
számának megállapítása 

 
 

1/2010. (VII.9.) HVI vezetıi határozat 
 

 
A Gönyői Helyi Választási Iroda vezetıje megállapítja, hogy a helyi önkormányzati 
képviselık és polgármesterek 2010. évi választásán  

 
 Gönyő Község Önkormányzati Képvisel ı-testületébe megválasztható 

képvisel ık száma: 
6 fı. 

 
 

A határozat ellen a közzétételétıl számított 2 (kettı) napon belül a Gönyői Helyi 
Választási Irodához (9071 Gönyő, Kossuth L. u. 67.) benyújtott, de a Gyır-Moson-
Sopron Megyei Területi Választási Iroda Vezetıjének címzett (9021 Gyır, Árpád u. 
32.) kifogásnak van helye. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésıbb 2010. 
július 14-én 16.00 óráig megérkezzen a helyi választási irodához. A területi választási 
iroda vezetıje a megtámadott határozatot helybenhagyja vagy megváltoztatja. 
További jogorvoslatnak helye nincs. 
 
A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetıleg a választás és a választási 
eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással bárki benyújthatja. A kifogásnak 
tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, annak bizonyítékait, a kifogás 
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – 
postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy 
elektronikus levélcímét. 
 

 
INDOKOLÁS 

 
 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban Ve.) –  2010. évi 
LX. törvény 6. § (1) bekezdésével megállapított - 102. § (1) bekezdése szerint a helyi 
önkormányzat képviselı-testülete tagjainak számát a választás évének január 1-jei 
lakosságszáma alapján kell meghatározni, mely adatot  a helyi önkormányzati 
képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a 
értelmében a lakosságszám-adatot nyilvántartó központi szerv küldi meg minden év 
január 15-ig a helyi választási iroda (a továbbiakban HVI) vezetıje számára. A 2010. 
évi L. törvény 23. §-ában az szerepel, hogy a törvény rendelkezéseit a helyi 
önkormányzati képviselık és polgármesterek 2010. évi általános választása során 
kell elıször alkalmazni. A 24. § (1) bekezdés kimondja, hogy a törvény 
hatálybalépését követı 15 napon belül a lakosságszám-adatot nyilvántartó központi  
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szerv közli a HVI vezetıjével a település lakosságszámát. A (2) bekezdés szerint a 
HVI vezetıje a törvény hatálybalépését követı 30 napon belül megállapítja és 
közzéteszi a megszerezhetı mandátumok számát. A helyi önkormányzati képviselık 
és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 2010. június 14-én lépett 
hatályba. 
 
A lakosságszám-adatot nyilvántartó központi szerv közlése szerint  Gönyő község 
lakosságszáma a 2010. január 1-jei állapot szerint 3 183 fı.  
 
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény 4. §-a szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás 
választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselık száma: 
a) 100 lakosig 2 fı, 
b) 1000 lakosig 4 fı, 
c) 5000 lakosig 6 fı, 
d) 10 000 lakosig 8 fı. 
 
Miután Gönyő községben az érvényes lakóhellyel, ennek hiányában érvényes 
tartózkodási hellyel rendelkezık száma a január 1-jei állapot szerint 3 183 fı, ezért a 
helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény 4. § c) pontja rendelkezésének alkalmazásával Gönyő Község 
Önkormányzati Képviselı-testületébe a helyi önkormányzati képviselık és 
polgármesterek 2010. évi választásán megválasztható képviselık száma 6 fı. 
 
A határozat közzététele 2010. július 12-én Gönyő Község Polgármesteri Hivatala 
(9071 Gönyő, Kossuth L. u. 67.) hirdetıtáblájára való kifüggesztéssel történik, ezzel 
egyidıben a határozat a www.gonyu.hu címő internetes oldalon is megjelentetésre 
kerül. 
 
A fentiekre tekintettel a rendelkezı részben foglaltak szerint határoztam. 
 
A határozat a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 
2010. évi L. törvény 4., 23. és 24. §-ain, a Ve. 102 § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról 
szóló tájékoztatás a Ve. 77. § (1) és (2) bekezdésein, valamint a Ve. 102. § (3) 
bekezdésén alapul. 
 
 
Gönyő, 2010. július 9. 
 
         Dr. Szabó József s.k., 

      HVI vezetı 
 


