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Tárgv: Az egyéni választókerületek kialakítása

BALASSAGYARMAT VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETÓJÉNEK
4/2014. (Ill. 28.) HVI
határozata

Ba/assagyarmat Város Helyi Választási Iroda Vezetője (a továbbiakban: HVI vezető) a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306/A. § (1) bekezdésében foglalt
hatáskörében eljárva, a Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) 2014. március 28-i
állásfoglalásában foglaltakat figyelembe véve meghozta a következő

hat áro z a tot:

A HVI vezető az egyéni választókerületeket a HVB - 1. melléklet szerinti - állásfoglalásának
figyelembevételével a 2. melléklet szerint alakítja ki, valamint 15 napra közzéteszi Ba/assagyarmat
város hivatalos internetes honlapján.

A határozat ellen bírósági felülvizsgálati kérelem a határozat Balassagyarmat város hivatalos -
www.ba/assagvarmat.hu - internetes honlapján való 15 napos közzétételének időtartama alatt
nyújtható be.
A kérelmet a törvényszék bírálja el. A határidő a Ve. 10. § (1) bekezdése értelmében jogvesztő,
elmulasztása esetén igazolás benyújtására nincs lehetőség.

Indokolás

A Ve.66. § (3) bekezdése alapján a helyi választási iroda vezetője a jegyző.
Az egyéni választókerületeket a HVI vezető állapítja meg a Ve. 306/A. § (2) és (3) bekezdésében
foglalt szempontok figyelembevételével, tekintettel a Ve. 351. § (1a) bekezdésében meghatározott
határidőre.

A döntés közzétételéről a Ve. 306/B. §-a, a jogorvoslatról a Ve. 307/0 §-a rendelkezik.

Ba/assagyarmat, 2014. március 28.

mailto:varga@ba/assagyarmat.hu
http://www.ba/assagvarmat.hu


A 4/2014.(111.28.) HVI határozat 1. számú melléklet

HEL YI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG (HVB)
Balassagyarmat

1. számú
JEG YZŐKÖNYV

Készült: a Helyi Választási Bizottság 2014. március hó 28. napján tartott üléséről.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint a bizottság tagjai
dr. Varga Andrea jegyző, a Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) vezetője

Napirend:
Egyéni választókerületek kialakításának véleményezése

Palik Ferenc elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 3 tag jelen van, így a bizottság
határozatképes.

Nap i re n d:

Egyéni választókerületek kialakításának véleményezése

dr. Varga Andrea HVI vezető ismerteti a jogszabályi környezetet:

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 351. § (1a) bekezdése
előírja, hogya helyi önkormányzati választások választókerületeit 2014. március 31-ig kell kialakítani.
A kialakítás szempontjait a Ve. 306/A-O. §-ai határozzák meg.

A Helyi Választási Iroda Vezetője a Ve. 306/A. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva
előkészítette az egyéni választókerületek kialakításáról szóló határozatát.

A Ve. 306/A. § (1) bekezdése értelmében a választókerületek kialakításának kérdésében a HVI
Vezető előzetesen kikéri a HVB véleményét, amely azonban a HVI vezetőjét nem köti.

A Ve.306/A. § (2-3) bekezdése értelmében az egyéni választókerületeket úgy kell kialakítani, hogy
a) azok összefüggő területet alkossanak,
b) a központi névjegyzék alapján választásra jogosultak száma megközelítően azonos legyen.

Az egyéni választókerületek kialakításakor az egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma
a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számtani á tlagá tói - a
településszerkezeti, földrajzi és egyéb helyi sajátosságokra figyelemmel - legfeljebb 15 %-kal térhet
el.

A Ve. 306/B. § értelmében a HVI vezetőnek a választókerületek kialakításáról szóló határozatának
tartalmaznia kell az egyéni választókerületek határát, a központi névjegyzék alapján az egyéni
választókerületben választásra jogosultak számát, az egyéni választókerület választásra jogosultjai
számának a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számának átlagától
való eltérésének mértékét. Indokolnia kell az 5 %-nál nagyobb eltérést, illetve a helyi választási
bizottság előzetes véleményével ellátva kell meghoznia a döntést.

A Választási Ügyviteli Rendszerben 2014. március 26-án közzé tételre került a 10.000 feletti
lakosságszámú településekre vonatkozó táblázat, amely az önkormányzati választáson választójoggal
rendelkező választópolgárok számát tartalmazza szavazóköri szintig. Balassagyarmat város
lakosságszáma 2014. január hó 01. napján 13.358 fő volt



Megállapítható, hogy Balassagyarmat városban a választásra jogosultak száma az összes egyéni
választókerületben a Ve. 306/A. § (3) bekezdésében meghatározott 15 %-os eltérési határértéken
belül van. Négy választókerületben (a 2. 6. 7. és 8. számú) az egy választókerületre jutó
választópolgárok száma kevesebb, mint az egy választókerületre jutó választópolgárok száma.

Abalassagyarmati választópolgárok száma (2014. március 26-i lekérdezés alapján) 13.358 fő, nyolc
egyéni választókerülettel számolva átlagosan 1.670 fő.

Választókerület Létszám Átlagtól való eltérés
fő fő %

1. számú 1768 98 5,87
2. számú 1653 - 17 -1,02
3. számú 1717 47 2,81
4. számú 1715 45 2,69
5. számú 1747 77 4,61
6. számú 1541 - 129 - 7,72
7. számú 1610 - 60 - 3,59
8. számú 1607 -77 - 3,77

Város ősszesen 13.358

Az 1. és 6. számú egyéni választókerületben a választópolgárok száma tekintetében a százalékos
eltérés meghaladtja az 5 %-ot - pozitív és negatív irányban egyaránt -, amelynek okai a következők:
Az 1. számú egyéni választókerület az előzetes tervezés során nagyjából a városi átlag szintjén volt,
azonban az ehhez tartozó 2. számú szavazókört jelölte ki a HVI vezető az átjelentkezéssel szavazók,
illetve a településszintű lakcímmel rendelkezők részére, tekintettel annak városközponti jellegére és
megközelíthetőségére (választókerületi átlagtól való eltérés 98 fő, 5,87 %).

A 6. számú egyéni választókerületek területe Balassagyarmat város településszerkezeti és földrajzi
helyi sajátosságaira figyelemmel került kialakításra. A választókerület területe a város vasúton túli
részein, családi házas övezetben helyezkedik el, melyhez szervesen kapcsolódik aNyírjesi
üdülőövezeti rész, Kóvár területe, valamint a külterületi területek (Homoki szőlő, Nyírjes puszta, OFB
földek, Szob ok puszta). A választásra jogosultak száma az egyéni választókerületben a Ve. 306. § (3)
bekezdésében meghatározott 15 %-os eltérési határértéken belül van. (A választókerületi átlagtól való
eltérés - 129 fő, - 7,72 %).
A 7. és 8. számú választókerületek is a város vasúton túli részén helyezkednek el és jóllehatárolható
területet alkotnak.

A HVB elnök javasolja a HVI vezető javaslatának támogatását.

A Bizottság Elnöke ismerteti a javaslatot, melyre a Bizottság egyhangú 3 igen szavazattal az alábbi
álláspontot alakította ki:

A HVB a Ve. 306/A. § (1) bekezdése alapján az egyéni választókerületeknek a helyi választási iroda
vezetője által javasolt 1. melléklet szerinti kialakítását támogatja.

Abalassagyarmati HVI vezető a Ve. 306/A. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva kialakította
az egyéni választókerületeket, melyről szóló határozat-tervezetet a HVB-nek benyújtotta
véleményezésre.

A bizottság álláspontját az alábbi szempontok figyelembevételével alakította ki:
~.

A Ve. 306/A. § (1) bekezdése értelmében a választókerületek kialakításának kérdésében a HVI
Vezető előzetesen kikéri a HVB véleményét, amely azonban a HVI vezetőjét nem köti.

A Ve.306/A. § (2-3) bekezdése értelmében az egyéni választókerületeket úgy kell kialakítani, hogy
a) azok összefüggő területet alkossanak,
b) a központi névjegyzék alapján választásra jogosultak száma megközelítően azonos legyen.



Az egyéni választókerületek kialakításakor az egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma
a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számtani á t/agá tóI - a
településszerkezeti, földrajzi és egyéb helyi sajátosságokra figyelemmel - legfeljebb 15 %-kal térhet
el.

A Ve. 306/B. § értelmében a HVI vezetője a választókerületek kialakításáról szóló - az egyéni
választókerületek határát, a központi névjegyzék alapján az egyéni választókerületben választásra
jogosultak számát, az egyéni választókerület választásra jogosultjai számának a településen egy
egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számának át/agától való eltérésének mértétkét, az
5 %-nál nagyobb eltérés indokát, valamint a helyi választási bizottság véleményét is tartalmazó -
határozatát a helyben szokásos módon 15 napra közzéteszi.

A HVI vezető által javasolt egyéni választókerületi kialakítás megfelel a jogszabályban előírt
feltételeknek. Az egyéni választókerületek összefüggő területet alkotnak, a választásra jogosultak
számának az egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számtani át/agától való eltérése
a 15%-ot nem haladja meg.

A fentiek alapján a HVB támogatja az egyéni választókerület 1. melléklet szerinti kialakítását.

A bizottság elnöke megköszöni a tagoknak a részvételt és az ülést bezárja.

~ovrno-t3
l Barna László :1

a bizottság elnökhelyettese



A 4/2014.(111.28.) HVI határozat 2. számú melléklete

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEK, SZA VAZÓKÖRÖK TERÜLETI BEOSZTÁSA
Balassagyarmat

Választókerületek száma: 8
Szavazókörök száma: 16., választópolgárok száma: 13.358 fő
Egy választókerületrejutó választópolgárok átlaga: 1670 fő

1. számú választókerület: 1768 fő
Átlagtól való eltérés 98 fő, 5,87 %.

1. számú szavazókör
Szondi György Szakképző Iskola, Régimalom u. 2.

Bástya utca
Bercsényi utca
Civitas Fortissima tér
Ipoly utca
Ipolypart utca
Kertész utca
Köztársaság tér
Madách utca
Nádor utca
Ó utca
Óváros tér
Rákóczi fejedelem út 1-69/B. és 2-36.
Régimalom utca
Szabó Lőrinc utca
Szerb utca
Vár utca
Zichy utca
Zsák utca

Összesen: 868 fő

2. számú szavazókör
Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, Rákóczi u.

50.
Árpád utca
Ipolyjáró utca
Mikszáth Kálmán utca
Rákóczi fejedelem út 38-94/B. és 71-105.
Semmelweis Ignác utca
Településszintű lakóhel/yel rendelkezők

Összesen: 900 fő

2. számú választókerület: 1653 fő
Átlagtól való eltérés - 17 fő, - 1,02 %.

3. számú szavazókör
Nyitnikék Tagóvoda, Móricz Zsigmond u. 2.

Bíró János utca
Felsőmalom utca
Fráter Erzsi utca
Jópalócok útja
Jószív utca 1-61.
Mauks I/ona utca
Móricz Zsigmond utca 1-9.
Rákóczi fejedelem út 96-96/B.
Összesen: 882 fő

4. számú szavazókör
Idősek Otthona, Markusovszky u. 1.

Jószív utca 63-67. és 64-66.
Markusovszky utca
Móricz Zsigmond utca 10-13.
Munkás utca
Pajor István utca
Rákóczi fejedelem út 98-126. és 130-140.
Összesen: 771 fő

3. számú választókerület: 1717 fő
Átlagtól való eltérés 47 fő, 2,81 %.

5. számú szavazókör
Rendelőintézet (régi)(1), Szontágh P. u. 2.
Arany János utca 16-64.
Bartha Elemér utca
Bérczy Károly utca
Kenessey Albert utca

Losonc utca
Patvarci utca 22-26., 35-57.
Rákóczi fejedelem út 125-129.

Sántha Kálmán utca
Szontágh Pál u.
Összesen: 843 fő

6. számú szavazókör
Rende/öintézet (régi)(2), Szontágh P. u. 2.

Arany János utca 2-14. és a páratlan
házszámok

Béri Balogh Ádám utca
Esze Tamás utca

Jókai utca
Rákóczi fejedelem út 109-123.

Összesen: 874 fő



4. számú választókerület: 1715 fő
Átlagtól való eltérés 45 fő, 2,69 %.

7. számú szavazókör
Dózsa György Tagiskola, Dózsa György u. 17.

Achim András utca
Báthori utca
Dózsa György utca
Homok utca
Hunyadi u. 2-8.
Temető utca
Összesen: 865 fő

8.számú szavazókör
Balassi Bálint Gimnázium, Deák Ferenc u. 17.

Ady Endre utca 1-7.
Balassa utca
Baltik Frigyes utca
Deák Ferenc utca 17-23. és 22-26.
Hunyadi utca 10 - végig és páratlan házszámok
Kossuth Lajos utca
Luther utca
Patvarci utca 1-29. és 4-20/A.
Szent István utca
Thököly utca
Vízy Zsigmond utca
Összesen: 850 fő

5. számú választókerület: 1747 fő
Átlagtól való eltérés 77 fő, 4,61 %.

9. számú szavazókör
Mikszáth Kálmán Középiskola (1), Hétvezér u. 26.

Ady Endre utca - végig és páros házszámok
Bajcsy-Zsilinszky utca
Deák Ferenc utca 1-15. és 2-20.
Erdélyi József utca
Gimnázium kőz
Hétvezér utca 1/A-19. és 2-26.
Hősök tere
József Attila utca
Kóvári út
Nagy Iván utca
Palóc liget
Petőfi utca
Széchenyi utca
Szent Imre utca
Szondy utca
Teleki Lász/ó utca
Trikál József utca
Zrínyi utca
16-os Honvéd utca
Összesen: 783 fő

10. számú szavazókör
Mikszáth Kálmán Középiskola (2), Hétvezér u. 26.

Madách liget 1-18.

Összesen: 964 fő

6. számú választókerület: 1541 fő
Átlagtól való eltérés - 129 fő, - 7,72 %.

11. számú szavazókör 12. számú szavazókör
Mikszáth Kálmán Középiskola (3), Hétvezér u. 26. Mikszáth Kálmán Középiskola (4), Hétvezér u. 26.

Akácfa utca Árnyas út
Algőver Mihály utca Bargár Odön utca 23-41. és 24-42.
Baross Gábor utca 28 - végig Batfhyány utca 2 - végig és 15 - végig
Batfhyány utca 1-13/A. és 2/A-2/E. Csesztvei út
Éger út Damjanich utca
Hajós Alfréd utca Domb utca
Hársfa utca .~ Égerfa út
Hétvezér utca 21-31. és 28 - végig Erdőkerülő út
Honti utca 22-58. és 43-97. Fenyves út
Klapka György utca 25-75. és 28-90. Fülemüle út
Ligeti Lajos utca Határőr utca
Orgona utca Homoki szőlő
Perczel Mór utca Horváth Endre utca 23-39.



Régi utca
Rozmaring utca
Rózsa utca
Új utca
Összesen: 702 fő

Irányi Dániel utca
Kacsa út
Kankalin út
Kócsag út
Kökörcsin út
Mészáros Lázár utca
Nyírfa út
Nyírjes puszta
o.F.B. földek
Patakpart út
Szob ok puszta
Tábor út
Tópart út
Török Ignác utca
Vak Bottyán utca
Összesen: 839 fő

7. számú választókerület: 1610 fő
Átlagtól való eltérés - 60 fő, - 3,59 %.

13. számú szavazókör
Játékvár Tagóvoda (1), Nyírjesí u. 12.

Attila utca
Bargár Ödön utca 1-21. és 2-22.
Baross Gábor utca 2-26.
Benczúr Gyula utca
Daróczi Gusztáv utca
Honti utca 1-41. és 2-20.
Horváth Endre utca 1-21.
Klapka György utca 1-26.
Kolozsvári utca
Kölcsey utca
Mártírok útja
Tátra utca
Tihanyi utca
Tompa Mihály utca
Viola utca
Vörösmarty utca
24. MÁ V Örház
Összesen: 793 fő

14. számú szavazókör
Játékvár Tagóvoda (2), Nyírjesí u. 12.

Aradi utca
Bem József utca
Erkel Ferenc utca
Fáy András utca
Gábor Áron utca
Gárdonyi Géza utca
Ifjúság útja
Kandó Kálmán utca
Leiningen Károly utca
Mikó Zoltán utca
Nyírjesi utca
Pozsonyi utca
Rózsavölgyi Márk utca
Szügyi út
Összesen: 817 fő

8. számú választókerület: 1607 fő
Átlagtól való eltérés - 77 fő, - 3,77 %.

15. számú szavazókör 16. számú szavazókör
Szabó Lőrinc Tagiskola (1), Május 1. u. 2. Szabó Lőrinc Tagiskola (2), Május 1. u. 2.

Bartók Béla utca
Blázsik Károly utca
Csokonai utca
Jeszenszky Kálmán utca
Komjáthy utca
Móra Ferenc utca
Radnóti Miklós utca
Szabó püspök utca
Zeke Kálmán utca
Összesen: 797 fő

Huszár Aladár utca
Kodály Zoltán utca
Kondor Ernő utca
Liszt Ferenc utca
Május 1. utca
Táncsics köz
Váci Mihály utca
Veres Pálné utca
Összesen: 810 fő


