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HATÁROZAT 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 79. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörömben eljárva Borsodnádasd Városban a 
kialakított szavazóköröket felülvizsgáltam, melyek területi beosztásának módosítása nem 
vált szükségessé így a Borsodnádasd városban kialakított szavazóhelyiségek címe a 
korábbi, 2222-9/2017. határozatomnak megfelelően az alábbiak szerint alakul:  
 Borsodnádasd 001. szavazókör Polgármesteri Hivatal,  Borsodnádasd,  

 Köztársaság út 12. 
 Borsodnádasd 002. szavazókör Általános Iskola, Borsodnádasd,  

 Köztársaság út 11. 
 Borsodnádasd 003. szavazókör Közösségi Ház és Könyvtár,  

 Borsodnádasd, Köztársaság út 12. 
 Borsodnádasd 004. szavazókör Petőfi Művelődési Háza, Borsodnádasd,  

 Petőfi tér 1. 

Azon választópolgárok, akik Borsodnádasd Városban településszintű lakóhellyel 
rendelkeznek, a 001. számú szavazókörben szavazhatnak. 
A szavazókörök területi beosztását határozatom melléklete tartalmazza. 

Elrendelem e határozat Borsodnádasd Polgármesteri Hivatal Borsodnádasd, Köztársaság út 
12. sz. alattii hirdetőtábláján, továbbá Borsodnádasd Város honlapján való közzétételét. 

Ezen határozat ellen a közzététel időtartama alatt a helyi választási iroda vezetőjéhez 
benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. 

 

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.  
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A Ve. 78. §-a alapján a több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda 
vezetője kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező 
választópolgárok szavazhatnak. 
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, 2019. február 7. 
 
 
 
 Burkovics Róbert 
 Helyi Választási Iroda Vezetője 
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Melléklet a szavazókörök felülvizsgálatáról  
szóló BN/836-1/2019. sz. határozathoz. 
 
 

Szavazókörök területi beosztása 
 

001. szavazókör, Polgármesteri Hivatal, Borsodnádasd, Köztársaság út 12. 
 
 Alfa utca teljes közterület 
 Alkotmány út teljes közterület 
 Batsányi János utca teljes közterület 
 Béke út teljes közterület 
 Belső út teljes közterület 
 Hasznos telep teljes közterület 
 József Attila út teljes közterület 
 Kossuth Lajos utca teljes közterület 
 Körtvölgye utca teljes közterület 
 OVIT állomás köz teljes közterület 
 Szekeresbükk telep teljes közterület 
 Temető utca teljes közterület 
 Vajdavár út teljes közterület 
 Verős utca teljes közterület 

 
A szavazókörre jutó központi névjegyzéken szereplő választópolgárok száma: 613 fő. 
A szavazókör akadálymentesített. 
 

002. szavazókör, Általános Iskola, Borsodnádasd, Köztársaság út 11. 
 
 Akácos út teljes közterület 
 Bányász utca teljes közterület 
 Dózsa György út teljes közterület 
 Engels Frigyes utca teljes közterület 
 Gálrétje utca teljes közterület 
 Kővágó utca teljes közterület 
 Köztársaság út * teljes közterület 
 Rákóczi Ferenc út teljes közterület 
 Vájár utca teljes közterület 

 
A szavazókörre jutó központi névjegyzéken szereplő választópolgárok száma: 605 fő. 
A szavazókör akadálymentesített. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* : Páratlan oldalon 59, páros oldalon 68. házszámig 
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003. szavazókör, Közösségi Ház és Könyvtár, Borsodnádasd, Köztársaság út 12. 
 
 Arany János utca teljes közterület 
 Berek utca teljes közterület 
 Budaberke utca teljes közterület 
 Csurgó utca teljes közterület 
 Domb utca teljes közterület 
 Egyetértés utca teljes közterület 
 Eötvös Lóránd utca teljes közterület 
 Karácsonylova utca teljes közterület 
 Karácsonylova tanya teljes közterület 
 Kisköz utca teljes közterület 
 Mező utca teljes közterület 
 Munkácsy Mihály utca teljes közterület 
 Nád utca teljes közterület 
 Radnóti Miklós utca teljes közterület 
 Szőlő utca teljes közterület 
 Vásárosok út teljes közterület 
 Virág út teljes közterület 

 
A szavazókörre jutó központi névjegyzéken szereplő választópolgárok száma: 606 fő. 
A szavazókör akadálymentesített. 

 
004. szavazókör, Petőfi Művelődési Ház, Borsodnádasd, Petőfi tér 1. 
 
 Balatoni út teljes közterület 
 Barátság út teljes közterület 
 Bató-bánya 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: 692 fő. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** : Páratlan oldalon 61, páros oldalon 70. házszámtól 





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Burkovics Róbert


Egyedi azonosítója: burkovics.robert@borsodnadasd


Beosztása: jegyző


Szervezeti egység megnevezése: Jegyző


Hivatal megnevezése: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2019-02-08T09:47:42+01:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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