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a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Iroda Vezetőjének
1/2019. (II.11.) számú határozata
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megválasztandó tagjainak
számát huszonkilenc (29) főben állapítom meg.
Elrendelem e határozat mai napon történő közzétételét a Borsod-Abaúj-Zemlén Megyei
Önkormányzat 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám alatti hirdetőtábláján és a www.baz.hu
megnevezésű honlapján.
A határozat ellen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3525
Miskolc, Városház tér 1.; fax: 46/352-525; e-mail: tvb@hivatal.baz.hu ) kifogás nyújtható
be a közzétételétől számított három napon belül, legkésőbb 2019. február 14. napján 16.00
óráig. 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 személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának 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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[1] A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény (a továbbiakban: Övjt.) 7. §-ában foglaltak szerint a megyei önkormányzati
képviselőket a választópolgárok megyei listán választják. A választás tekintetében minden
megye egy választókerületet alkot, melynek nem része a megyei jogú város, valamint a
főváros.
A megyei közgyűlés tagjainak számát a megye lakosságszáma alapján kell meghatározni
úgy, hogy
a) 400 000 lakosig minden 20 000 lakos után 1 képviselő, de legkevesebb 15 képviselő,
b) 700 000 lakosig 20 képviselő, és a 400 000-t meghaladó minden további 30 000 lakos
után 1 képviselő,
c) 700 000 lakos fölött 30 képviselő, és a 700 000-t meghaladó minden további 40 000
lakos után 1 képviselő választható.
[2] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. §
szerint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv
az általános választás évében január 31-ig átadja a települések, a megyék, illetve a főváros
lakosságszámának január 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti
Választási Iroda a lakosságszámot három 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-ig határozatban állapítja meg a
képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.
[3] Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságszáma 2019. január 1-jén a Nemzeti Választási
Iroda közlése szerint hatszázhetvenezer-hétszázhatvanhét (670 767) fő.
[4] A fentiek alapján huszonkilenc (29) főben állapítottam meg a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Közgyűlése megválasztandó tagjainak számát.

II.
[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]
[5] A határozat az Övjt. és a Ve. előzőekben megjelölt §-ain, a jogorvoslatról történő
tájékoztatás a Ve. 208. §, 210. § és 212. § rendelkezésein alapul.
Miskolc, 2019. február 11.

Dr. Kovács János
a Területi Választási Iroda
vezetője

