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HATÁROZAT 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. § (2) 

bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörömben eljárva Borsodnádasd Városban a 

helyi önkormányzat képviselő-testülete 2019. évben megválasztandó tagjainak számát 6, 

azaz hat főben állapítom meg. 

Elrendelem e határozat Borsodnádasd Polgármesteri Hivatal Borsodnádasd, Köztársaság út 

12. sz. alattii hirdetőtábláján, továbbá Borsodnádasd Város honlapján való közzétételét. 

A határozat ellen a közzétételét követő 3 napon belül, legkésőbb 2019. február 11. napján 

16.00 óráig Borsodnádasd Város Helyi Választási Bizottságának címzett (3671 

Borsodnádasd, Köztársaság út 12. e-mail: phbn@borsodnadasd.hu; fax.: 06-21/345-70-45) 

kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Irodánál. 

A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - 

lehet benyújtani. 

A kifogásnak tartalmaznia kell 

a) a jogszabálysértés megjelölését, 

b) a jogszabálysértés bizonyítékait, 

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér - postai értesítési címét, 

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi 

lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar 

állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más 

szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
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I n d o k o l á s 

 

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

3. és 4. §-ában foglalt rendelkezések szerint: 

„3. § A települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi és a megyei közgyűlés 

tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása 

évének január 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni. 

 

4. § A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - 

egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma: 

a) 100 lakosig 2 fő, 

b) 1000 lakosig 4 fő, 

c) 5000 lakosig 6 fő, 

d) 10 000 lakosig 8 fő.” 

A Ve. 306. § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda 

vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-

testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.” 

A Ve. 306. § (1) bekezdésben foglaltak szerint rendelkezésemre bocsátott adatok alapján 

Borsodnádasd Város lakosságszáma 2019. január 1-jén 3 120 fő. 

A fentiek alapján Borsodnádasd Város helyi önkormányzata képviselő-testülete 2019. évben 

megválasztandó tagjainak számát a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg.  

A határozat a fentiekben már hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról való 

tájékoztatás a Ve. 208., 209., 210. és 212. §-ában foglaltakon alapul. 

 

 
Borsodnádasd, 2019. február 7. 
 
 
 
 Burkovics Róbert 
 Helyi Választási Iroda Vezetője 
 





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Burkovics Róbert


Egyedi azonosítója: burkovics.robert@borsodnadasd


Beosztása: jegyző


Szervezeti egység megnevezése: Jegyző


Hivatal megnevezése: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2019-02-08T09:48:46+01:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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