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HATÁROZAT 
 
Jászboldogháza településen a megszerezhető önkormányzati képviselői mandátumok számát a 
2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 
 

6 (azaz hat) egyéni listás mandátumban állapítom meg. 
 
A határozat közzétételét rendelem el Jászboldogháza település honlapján 
(www.jaszboldoghaza.hu) és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2010. július 12-én. 
 
A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, annak közzétételétől számított 2 napon 
belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Iroda Vezetőjéhez címzett 
(Rentzné dr. Bezdán Edit, 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.), de a helyi választási iroda 
vezetőjéhez benyújtott kifogással lehet fordulni. A kifogás benyújtása illetékmentes. A 
kifogást úgy kell benyújtani, hogy az – legkésőbb – a határozat közzétételétől számított 2 
napon belül, azaz 2010. július 14. napjáig, a határidő utolsó napján 16.00 óráig megérkezzen, 
ez a határidő jogvesztő. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, 
valamint bizonyítékait, a kifogást benyújtójának a nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a 
lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint választása szerint 
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és 
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
 
 
 

INDOKOLÁS 
 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 
24. § (2) bekezdése alapján a helyi választási iroda vezetője a 2010. évi L. törvény 
hatálybalépését követő 30 napon belül, azaz 2010. július 14-ig megállapítja és közzéteszi a 
megszerezhető mandátumok számát.  
 

http://www.jaszboldoghaza.hu


A 2010. évi L. törvény 3. §-a alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak 
számát a választás évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni. 
Jászboldogháza lakosságszáma 2010. január 1-jei adatok alapján: 1726 fő. 
A 2010. évi L. törvény 4. § c, pontja alapján a 10000 vagy ennél kevesebb lakosú település – 
egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők 
száma 5000 lakosig 6 fő, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 
 
Hatásköröm és határozatom a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §, 4.§ c, pontján, 24. § (2), valamint a kifogás jogát 
a választási eljárásról szóló többször módosított 1997. évi C. törvény 102. § (3) bekezdése 
biztosítja. 
 
A határozat közzétételének módja: Jászboldogháza község honlapján való nyilvánosságra 
hozatal és Jászboldogháza község Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján történő 
közzététel. 
 
 
 
Jászboldogháza, 2010. július 8. 
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