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H A T Á R O Z A T 

 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdésében  kapott 
felhatalmazás alapján Derekegyház községben a települési önkormányzat képviselő-
testülete számát a következők szerint állapítom meg: 
 

Derekegyház Községi Önkormányzat képviselő-testülete tagjainak száma:  6 fő. 
  
E határozat ellen  Derekegyház Község Helyi Választási Bizottságához (6621. Derekegyház, 
Kossuth u. 4.) címzett, de a Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez benyújtott – illetékmentes -  
kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 13-án 
16.00 óráig megérkezzen. A kifogásra megállapított határidő jogvesztő. 
 

I N D O K O L Á S 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (1) bekezdése alapján a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az 
általános választás évében január 31-ig átadja a települések lakosságszámának január 1-jei 
adatait a helyi választás iroda vezetőjének.  
 
Derekegyház község  2014. január 01-jei lakosságszáma 1.656 fő. 
 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény  
4. §-a  értelmében a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási 
rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma a c) pont szerint 
5.000 lakosig 6 fő.  
 
Jelen határozatom közzététele a helyben szokásos módon történik: a Szegvári Közös 
Önkormányzati Hivatal Derekegyházi Kirendeltsége hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel, 
továbbá Derekegyház község honlapján történő megjelenítéssel. 
 
Határozatom a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 10. §-án,  306. §-án és  a  
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény  
3. §-án és 4. §-án alapul. A jogorvoslatról való tájékoztatás a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 208.§-ában, 209. § (1) bekezdésében, 210 § (1) bekezdésében és 
212. §-ában  foglaltak alapján történt.  
Az illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 
1. pontja biztosítja.  
 
Szegvár, 2014. február 10.         
          Gyömbér Ferencné 
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