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A Várdomb-Pörböly községek Körjegyzőségének Körjegyzője mint Helyi
Választási Iroda Vezető 2/2010.(VII.13. ) számú határozata

A Várdomb-Pörböly községek Körjegyzőségének Körjegyzője mint Helyi Választási Iroda
Vezetője Pörböly településre a megválasztható helyi Önkormányzati Képviselő tagjainak
száma tárgyában meghozta a következő határozatot:
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek a 2010. évi általános választásán
Pörböly község helyi választókerületében a helyi képviselő-testület megválasztható
tagjainak száma : 4 fő.
Jelen határozat ellen annak meghozatalától számított 2(kettö) napon belül a Tolna Megyei
Területi Választási Iroda Vezetőjéhez ( Szekszárd Szent István tér 11-13.) címzett kifogással
lehet élni oly módon, hogy a kifogás legkésőbb 2010. július 15.napján 16 óráig beérkezzen.
Indokolás
A választási eljárásról szóló 1997.évi C. törvény (a továbbiakban Ve.) 102/A. §. (1)
bekezdése szerint a területi választási iroda vezetője a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján február 15
meghatározza és a helyben szokásos módon közzéteszi a helyben megválasztható képviselők
tagjainak számát.
A 2010. június 14-én napján hatályba lépett, a helyi önkormányzati Képviselők és
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény ( a továbbiakban Övjt.) 24. § (2)
bekezdése értelmében a 2010. évi általános helyhatósági választás évében a Helyi Választási
Iroda vezetője az Övjt. hatálybalépését követő 30. napon belül (2010. július 14. napjáig
állapítja meg és teszi közzé a megszerezhető helyi önkormányzati képviselő testületben
megszerezhető mandátumok számát.
Az Övjt. 4.§ . c) pont szerint a a 10.000, vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás
választási rendszerben – egy választó kerületet alkot, amelyben a képviselők száma Pörböly
esetében 5000 lakosig 4 fő képviselő választható. Az Övjt. 3.§.-a alapján a települési
képviselők tagjai számának meghatározásakor a választás évének január 1-jei települési
lakossági lélekszám az irányadó.
Várdomb község 2010. január 1-jei lakosság száma a Kormány által rendeletben kijelölt
lakosságszámadatot nyilvántartó központi szerv közlése szerint 574 fő.
Ennek megfelelően a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi általános
választásán Pörböly község 10000 alatti lélekszámú választókerületében a megszerezhető
mandátumok száma 4 , így a Pörböly községi Önkormányzat Képviselő-testületének
létszáma 4 fő lehet.

Ezen határozat a Pörböly község honlapján és hirdetőtábláján azonos időpontban, meghozatal
napján közzétételre kerül.
A Helyi választási iroda vezetője jelen határozatát a Ve.102.A. § (1). bekezdésére, valamint
az Övjt. 3.§. ára, és 4.§ c) pontjára és 24. § (2) bekezdésére figyelemmel hozta meg.
A jogorvoslati tájékoztatás a Ve.4.§.(3) bekezdésén és 102.A.§.(2) bekezdésén alapul.
Várdomb, 2010. július 13.
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