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Ikt.szám: 1/2019/Ált. Tárgy:  Alsóörs községben megválasztható  

 önkormányzati képviselők 

 számának megállapítása 

 

HATÁROZAT 

 

Alsóörs Község Helyi Választási Irodájának vezetője a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§ c) pontja alapján, figyelemmel a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdésében foglaltakra, 

Alsóörs településen a megválasztható önkormányzati képviselők számát 6 főben állapítom 

meg.  

 

E határozat ellen Alsóörs Helyi Választási Bizottságához címzett (8226 Alsóörs, Endrődi S. u. 

49.) írásbeli kifogással lehet élni, úgy, hogy a megtámadott határozat közzétételétől számított 

három napon belül megérkezzen a Helyi Választási Irodához.  

 

INDOKOLÁS 

 

A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. Tv. 306. § (2) bekezdése alapján:  

“(2) A helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás 

évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselőtestület, illetve a közgyűlés 

megválasztandó tagjainak számát.”  

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L. törvény 

4. §-a szerint:  

“4. § A 10000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - 

egy választókerületet alkot, amelyben a megválasztandó képviselők száma:  

a) 100 lakosig 2 fő,  

b) 1000 lakosig 4 fő,  

c) 5000 lakosig 6 fő,  

d) 10000 lakosig 8 fő.”  

 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala közlése alapján 

Alsóörs község lakosságszáma 2019. január 1-jén: 1856 fő.  

 



Fentiek alapján - a 2010.évi L. törvény 4. § b) pontjában foglaltakra – Alsóörs településen a 

2019.évi önkormányzati választásokon megválasztandó képviselők száma 6 főben került 

megállapításra.  

 

A határozatot a választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése, 

valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L. 

törvény. 4. § c) pontja alapján hoztam meg. 

 

A határozat közzétételének módja: Alsóörs község hirdetőtáblája (helyben szokásos módon), 

valamint a község honlapján www.alsoors.hu .  

 

 

 

………………………………………... 

 Báró Béla 

  jegyző, HVI vezető 

 

 

 

Alsóörs, 2019.február 11. 
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