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Ügyszám: BN/2272-2/2021. Tárgy: Szavazókörök felülvizsgálata  
Ügyintéző: Burkovics Róbert Borsodnádasd Városban  

Mell: 1.sz. melléklet: a szavazókörök területi 
beosztása 

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

bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörömben eljárva Borsodnádasd Városban a 
kialakított szavazóköröket felülvizsgáltam, és a felülvizsgálat eredményeként meghoztam  

az 1/2021.(X.20.) HVI Vezetői  HATÁROZAT- ot: 
 

Borsodnádasd Város szavazóköreinek területi besorolását a jelen határozat 1.számú 
mellékletét képező „Szavazókörök területi beosztása”  szerint módosítom.  

Borsodnádasd Városban a szavazókörök száma és sorszáma, valamint a 
szavazóhelyiségek címe az alábbiak szerint alakul:  
 Borsodnádasd 001. szavazókör Közösségi Ház és Könyvtár,   

  Borsodnádasd, Köztársaság út 12. 
 

 Borsodnádasd 002. szavazókör Általános Iskola, 
 Borsodnádasd, Köztársaság út 11. 

 
 Borsodnádasd 003. szavazókör Óbükk Látogató- és Élményközpont ,  

 Borsodnádasd, Petőfi tér 4. 

Azon választópolgárok, akik Borsodnádasd Városban településszintű lakóhellyel 
rendelkeznek, az 001. számú szavazókörben szavazhatnak. Ezen szavazókör szolgál az 
átjelentkezéssel szavazásra is. 
Elrendelem ezen határozat 15 napra történő közzétételét Borsodnádasd Polgármesteri Hivatal 
Borsodnádasd, Köztársaság út 12. sz. alatti hirdetőtábláján, továbbá Borsodnádasd Város 
honlapján. A közzététel kezdő napja: 2021.október 20. 

Ezen határozat ellen a közzététel időtartama alatt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi 
Választási Iroda Vezetőjéhez (3525 Miskolc, Városház tér 1.) címzett, de Borsodnádasd 
Város Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.) 
benyújtott  illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.  

A határozatom ellen a fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 
levélben úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2021.november 4.napján 16.00 óráig 
megérkezzen Borsodnádasd Város Helyi Választási Irodájához. A határidő jogvesztő. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:  

a.) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra 
hivatkozást,  
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b.) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) 
eltér – postai értesítési címét,  
c.) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját , illetve ha a külföldön élő, magyarországi 
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a 
személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy 
más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 
A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét.  

 

INDOKOLÁS 

 
A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, 
valamit a szavazóhelységek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg 
úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben 
szereplő választópolgár jusson.  
 

A Ve. 78. §  (1) bekezdése alapján 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 (2) bekezdés szerint a  kijelölt szavazókör 
szolgál az átjelentkezéssel szavazásra is. 
 
A Ve. 79. § (1) bekezdése szerint a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi 
választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a 
szavazóköri beosztást. 

A Ve. 80. §- alapján a helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról szóló 
határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, megjelölve a központi 
névjegyzéken szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a 78. § alapján 
kijelölt szavazókört is. 

A Borsodnádasd Város szavazóköreinek számát, sorszámát, és területi beosztását 
felülvizsgálva a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Döntésem a fenti jogszabályhelyeken alapszik. 
A fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezést a Ve. 234. § (2) 
bekezdése alapján három napon belül a területi választási iroda vezetője bírálja el. 
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) 
bekezdésének 1. pontja biztosítja.  
 
 
Borsodnádasd, 2021.október 20. 
 
 Burkovics Róbert 
 Helyi Választási Iroda Vezetője 
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1.számú melléklet a szavazókörök 
felülvizsgálatáról szóló BN/2272-2/2021. sz. 
határozathoz. 
 
 

Szavazókörök területi beosztása 
 

001. szavazókör, Közösségi Ház és Könyvtár, Borsodnádasd, Köztársaság út 12. 
 
 Béke út teljes közterület 
 Belső út teljes közterület 
 Berek utca teljes közterület 
 Budaberke utca teljes közterület 
 Csurgó utca  teljes közterület 
 Domb utca teljes közterület 
 Egyetértés utca teljes közterület 
 Eötvös Lóránt utca teljes közterület 
 Hasznos telep teljes közterület 
 József Attila út teljes közterület 
 Karácsonylova tanya teljes közterület 
 Karácsonylova utca teljes közterület 
 Körtvölgye utca teljes közterület 
 Mező utca teljes közterület 
 Munkácsy Mihály utca  teljes közterület 
 Nád utca teljes közterület 
 OVIT állomás köz teljes közterület 
 Radnóti Miklós utca teljes közterület 
 Temető utca teljes közterület 
 Vajdavár út teljes közterület 
 Vásárosok út  teljes közterület 
 Virág út teljes közterület 

 
A szavazókörre jutó központi névjegyzéken szereplő választópolgárok száma: 844 fő. 
A szavazókör akadálymentesített. 
 

002. szavazókör, Általános Iskola, Borsodnádasd, Köztársaság út 11. 
 
 Akácos út teljes közterület 
 Alfa utca teljes közterület 
 Alkotmány út teljes közterület 
 Bányász utca teljes közterület 
 Batsányi János utca teljes közterület 
 Dózsa György út teljes közterület 
 Engels Frigyes utca teljes közterület 
 Gálrétje utca teljes közterület 
 Kossuth Lajos utca teljes közterület 
 Kővágó utca teljes közterület 
 Köztársaság út * teljes közterület 
 Rákóczi Ferenc út teljes közterület 
 Szekeresbükk telep teljes közterület 
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 Szőlő utca teljes közterület 
 Vájár utca teljes közterület 
 Verős utca teljes közterület 

 
 
A szavazókörre jutó központi névjegyzéken szereplő választópolgárok száma: 833 fő. 
A szavazókör akadálymentesített. 
 
* : Páratlan oldalon 59, páros oldalon 68. házszámig 
 

003. szavazókör, Óbükk Látogató- és Élményközpont, Borsodnádasd, Petőfi tér 4. 
 
 
 Arany János utca teljes közterület 
 Balatoni út teljes közterület 
 Barátság út teljes közterület 
 Bató-bánya utca teljes közterület 
 Kisköz utca teljes közterület 
 Kölcsey Ferenc utca teljes közterület 
 Köztársaság utca ** teljes közterület 
 Móricz Zsigmond utca teljes közterület 
 Petőfi Sándor utca teljes közterület 
 Petőfi Sándor tér teljes közterület 
 Táncsics Mihály út teljes közterület 
 Volny József utca teljes közterület 
 Vörösmarty Mihály út teljes közterület 

 
A szavazókörre jutó központi névjegyzéken szereplő választópolgárok száma: 700 fő. 
A szavazókör akadálymentesített. 
 
** : Páratlan oldalon 61, páros oldalon 70. házszámtól 
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