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                  Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 

              mint a Helyi Választási Iroda vezetője 

                               Székhely:2427 Baracs, Táncsics u. 27. 
          

 
:2427 Baracs, Táncsics u. 27. ***: (25) 521-010***: (25) 521-011***E-mail: phbaracs@vnet.hu*** 

Szám: B/724-2/2019 

 Tárgy: szavazókörök kialakítása és 

felülvizsgálata Baracs község területén. 

 

Határozat  

 

 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 79. § (1) bekezdése által 

megállapított feladat- és hatáskörömben eljárva Baracs községben a 2019. évi Európa Parlamenti képviselők 

választásán alkalmazásra kerülő szavazókörök sorszámát, szavazóhelyiségek címét, valamint a szavazókörök 

területi beosztását az alábbiak szerint határozom meg: 

- 001. szavazókör: Idősek Klubja Kossuth Lajos utca 11. 

- 002. szavazókör: Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal Táncsics utca 27. 

- 003. szavazókör: Általános Iskola Szabadság tér 6. 

- 004. szavazókör: Közösségi Ház Ady Endre utca 88. 

A szavazóhelyiségek akadálymentesítettek. A szavazókörök területi beosztását a határozat melléklete 

tartalmazza. 

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Baracs 

Község megnevezését tartalmazza a 

 002. szavazókörben – Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal Táncsics utca 27. – szavazhatnak. 

Elrendelem a határozat Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján (2427 Baracs, Táncsics u. 27.) 

tizenöt napra történő közzétételét. 

Határozatom ellen a közzététel időtartama alatt nyújtható be fellebbezés Baracs Község Helyi Választási Iroda 

Vezetőjéhez (2427 Baracs, Táncsics u. 27.). A fellebbezést a Területi Választási Iroda Vezetője bírálja el, 

három napon belül. A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár 

le. A határidőt naptári napokban kell számolni. A fellebbezés illetékmentes. 

 

Indokolás  

 
A Ve 79.§ (1) bekezdése alapján a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda 

vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást – Baracs 

település közigazgatási területén a szavazókörök felülvizsgálatát elvégeztem.  

A szavazókörök területi kialakításánál figyelembe vettem a Ve. 77. § (1) – (2) bekezdéseiben foglaltakat, 

vagyis 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 kijelölt szavazókörök megfelelnek a Ve. 165. §-ban foglaltaknak: 

(1)A szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy 

a) a választópolgárok számára jól megközelíthető legyen, 

b) garantálja a választópolgárok befolyásolástól mentes joggyakorlását, 

c) biztosítsa a szavazatszámláló bizottság zavartalan működését. 
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(2) A szavazóhelyiség nem lehet olyan épületben, amely - részben vagy egészében - jelölt vagy jelölő 

szervezet használatában van. 

A Ve. 78. §-ára tekintettel megjelölésre került az a szavazókör, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező 

választópolgárok szavazhatnak. 

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234. § 

(2) bekezdése alapján a Területi Választási Iroda Vezetője bírálja el három napon belül, melynek döntése ellen 

a (3) bekezdés alapján nincs helye fellebbezésnek. A jogvesztő határidő számítására, lejáratára vonatkozóan a 

Ve. 10. § (1) – (3) bekezdései vonatkoznak. 

A fellebbezés illetékmenteségét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja 

biztosítja. 

 

 

Baracs, 2019. február 5. 

 

 

        dr. Horváth Zsolt 

       Helyi Választási Iroda Vezetője 
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A 2019. február 5-én kelt, B/724-2/2019 számú Határozat Melléklete: 

 

001. szavazókör: Idősek Klubja Kossuth Lajos utca 11. 
 

Határvölgyi utca   5 fő 

Hüvös völgy   39 fő 

Iparos köz    0 fő 

Kigyós utca   12 fő 

Liget sor    165 fő 

Markovics tanya   0 fő 

Meggyfa utca   23 fő 

Mészáros dűlő   7 fő 

Nyárfa utca   1 fő 

Patak utca    38 fő 

Remény sor   20 fő 

Széchenyi utca   427 fő 

Vasut utca    2 fő 

Venyimi utca   0 fő 

 

     Összesen: 739 fő 

 

002. szavazókör: Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal Táncsics utca 27. 

 

Bocskai utca   43 fő 

Erdész ház    8 fő 

Ifjuság utca   151 fő 

Kokasdi utca   250 fő 

Deák Ferenc utca   39 fő 

Szív utca    80 fő 

Temetődomb utca   10 fő 

Tópart utca    50 fő 

Wesselényi utca   39 fő 

 

     Összesen: 670 fő 

 

003. szavazókör: Általános Iskola Szabadság tér 6. 

 

Dózsa György utca   84 fő 

Kossuth Lajos utca   90 fő 

Madách utca   105 fő 

Május 1. utca   131 fő 

Március 15. utca   105 fő 

Petőfi Sándor utca   83 fő 

Rákóczi utca   106 fő 

Randevú utca   21 fő   

Szabadság tér   10 fő 

Táncsics utca   110 fő 

 

     Összesen: 845 fő 

 

004. szavazókör: Közösségi Ház Ady Endre utca 88. 

Ady Endre utca   215 fő 

Akácfa utca    2 fő 

Csárda utca    3 fő 

Diófa utca    9 fő 

Erdő sor    7 fő 

Fűzfa utca    15 fő 



 4 

 

Halász utca    2 fő 

Hársfa utca    34 fő 

Ida major    2 fő 

József Attila utca   59 fő 

Juhász völgy   34 fő    

Kikötő utca    0 fő 

Klein puszta    1 fő 

Kornis puszta    0 fő 

Lovarda utca    17 fő 

Móricz Zsigmond utca  20 fő 

Nefelejcs utca   31 fő 

Pesti út    4 fő 

Pipacs utca    2 fő 

Szent István utca    23 fő 

Szitányi sétány   0 fő 

Szitányi Béla puszta  0 fő 

Szluha puszta   0 fő 

Tanácsház utca   205 fő 

Templom utca   18 fő 

Zombai tanya   0 fő 

 

     Összesen: 703 

 

 

 

Baracs, 2019. február 5. 

 

 

        dr. Horváth Zsolt 

       Helyi Választási Iroda Vezetője 
 


