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HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉTŐL 
3792 Sajóbábony, Bocskai u. 2. 

Telefon: 46/549-030, Fax: 46/549-031, E-mail: 
hivatal@sajobabony.hu 

 
Szám: 3071/2013.                            Tárgy: szavazókörök kialakítása  
Üi.:Királyné                              

  
 

H A T Á R O Z A T  
 
 
A Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77.§ (1) bekezdése által megállapított 
feladat- és hatáskörömben eljárva  
 

Sajóbábony város szavazóköreinek számát, sorszámát és területi 
beosztását, valamint a szavazóhelyiségei címét 

 

jelen határozat melléklete szerint állapítom meg. 
 
A 002. szavazókör (Sajóbábony, Iskola tér 3. Deák Ferenc Általános Iskola) 
akadálymentesített. 
 
A 002. szavazókört jelölöm ki azon választópolgárok számára, akiknek 
lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak 
Sajóbábony város megnevezését tartalmazza. 
 
Elrendelem a határozat 15  napra történő közzétételét Sajóbábony Város 

Önkormányzat hivatalos honlapján (www.sajobabony.hu), valamint a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 
 
Határozatom ellen a közzététel időtartama alatt nyújtható be illetékmentes 
fellebbezés. A fellebbezést Sajóbábony Város Helyi Választási Iroda 
vezetőjéhez (3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.) kell benyújtani.  
A fellebbezést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Iroda 
vezetője (3525 Miskolc, Városház tér 1.) bírálja el három napon belül. A 
fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő. A határidőt napokban kell 
számítani.  
 
I N D O K O L Á S 
 
A Ve.  77.§ (1) bekezdése alapján: „ A szavazókörök számát, sorszámát és 
területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási 
iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy 

http://www.sajobabony.hu/
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hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő 
választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy 
szavazókör. 
(2) A szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az 
országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi 
határait.” 
Sajóbábonyban a választópolgárok száma: 2.303 fő. 
 
A Ve. 78. § szerint 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 Ve. 166. §-a alapján minden településen minden választókerületben 
legalább egy szavazóhelyiséget akadálymentesíteni kell.  
 
A Ve. 351. § (1) bekezdése szerint a szavazóköröket első alkalommal 2013. 
július 31-ig kell kialakítani.  
 
A Ve. 80. § „A helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és 
felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra 
közzéteszi, …” 
 
A jogorvoslatról szóló tájékoztató a Ve. 234. §-án alapul, mely szerint: „  A 
helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról és 
felülvizsgálatáról szóló határozata ellen a közzétételének időtartama alatt 
nyújtható be fellebbezés a helyi választási iroda vezetőjéhez.  
(2) 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.” 
 
 
Sajóbábony, 2013. július 29. 
 
 
 
        Likai-Tóth Adél sk. 
            HVI vezetője 
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Melléklet  a 3071/2013. számú határozathoz 
 
 

Sajóbábony város szavazóköreinek száma, sorszáma és területi beosztása, 
valamint a szavazóhelyiségek címe 

 
001. számú szavazókör 

 
Szavazóhelyiség címe:  Sajóbábony, Kossuth út 46. – Óvoda 
Választópolgárok száma:  821 fő 
 
Területi beosztása:  

 Ady Endre út 
 Dózsa György út 
 Eperjesi út 
 Erzsébet királyné út 
 József Attila út 

Kinizsi út 
Kossuth út 
Petőfi Sándor út 
Rákóczi Ferenc út 
Szabadság út 
Táncsics Mihály út 
Tsz. tanya 

 
 

002. számú szavazókör 
 
Szavazóhelyiség címe:  Sajóbábony, Iskola tér 3.  – Deák Ferenc Általános Iskola 
Választópolgárok száma:  703 fő 
 
Területi beosztása:  

 
Árpád út 
Attila út 
Béke út 
Dankó Pista út 
Erkel Ferenc út 
Fazekas út 
Jókai út 
Széchenyi út 
Vörösmarty út 
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003. számú szavazókör 

 
 
Szavazóhelyiség címe:  Sajóbábony, Iskola tér 3.  – Deák Ferenc Általános Iskola 
Választópolgárok száma:  779 fő 
 
Területi beosztása:  
 

Arany János út 
Bartók Béla út 
Bocskai út 
Deák Ferenc út 
Gárdonyi Géza út 
Iskola tér 
Kodály Zoltán út 
Kölcsey Ferenc út 
Váci Mihály út  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


