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TN/346/2019.       Tárgy: Mandátumszámok  

         meghatározása.  

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 

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

feladatkörömben eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán  

 

Tiszanána településen a képviselő-testület megválasztandó tagjainak száma:  

 

6 fő képviselő és 1 fő polgármester 

 

Jelen határozatom ellen a közzétételtől számított 3 napon belül a Tiszanánai Helyi Választási 

Bizottsághoz nyújtható be kifogás (3385 Tiszanána, Fő út 108/1.). 

 

I N D O K O L Á S 

 

A Ve. 306. § (1)-(2) bekezdései alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását 

kezelő központi szerv az általános választás évében január 31-ig átadja a települések, megyék, illetve a 

főváros lakosságszámának január 1-i adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti 

Választási Iroda a lakosságszámot 3 napon belül közli a helyi, illetve a területi választási iroda 

vezetőjével.  

 

A Helyi Választási Iroda, illetve a Területi Választási Iroda vezetője az általános választás évében 

február 15. napjáig határozatban állapítja meg a képviselő testület, illetőleg a közgyűlés 

megválasztandó tagjainak számát. 

 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását vezető Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala tájékoztatása szerint Tiszanána település 2019. január 1-i 

lakosságszáma 2458 fő.  

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L törvény 4. § c) 

pontja alapján a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására 

kiírandó szavazás során az 1001-5000 lakost számláló településeken az egyéni listás rendszerben 

megválasztandó képviselők száma 6 fő és 1 fő polgármester. 

 

A fenti jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével a rendelkező részben foglaltak szerint 

határoztam. 

 

A jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 208-2010. § - a biztosítja.  

 

A határozat helyben szokásos módon, hirdetmény útján, valamint Tiszanána község honlapján 

(www.tiszanana.hu) kerül közzétételre.  

 

Tiszanána, 2019. február 7. 

 

           Dr. Joó István 

               jegyző 
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