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A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban: ve.) 306.§ -ban foglaltak alapján az alábbi

határozatot
hozom.
Megállapítom, hogy Budapest Főváros V. kerilletében a 2014. évi helyi önkormányzati képviselök és
polgármesterek választásán l O egyéni választókerilleti és 4 kompenzációs listás képviselői mandátum szerezhetö
meg.
Határozatom ellen a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek
megsértésére (a továbbiakban egyiltt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplö
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az Ugyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet kifogást nyújthat be. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésöbb a közzétételtöl
számított 3 napon belül, 2014. február .';:;f... -n 16 óráig megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. /105 1.
Budapest, Erzsébet tér 4. fax: 872-76-26, e-mail: valasztas@ belvaros-lipotvaros.hu/
INDOKOLÁS
A helyi önkormányzati képviselök és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 5. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltak alapján: "(1) A 10 OOO-nél több lakosú telepillésen és a fóvárosi kerületben a
képviselök vegyes választási rendszerben - egyéni választókerületben és kompenzációs listán - jutnak
mandátumhoz.
(2) Az egyéni választókerületek és a kompenzációs listás mandátumok száma:
a) 25 OOO lakosig 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listás mandátum,
b) 50 OOO lakosig 10 egyéni választókerületi és 4 kompenzációs listás mandátum,
c) 75 OOO lakosig 12 egyéni választókerületi és 5 kompenzációs listás mandátum,
d) 100 OOO lakosig 14 egyéni választókerületi és 6 kompenzációs listás mandátum."
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását vezető Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Hivatala által a Nemzeti Választási Iroda útján rendelkezésemre bocsátott adatok szerint
Budapest Főváros V. kerillet lakossága 2014. január l. napján 25944 fő volt.
A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
Jelen határozat közzététele:
a Budapest Főváros V. kerilleti Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (l 05 I. Budapest, Erzsébet tér
4.) hirdetötábláján történő kifüggesztéssel,
valamint a Budapest Főváros V. kerilleti Önkormányzat honlapján -www.belvaros-lipotvaros.hu- való
megjelentetéssei történik meg.
Határozatom a helyi önkormányzati képviselök és polgármesterek választásáról szóló 20 I O. évi L. törvény 5. §
(l) bekezdésében, (2) bekezdés b.) pontjában, a Ve. 306.§-ában , a jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás a Ve
208.§-án , 209. §-ának (l.) és (2)bekezdésében foglaltakon alapul.
Budapest, 2014. február ..9.~-

Közzétételi záradék:
A határozat a mai napon közzétételre ketült
Budapest, 2014. február 4.
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