SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; Fax: 74/510-251

Ikt.szám: IV.315/2014.

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának vezetője a Szekszárd Megyei Jogú
Város közigazgatási területén lévő választókerületek területének felülvizsgálati
kötelezettsége alapján – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306/A-306/D.
§-okban megállapított hatáskörében eljárva - meghozta az alábbi
HATÁROZATOT:
Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a határozat mellékletét képező
választókerületek kerültek kialakításra, melyek alkalmazására 2014. május 26. napjától
kerül sor.
A helyi választási iroda vezetőjének az egyéni választókerületek kialakításáról és
felülvizsgálatáról szóló határozata ellen a közzétételének időtartama alatt nyújtható be
bírósági felülvizsgálati kérelem. A kérelmet a törvényszék bírálja el.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus
dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 224. § (5) bekezdésben meghatározott
esetben a kérelem benyújtója minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági
felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a
kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába alakítja.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással lehet benyújtani. A
bírósági felülvizsgálati kérelmet a megtámadott határozatot hozó helyi választási iroda
vezetőjénél kell előterjeszteni.
A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem alapját, a kérelem
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai
értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő,
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő
szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A bírósági
felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét.
A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával
rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját
ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
A bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási iroda az ügy összes iratával legkésőbb a
beérkezését követő napon 9 óráig felterjeszti az annak elbírálására jogosult bírósághoz.
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemről a bíróság legkésőbb a beérkezésétől számított
harmadik napon dönt. A bírósági eljárásban a polgári perrendtartásról szóló törvény
közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezéseit kell – az e törvényben foglalt eltérésekkel –
megfelelően alkalmazni. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem a bíróság határozatának
meghozataláig visszavonható.
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INDOKLÁS
A rendelkező részben foglaltak az alábbiakon alapulnak:
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.):
77. § (1) 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.
(2) A szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi
önkormányzati választások választókerületi határait.
79.§ (1) A szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője
folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást.
(2) A választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet szavazókör határát és sorszámát,
továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és – ha az érintett ingatlan
lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma – helyrajzi számot megváltoztatni.
306/A. § (1) A tízezernél több lakosú településen az egyéni választókerületeket a helyi
választási iroda vezetője alakítja ki. A választókerületek kialakításának kérdésében a helyi
választási iroda vezetője előzetesen kikéri a helyi választási bizottság véleményét, amely
azonban a helyi választási iroda vezetőjét nem köti.
(2) Az egyéni választókerületeket úgy kell kialakítani, hogy
a) azok összefüggő területet alkossanak,
b) a központi névjegyzék alapján választásra jogosultak száma megközelítően azonos
legyen.
(3) Az egyéni választókerületek kialakításakor az egyéni választókerület választásra
jogosultjainak száma a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak
számtani átlagától – a településszerkezeti, földrajzi és egyéb helyi sajátosságokra
figyelemmel – legfeljebb tizenöt százalékkal térhet el.
306/B. § A helyi választási iroda 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 átlagától való
eltérésének mértékét, az öt százaléknál nagyobb eltérés indokát, valamint a helyi választási
bizottság véleményét is tartalmazó – határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra
közzéteszi.
306/C. § A helyi választási iroda vezetője az általános választás évében március 31-ig
módosítja a választókerületi beosztást, ha
a) a település lakosainak száma tízezer fölé emelkedik vagy megváltozik az egyéni
választókerületek száma,
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b) valamelyik egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma a településen egy
egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számának átlagától való eltérése
meghaladja a húsz százalékot.
306/D. § (1) A 306/A. § (3) bekezdésében és a 306/C. § b) pontjában foglalt eltérés mértékét
a központi névjegyzéknek az általános választás éve január 1-jei adatai alapján kell
megállapítani.
(2) A választókerületi beosztás módosítására a 306/A. § és a 306/B. § rendelkezéseit
alkalmazni kell.
307/Q. § A helyi választási iroda vezetőjének az egyéni választókerületek kialakításáról és
felülvizsgálatáról szóló határozata ellen a közzétételének időtartama alatt nyújtható be
bírósági felülvizsgálati kérelem. A kérelmet a törvényszék bírálja el.
Az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási
határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 13/2014. (III. 10.) KIM rendelet
5. § 2014. május 25-ig nem lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát
és elnevezését, utcanevet, házszámot és – ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti
címe annak helyrajzi száma – helyrajzi számot megváltoztatni.
A Helyi Választási Iroda vezetője 2014. március 26. napján megvizsgálta a szavazókörök és a
választókerületek területi elosztását és a választásra jogosult választópolgárok számát és az
alábbiakat állapította meg:
Szekszárd Megyei Jogú Városban a választásra jogosultak száma: 28.352 fő, mely 10
választókerületre vetítve átlagosan 2.835 fő.

I. Választókerület:

Összesen: 2661 fő

1. szavazókör: 1089 fő
2. szavazókör: 757 fő
3. szavazókör: 815 fő

átlaghoz visz.: -93,86 %
II. Választókerület:

Összesen: 2487 fő

4. szavazókör: 606 fő
11. szavazókör: 1103 fő
12. szavazókör: 778 fő

átlaghoz visz.: -87,72%
III. Választókerület:

Összesen: 2785 fő

6. szavazókör: 608 fő
7. szavazókör: 643 fő
8. szavazókör: 708 fő
10. szavazókör: 826 fő

átlaghoz visz.: -98,23%

IV. Választókerület:

Összesen: 3287 fő

9. szavazókör: 766 fő
13 szavazókör: 572 fő
14. szavazókör: 529 fő
15. szavazókör: 612 fő

átlaghoz visz.: +115,94%
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20. szavazókör: 808 fő
V. Választókerület:

Összesen: 2885 fő

19. szavazókör: 681 fő
21. szavazókör: 617 fő
34. szavazókör: 842 fő
35. szavazókör: 745 fő

átlaghoz visz.: +101,76%

VI. Választókerület:

Összesen: 2517 fő

22. szavazókör: 585 fő
23 szavazókör: 658 fő
24. szavazókör: 594 fő
31. szavazókör: 680 fő

átlaghoz visz.: -88,78%

VII. Választókerület:

Összesen: 2877 fő

5. szavazókör: 389 fő
16 szavazókör: 541 fő
17. szavazókör: 642 fő
18. szavazókör: 648 fő
28. szavazókör: 657 fő

átlaghoz visz.: +101,48%

VIII. Választókerület:

Összesen: 3596 fő

25. szavazókör: 623 fő
26 szavazókör: 715 fő
27. szavazókör: 702 fő
29. szavazókör: 688 fő
30. szavazókör: 868 fő

átlaghoz visz.: + 126,84%

IX. Választókerület:

Összesen: 2351 fő

32. szavazókör: 757 fő
33. szavazókör: 727 fő
36. szavazókör: 867 fő

átlaghoz visz.: -82,92%
X. Választókerület:

Összesen: 2906 fő

37. szavazókör: 925 fő
38. szavazókör: 964 fő
39. szavazókör: 1017 fő

átlaghoz visz.: + 102,5%

A Helyi Választási Iroda vezetője kikérte a Helyi Választási Bizottság véleményét, mely a 2014.
március 27-i ülésén az alábbi határozatot hozta:

1/2014. (III.27.) HVB döntés
A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:
Ve.) 306/A. § (1) bekezdése alapján kinyilvánítja azon véleményét, hogy az egyéni választókerületek
kialakítása során az előzetes tervezetben foglaltak a IV., VIII. és IX. választókerület esetében nem
felelnek meg a Ve. 307/A. § (3) bekezdésében foglaltakna, tekintettel arra, hogy a IV. választókerület
esetében +15,94 %, a VIII. választókerület 26,84%, a IX. választókerület esetében -17,08 %-kal eltér az
adott választókerület választásra jogosultjainak száma a településen egy egyéni választókerületre
jutó választásra jogosultak számtani átlagától.
A Helyi Választási Bizottság a Ve. 44. § (2) bekezdése értelmében kezdeményezi a hatáskörrel
rendelkező Helyi Választási Iroda vezetőjének eljárását az eltérés kiküszöbölése érdekében.
Tekintettel arra, hogy több választókerületben is meghaladta az eltérés mértéke a 15 %-ot, negatív
és pozitív irányban történő eltéréssel is, ezért a Helyi Választási Iroda vezetője az alábbi
módosításokat hajtotta végre:
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2014. március 26-i állapot
1. Választókerület:
1. szavazókör: 1089 fő

Módosítási javaslat
Összesen: 2661 fő

2. szavazókör: 757 fő
3. szavazókör: 815 fő
2. Választókerület:
4. szavazókör: 606 fő

átlaghoz visz.: 93,86 %
Összesen: 2487 fő

11. szavazókör: 1103 fő
12. szavazókör: 778 fő

átlaghoz visz.: 87,72%

nincs változás
4. szavazókör: 606 fő (+66 fő+48 fő+53
fő+21 fő)=794 fő
/Átkerült a 9.sz. szavazókörből:
- Kossuth L. u. páros 46-végig
- Kossuth L. u. páratlan 45-végig kb. 66 fő
Átkerült a 11. sz. szavazókörből
- Szluha Gy. u. 48 fő
- Berzsenyi u. 1-21- ig 53 fő
- Damjanich u. páratlan 21 fő/
11. szavazókör: 1103 fő(+117fő+77fő-48fő53 fő-21fő) = 1175 fő
/Átkerült a 9. sz. szavazókörből:
- Kossuth L. u. páros 2-46
- Kossuth L. u. páratlan 1-43 kb. 117 fő
- Rákóczi u. páros 2-74/B 77 fő
Átkerült a 41. sz. szavazókörbe
- Szluha Gy. u. 48 fő
- Berzsenyi u. 1-21- ig 53 fő
- Damjanich u. páratlan 21 fő/
12. szavazókör: 778 fő
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Összesen: 2747 fő

Átlaghoz viszonyítva:
96,89 %

Eltérés mértéke: 3,11 %
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3. Választókerület:
6. szavazókör: 608 fő

Összesen: 2785 fő

7. szavazókör: 643 fő
8. szavazókör: 708 fő

átlaghoz visz.: 98,23%

nincs változás

10. szavazókör: 826 fő

4. Választókerület:
9. szavazókör: 766 fő

Összesen: 3287 fő

9. szavazókör: 766 fő(-77fő-183 fő)=506 fő

átlaghoz visz.: 115,94%

(Kivételre került a Kossuth Lajos utca – 183
fő és a Rákóczi utca páros oldal 2-74/B-ig –
77 fő)

13 szavazókör: 572 fő
14. szavazókör: 529 fő

13 szavazókör: 572 fő

15. szavazókör: 612 fő

eltérés mértéke: 6,77 %

15. szavazókör: 612 fő
20. szavazókör: 808 fő
Összesen: 2885 fő

21. szavazókör: 617 fő
34. szavazókör: 842 fő

átlaghoz viszonyítva:
106,77 %

14. szavazókör: 529 fő

20. szavazókör: 808 fő

5. Választókerület:
19. szavazókör: 681 fő

Összesen: 3027 fő

átlaghoz visz.: 101,76%

35. szavazókör: 745 fő
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6. Választókerület:
22. szavazókör: 585 fő

Összesen: 2517 fő

22. szavazókör: 585 fő
23 szavazókör: 658 fő

23 szavazókör: 658 fő
24. szavazókör: 594 fő

Összesen: 2552 fő

átlaghoz visz.: 88,78%

24. szavazókör: 594 fő

átlaghoz viszonyítva: 90 %

26. szavazókör: 715 fő

31. szavazókör: 680 fő

/Egészben átkerül ide a VIII. sz.
választókerületből/

eltérés mértéke: -10 %

31. szavazókör: 680 fő a szavazókör
egészben átkerül a IX.sz. választókerületbe

7. Választókerület:
5. szavazókör: 389 fő

Összesen: 2877 fő

16 szavazókör: 541 fő
17. szavazókör: 642 fő

átlaghoz visz.: 101,48%

nincs változás

18. szavazókör: 648 fő
28. szavazókör: 657 fő
8. Választókerület
25. szavazókör: 623 fő

Összesen: 3596 fő

25. szavazókör: 623 fő
26 szavazókör: 715 fő Az egész szavazókör
átkerül a VI. sz. választókerületbe

26 szavazókör: 715 fő
7

Összesen: 2881 fő
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27. szavazókör: 702 fő

átlaghoz visz.: 126,84%

29. szavazókör: 688 fő

Összesen: 2351 fő

33. szavazókör: 727 fő
36. szavazókör: 867 fő

101,62 %

29. szavazókör: 688 fő

30. szavazókör: 868 fő
9. Választókerület:
32. szavazókör: 757 fő

27. szavazókör: 702 fő

átlaghoz visz.: 82,92%

30. szavazókör: 868 fő

eltérés mértéke: 1,62 %

31. szavazókör: 680 fő Az egész szavazókör
átkerül a VI. sz. választókerületből.

Összesen: 3031 fő

32. szavazókör: 757 fő

átlaghoz viszonyítva:
106,91 %

33. szavazókör: 727 fő
36. szavazókör: 867 fő

eltérés mértéke: 6,91 %
10. Választókerület
37. szavazókör: 925 fő

Összesen: 2906 fő

38. szavazókör: 964 fő
39. szavazókör: 1017 fő

átlaghoz visz.: 102,5%
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nincs változás
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Az I. sz. választókerületben az eltérés mértéke -6,14 %, tehát nagyobb, mint 5 %, azonban
módosítás nem történt, tekintettel arra, hogy a hozzá tartozó szavazókörök beosztása területileg egy
egységet képez, ezért nem indokolt a módosítás.
A II. sz. választókerületben az eltérés mértéke -12,28 % volt, az átalakítás után 3,11 %, így az eltérés
mértéke nem haladja meg az 5 %-ot, tehát megfelel a jogszabályi feltételeknek.
A III. sz. választókerületben az eltérés mértéke -1,77 %, módosítás nem indokolt.
A IV. sz. választókerületben az eltérés mértéke 15, 94 % volt, az átalakítást követően 6,77 %,
azonban további csökkentés annak ellenére sem indokolt, hogy meghaladja az 5 %-ot, tekintettel
arra, hogy a szavazókörök területileg egy egységet képeznek.
Az V. sz. választókerületben az eltérés mértéke 1,76 %, így a módosítás nem indokolt.
A VI. sz. választókerületben az eltérés mértéke -11,22 %, az átalakítást követően -10 %, azonban
nem indokolt a további növelése a szavazókörökbe tartozó választópolgárok létszámának a területi
egységhez tartozás fenntartása érdekében.
A VII. sz. választókerületben az eltérés mértéke 1,48 %, a módosítás nem indokolt.
A VIII. sz. választókerületben az eltérés mértéke 26,84 %, az átalakítást követően 1,62 %, így az
eltérés mértéke nem haladja meg az 5 %-ot, tehát megfelel a jogszabályi feltételeknek.
A IX. sz. választókerületben az eltérés mértéke -17,8 %, az átalakítást követően 6,91 %, azonban a
további csökkentés nem indokolt a területi egység fenntartása érdekében.
A X. sz. választókerületben az eltérés mértéke 2,5 %, így a módosítás nem indokolt.
A Helyi Választási Iroda vezetője a fentiekben ismertetett módosításokat átvezette a szavazókörök és
a választókerületek nyilvántartásában a határozat mellékletében részletezetteknek megfelelően.
A módosítások 2014. május 26. napján lépnek hatályba, tekintettel a fenti hivatkozott KIM
rendeletben foglaltakra.
Jelen határozat az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási
határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 13/2014. (III. 10.) KIM rendelet 5.§-ban, a Ve.
77. § és 79. §-ban, a 306/A-306/D. §-okban foglaltakon alapul. A jogorvoslati lehetőségről szóló
tájékoztatás a Ve. 223.-228. §-okon, a 230.§-on, valamint a 307/Q.§-án alapul.
Szekszárd, 2014. március 31.

dr. Göttlinger István
HVI vezető
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