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1/2021. (XI. 2.) HVI határozat 

 

Alsózsolca Város közigazgatási területén a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (a 

továbbiakban: Ve.) 77.§ (1) bekezdése 78. § és 79.§ (1) bekezdése által megállapított feladat- és 

hatáskörömben eljárva Alsózsolca Város szavazóköreinek felülvizsgálata körében meghoztam az  

                                                     1/2021. (XI. 2.) HVI vezetői határozatot:  

Alsózsolca Város szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a 

szavazóhelyiségek címét az alábbiak szerint állapítom meg: 

001 sz. szavazókör           Alsózsolca, Fekete István utca 7.  

                                         Választópolgárok száma:                 744  fő  

 

002. sz. szavazókör          Alsózsolca, Kassai út 23.  

                                         Választópolgárok száma:                 750  fő  

 

003. sz. szavazókör          Alsózsolca, Görgey Artúr út 1.  

                                         Választópolgárok száma:               1020  fő 

 

004. sz. szavazókör          Alsózsolca, Görgey Artúr út 1.  

                                         Választópolgárok száma:                   840 fő  

 

005. sz. szavazókör          Alsózsolca, Ilona út 19.  

                                         Választópolgárok száma:                 1022 fő 
  
         

A Ve. 78. §-ának rendelkezése szerint Alsózsolca Városban települési szintű lakóhellyel 

rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókörnek a 001. sz. Alsózsolca, Fekete 

István utca 7. szám alatt kialakított szavazókört jelölöm ki.  

A határozatot helyben, Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján 2021. 

november 3. napjától tizenöt napra, továbbá a www.alsozsolca.hu honlapon közzéteszem.  

A határozat ellen annak közzétételének kezdő időpontjától számított 15 napon belül a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Iroda Vezetőjéhez (3525 Miskolc, Városház tér 1.) 

címzett, de Alsózsolca Város Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez (3571 Alsózsolca, Kossuth 

Lajos út 138.) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy 
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az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen 

az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz. 

A fellebbezésnek 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 személyazonosságát 

igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a 

bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

 

I n d o k o l á s 

A Ve. 77.§ (1) bekezdése szerint 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 (2) bekezdés alapján a szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az 

országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait.  

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.  

 

A határozat közzétételéről a Ve. 80.§-a rendelkezik.  

 

A határozat a Ve. 77.§ (1) – (2) bekezdésén, 78. §-án, 79. §-án, 80. §-án, valamint 234. §-án 

alapul. A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről a Ve. 234. §-a 

alapján adtam tájékoztatást.  

 

 
Alsózsolca, 2021. november 2.  

 

                             Marcsikné Orosz Emese 

                                                                                                         Helyi Választási Iroda vezetője  

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1/2021. (XI. 2.) HVI vezetői határozat melléklete  

 
001 szavazókör   

Alsózsolca, Fekete István utca 7.  választópolgárok száma: 744 fő  
Ady Endre út  
Alkotmány út  
Damjanich János út  
Fekete István utca  
Gagarin út  
Gózon Lajos út  
József Attila út  
Kossuth Lajos út 1-83-ig, 2-108-ig  
Kölcsey Ferenc út  
Lévay József út  
Radnóti Miklós út  
Tölgyfa utca  
Vay utca  
 
002 szavazókör  
Alsózsolca, Kassai út 23.                 választópolgárok száma: 750 fő  
Árpád út  
Bajcsy-Zsilinszky út  
Baross Gábor út 
Csavargyári utca  
Deák Ferenc út 1-75-ig  
Deák Ferenc út páros házszámok  
Dózsa György út  
Gyár utca 
Ipari park út  
Kassai út  
Kemei erdő  
Kemely tanya  
Kisvasut utca  
Nagy út 
Őrházak  
Rózsa út  
Szegfű köz 
Tóközép utca  
Tulipán köz  
 
003. szavazókör  
Alsózsolca, Görgey Artúr út 1.                     választópolgárok száma: 1020 fő  
Bartók Béla út  
Bem József út  
Cinegés Tanya 1.  
Cinegés Tanya 2.  
Corvin út  
Erkel Ferenc út  
Ifjúság út  



Ilona út  
Johanna út  
Klapka György út  
Kodály Zoltán út  
Móra Ferenc utca  
Móricz Zsigmond utca  
Széchenyi út  
Táncsics Mihály utca  
 
004. szavazókör  
Alsózsolca, Görgey Artúr út 1.                                választópolgárok száma: 840 fő  
Bocskai út  
Gárdonyi út  
Görgey Artúr út  
Herman Ottó út  
Hunyadi út  
Kossuth Lajos út 110-198-ig  
Mikszáth Kálmán út  
Petőfi Sándor út  
Rákóczi út  
Szabadság út  
Tanács út  
Zrínyi út  
 
005. szavazókör  
Alsózsolca, Ilona út 19.                             választópolgárok száma: 1022 fő 
Akác út  
Arany János út  
Dankó Pista út  
Deák Ferenc út  
Dobó István út  
Jókai Mór út 
Kastély köz  
Kossuth Lajos út 85- páratlan házszámok  
Kossuth Lajos út 200- páros házszámok  
Ládi út  
Őrházak 185 és 185/A 
Sajó utca  
Vízügyi Betontelep  
Wesley János tér 


