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HATÁROZAT

A Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda Vezetője által az egyéni
választókerületek számának, sorszámának és területének megállapítása
tárgyában hozott JK.43.756-11/2010. számú határozatát jelen határozat
mellékletében foglaltak szerint megváltoztatom.
Határozatom ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

INDOKOLÁS

I.
Dr. Zs. M., Gy. T., G. B. O. és S. K. személyek kifogást nyújtottak be Miskolc
Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda Vezetője által az egyéni
választókerületek sorszámának és területének megállapítása tárgyában hozott
JK.43.756-11/2010. számú határozata ellen.
Nevezettek kifogásaikban következőket terjesztették elő:
Álláspontjuk szerint a hivatkozott határozat sérti a 1997. évi C. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 9. § (1) – (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. Miskolc
Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda Vezetője a hivatkozott határozat
meghozatalakor nem volt figyelemmel különösen a választási földrajz eddig
kialakult sajátosságaira, valamint a körzetek arányos, az említett szempontokat
figyelembe vevő reprezentatív beosztására. Erre tekintettel a körzethatárok
ésszerűtlenül lettek meghatározva.
Kérték, hogy a Területi Választási Iroda Vezetője állapítsa meg a jogsértés tényét,
semmisítse meg a kifogásolt határozatot, és alakítson ki a jogszabályoknak
megfelelő körzethatárokat.
II.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi
L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 24. § (3) bekezdése értelmében a 10 000-nél
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több lakosú település választási iroda vezetője e törvény hatálybalépését követő
30 napon belül megállapítja az egyéni választókerületek sorszámát és területét.
A Ve. 102. § (2) bekezdése szerint az egyéni választókerületek számát,
sorszámát és területét a helyi választási iroda vezetõje a helyi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek általános választása évének január 1-jei
lakosságszáma alapján állapítja meg.
A Ve. 102. § (3) bekezdése akként rendelkezik, hogy a helyi választási iroda
vezetõjének a (2) bekezdés szerinti döntése ellen a Ve. 9. § (1) bekezdésben
foglaltak megsértésére hivatkozással annak közzétételétõl számított 2 napon belül
a területi választási iroda vezetõjéhez lehet kifogással fordulni.
Ve. 9. § (1) bekezdése szerint a választókerületeket úgy kell kialakítani, hogy
választókerületenként a lakosság száma megközelítően azonos legyen.
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése pedig kimondja, hogy a választókerületek
kialakításánál figyelemmel kell lenni a nemzetiségi, vallási, történelmi, földrajzi és
egyéb helyi sajátosságokra.
Az Övjt. 3. §-a és 22. §-a értelmében, a lakosságszám-adatot nyilvántartó
központi szerv kijelölésérõl rendelkező 199/2010. (VI.18.) Korm. rendelet 1. §ában foglalt rendelkezés szerint, a Kormány a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény szerinti, a lakosságszámadatot nyilvántartó központi szervként a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatalát jelölte ki.
III.
A rendelkezésemre álló iratok és a kifogásban foglaltak alapján a következőket
állapítottam meg:
Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda Vezetője a hivatkozott
jogszabályi rendelkezések alapján JK.43.756-11/2010. számú határozatával 2010.
július 12. napján megállapította az egyéni választókerületek számát, sorszámát és
területét.
A határozat ellen Dr. Zs. M., Gy. T., G. B. O. és S. K. személyek a törvényes
határidőn belül kifogást nyújtottak be jelen határozat I. pontjában részletezettekre
hivatkozva.
A
lakosságszám-adatot
nyilvántartó
Közigazgatási
és
Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatal tájékoztatása szerint 2010. január 1-jén
Miskolc Megyei Jogú Város lakosságszáma 169 429 fő, a megtámadott határozat
meghozatalának időpontjában 168 802 fő.
Az Övjt. 5. § (2) bekezdés d) pontja és (3) bekezdése alapján Miskolc Megyei
Jogú Városban 20 egyéni választókerületet kellett kialakítani.
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A kifogás alapján a hivatkozott határozatot, annak mellékleteit és a döntés
alapjául szolgáló adatállományt felülvizsgáltam, aminek eredményeként
megállapítottam, hogy a döntés nem felel meg a Ve. 9. § (1) bekezdésben
foglaltaknak, figyelemmel arra, hogy a választókerületek lakosságszáma nem
arányos.
Fentiekre tekintettel a rendelkező rész szerint döntöttem.
A kifogást előterjesztők valamennyien a Ve. 9. § (1) bekezdésében foglaltak
megsértésére
hivatkozva terjesztették elő kifogásukat, ezért azokat egy
eljárásban bíráltam el.
Határozatom az Övjt. 3. §-án, 5. §-án, 24. § (3) bekezdésén, a Ve. 9. §-án, a
további jogorvoslati lehetőség kizárása a Ve. 102. § (3) bekezdésén alapul.
Miskolc, 2010. július 16.

Dr. Kovács János

A határozatról értesülnek:
1. Kifogást tevők
2. Dr. Mihalecz Péter HVI vezető
3. Irattár

