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H A T Á R O Z A T  
 
Felcsút Község Helyi Választási Irodájának Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében megállapított feladat- és 
hatáskörömben eljárva Felcsút községben a 2014. évi általános országgyűlési választásokon 
alkalmazásra kerülő kettő szavazókör területi beosztását, a szavazókörök sorszámát, valamint 
címét a következők szerint állapítom meg: 
 

001. szavazókör:    8086 Felcsút, Fő u. 140. akadálymentes 
002. szavazókör:    8086 Felcsút, Fő u. 75. akadálymentes 
 

Azon választópolgárok, akiknek a lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében 
csak Felcsút község megnevezését tartalmazza a 002. szavazókörben szavazhatnak. 
 
A szavazókörök területi beosztását, valamint a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok 
számát jelen határozat melléklete tartalmazza. 
 
Elrendelem a határozat a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal honlapján, valamint a Felcsúti 
Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének hirdetőtábláján 2013. 07. 29. napjától, 2013. 08. 10. 
napjáig 15 napra történő közzétételét. 
 
Határozatom ellen a közzététel időtartama alatt a Fejér Megyei Területi Választási Iroda 
vezetőjének címzett, de Felcsút Község Helyi Választási Iroda vezetőjéhez személyesen, levélben, 
faxon benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy 
az legkésőbb 2013. 08. 10. napján 16:00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Irodához. 
 
 

I N D O K O L Á S  
 
A Ve. 351.§ (1) bekezdésében foglalt határidőig Felcsút község közigazgatási területén a 
szavazókörök felülvizsgálatát és kialakítását a Ve. és a Nemzeti Választási Iroda elnökének 
1/2013. (VII. 8.) sz. intézkedése alapján elvégeztem. A kialakításnál figyelembe vettem a Ve. 2.§ 
(1) bekezdésének d) pontjában foglalt választási alapelvet, amely szerint érvényre kell juttatni a 
fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítését, ezért a mellékletben írtak 
szerint figyelemmel a Ve. 166.§-ban foglaltakra megjelöltem az akadálymentes 
szavazóhelyiséget. A szavazókörök területi beosztásánál figyelembe vettem a Ve. 77.§ (1) 
bekezdésében foglalt, a választópolgárok lélekszámára vonatkozó határokat, valamint a (2) 
bekezdésben meghatározott előírást, miszerint az egyik szavazókör területe sem lépi át a 
települési, országgyűlési vagy helyi önkormányzati választások választókerületi határát.  
A kijelölt szavazókörök megfelelnek a Ve. 165.§ (1) bekezdés a), b) és c) pontjában 
meghatározott feltételeknek. Figyelemmel a Ve. 78.§-ban foglaltakra megjelölésre került az a 



szavazókör, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak. 
Mindezekre figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 
 
Határozatom a Ve. 2.§, 77.§, 78.§, 165.§ és 166.§ rendelkezésein alapul. Határozatom ellen a 
fellebbezés lehetőségét és annak intézését a Ve. 234.§ (1) és (2) bekezdése biztosítja. A 
fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) 
bekezdésének 1. pontja biztosítja. A közzétételről a Ve. 80.§-a rendelkezik. 
 
Felcsút, 2013. július 26. 
 
 

Dr. Sisa András 
a Helyi Választási Iroda Vezetője 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Felcsút község szavazókörei 
 

001.szavazókör 
Cím: 8086 Felcsút, Fő utca 140. 

Választópolgárok száma a szavazókörben: 717 fő 
 

Fő utca 102. 
Fő utca u. 104-220. 

Kassai utca 
Kiss köz 

Kossuth utca 
Nyárfa utca 
Orgona utca 
Petőfi utca 

Rákóczi utca 18-999 
Vasút u.  

 
002. szavazókör 

Cím: 8086 Felcsút, Fő utca 75. 
Választópolgárok száma a szavazókörben: 756 fő 

 
Akácfa utca 

Arany János utca 
Erdőalja utca 

Fő utca 12-101/A 
Fő utca 103. 
Fő u. 0311/5 
Ibolya köz 
Jókai utca 

Kolozsvári utca 
Martsa köz 

Napsugár utca 
Pozsonyi utca 

Rákóczi utca 1-17. 
Szári utca 

Szúnyog puszta 
Vasút vasútállomás 

Vereczkei köz 
 

 
 


