
Ügyiratszám: 671-5      /2013.     Tárgy: Szavazókörök kialakítása 

Ügyintéző: Csenkiné dr. Makay Enikő    Szatymaz község területén 

 

Határozat 
 

Szatymaz község jegyzőjeként, mint a Szatymazi Helyi Választási Iroda vezetője Szatymaz 

község közigazgatási területén működő szavazóköröket az alábbiak szerint alakítom ki: 

 

A szavazókörök száma: 4. 

 

 1. szavazókör  (akadálymentes)– területi beosztása:  

Szatymaz I. körzet teljes közterület 

Szatymaz IV. 1. – 12. számok 

120-177 számok 

216-1555 számok 

2501 számtól folyamatos házszámok 

József Attila u. teljes közterület 

Kossuth Lajos u. 1-15 számok 

Kukovecz Nana u. teljes közterület 

Szegedi u. teljes közterület 

 

A szavazóhelyiség címe: 6763 Szatymaz, Petőfi u. 6. (Általános Iskola), választópolgárok 

száma: 868 fő 

 

2. szavazókör – területi beosztása:  

Arany János u. teljes közterület 

Árpád u. teljes közterület 

Barackvirág u. 1-37 páratlan házszámok 

           és 2-44/D páros házszámok 

Béke u. teljes közterület 

Dankó István u. teljes közterület 

Dózsa György u. teljes közterület 

Juhász Gyula u. teljes közterület 

Kossuth Lajos u. 15/A-82 számok 

Móra Ferenc u. teljes közterület 

Rózsa u. teljes közterület 

 

A szavazóhelyiség címe: 6763 Szatymaz, Dózsa György u. 42. (Művelődési Ház), 

választópolgárok száma: 966 fő 

 

3. szavazókör – területi beosztása:  

Ady Ende u. teljes közterület 

Barackvirág u. 39. házszámtól  páratlan házszámok 

  és 46.  házszámtól páros házszámok 

III. körzet tanya 1-263 számok 

                        és 2305/0001 számtól folyamatos házszámok 

 



IV. körzet 13-118/B számok 

                 160-214 páros házszámok 

                 183- 215 páratlan házszámok  

                 2314-2444 páros házszámok 

                 2431-2461 páratlan házszámok 

Május 1. u. teljes közterület 

Petőfi Sándor u. teljes közterület 

Rákóczi u. teljes közterület 

Vasút u. teljes közterület 

 

A szavazóhelyiség címe: 6763 Szatymaz, Petőfi u. 6. (Általános Iskola), választópolgárok 

száma: 1006 fő 

 

4. szavazókör – területi beosztása:  

 

Barcsay u. 3-4 számok 

Bokor u. teljes közterület 

Hunyadi u. teljes közterület 

II. körzet teljes közterület 

III. körzet tanya 264-304 számok 

Jókai u. teljes közterület 

Kamenszky Béla u. teljes közterület 

Kis u. teljes közterület 

Kossuth Lajos. u. 83/A számtól folyamatos házszámok 

Liliom u. teljes közterület 

Neszürjhegyi u. teljes közterület  

Orgona u. teljes közterület 

Széchenyi u. teljes közterület 

Wass Albert u. teljes közterület 

 

A szavazóhelyiség címe: 6763 Szatymaz, II. körzet 115. ( Neszürjhegyi Iskola), 

választópolgárok száma: 1076 fő 

 

A települési szintű lakóhellyel rendelkező állampolgárok számára kijelölt szavazókör:   

1. szavazókör, szavazóhelyiség címe: 6763 Szatymaz, Petőfi u. 6. Általános Iskola 

 

A fenti határozatot tizenöt napra közzéteszem a Szatymazi Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján, a Mi Lapunk című önkormányzati kiadványban, valamint a honlapon. 

A határozat ellen a közzétételének időtartama alatt nyújtható be illetékmentes fellebbezés a 

helyi választási iroda vezetőjéhez, 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. szám alá. 

A helyi választási iroda vezetője a fellebbezést a területi választási iroda vezetőjéhez terjeszti 

fel, aki azt három napon belül elbírálja, és a szavazóköri beosztást módosítja, vagy a 

fellebbezést elutasítja. 

A területi választási iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 

 

Indokolás 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 351. § (1) 

bekezdése értelmében a 2014. évi általános országgyűlési választásokon alkalmazásra kerülő 

szavazóköri beosztást első alkalommal 2013. július 31. napjáig kell kialakítani. 



A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét 

a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre 

mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár 

jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör. 

A szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi 

önkormányzati választások választókerületi határait. 

A két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetője 

kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok 

szavazhatnak. 

A helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló 

határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, megjelölve a központi 

névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a 

településszintű lakóhellyel rendelkező személyek számára kijelölt szavazókört is.  

A fentiek értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

Határozatom a Ve. 77-80. §-ain alapul. A jogorvoslat lehetőségét a Ve. 234. §-a biztosítja. 

 

Szatymaz, 2013. július 17. 

 

 

      Mákos Istvánné 

      HVI vezető 

 

 

 
 
 
 


