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Határozat  
 
Mórahalom Város jegyzőjeként mint a Mórahalmi Helyi Választási Iroda vezetőjeként a 
Mórahalom Város közigazgatási területén működő, Csongrád 02. számú országgyűlési egyéni 
választókerülethez tartozó szavazóköröket - azok felülvizsgálata során -. az alábbiak szerint 
alakítom ki: 

szavazókörök száma: 9. 
- 1. szavazókör – területi beosztása: Ady Endre tér, Batthyány Lajos utca, Bercsényi utca, Bethlen 
István utca, Deák Ferenc tér, Dobó István utca, Hunyadi liget, II. körzet 46-tól 54-ig, II. körzet  74., 
II. körzet 76-tól 120-ig,  Kossuth park, Mátyás király körút, Mikes Kelemen köz, Nagy Imre utca, 
Nyár utca páratlan számok, Radnóti Miklós utca. Teleki Pál utca, Tóth Menyhért utca, VI. körzet 2-
től 5-ig, VI. körzet 151-től 161-ig, VI. körzet 170-től folyamatos, Zrínyi utca. 
 
szavazóhelyiség címe: 6782 Mórahalom, Zákányszéki út 21.  (Gondozási Központ), 
választópolgárok száma:  655  fő.  A szavazóköri helyiség akadálymentesített. 
 
- 2. szavazókör – területi beosztása: Arató utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Balogh páter utca, Barmos 
György tér, Bástya sor, Cinke dűlő, Dankó utca, Fácán dűlő, Fürj dűlő, József Attila utca, Kapás 
utca, Malmos rét, Móradomb körút, Munkás utca, Nyár utca páros számok, Petőfi Sándor utca 
páratlan számok, Rigó utca, Szántó utca, Szécsy György utca, Táncsics Mihály utca páros számok, 
Szél utca, Zákányszéki út. 
 
 szavazóhelyiség címe: 6782 Mórahalom, Barmos György tér 2.  (Barmos Iskola), 
választópolgárok száma: 782 fő.  A szavazóköri helyiség akadálymentesített. 
 
- 3. szavazókör – területi beosztása: Alkotmány utca, Csend utca, Délibáb utca, Egyenlőség utca, 
Honvéd utca, István király út, Juhász Gyula utca, Kinizsi Pál utca, Köztársaság utca, Liszt Ferenc 
utca, Millenniumi sétány, Móra Ferenc utca, Petőfi Sándor utca páros számok, Rózsa utca, 
Szabadság utca, Szegedi út páratlan házszámok, Szent László park, Táncsics Mihály utca páratlan 
számok.  
 
szavazóhelyiség címe: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 14.  (Kőiskola),  
választópolgárok száma:  962 fő. A szavazóköri helyiség akadálymentesített. 
 
- 4. szavazókör – területi beosztása: Bartók  Béla utca, Béke utca páratlan számok, Domb utca, 
Dózsa György utca, Erkel Ferenc utca, Gyep sor, Kodály Zoltán utca, Kölcsey utca, Lengyel István 
utca, Mező utca, Munkácsy  Mihály utca, Remény utca, Röszkei út 1-től 32-ig folyamatos 
házszámok, Sarló utca, Széchenyi utca, Szegedi út 4-től páros számok, Szentháromság tér, Szőlő 
utca, Szövetkezeti utca, Tömörkény utca .  
 
szavazóhelyiség címe: 6782 Mórahalom, Röszkei út 1.  (Rendezvényház), választópolgárok 
száma: 843 fő.  Települési szintű szavazókör, a szavazóköri helyiség akadálymentesített. 
 
- 5. szavazókör – területi beosztása: Béke köz, Béke utca páros számok, Erzsébet királyné útja, 
Földműves utca, Füzes utca, Iskola utca, Jókai utca, Kalász utca, Kertész utca, Kissori út, Kisvasút 
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utca, Liget köz, Május 1.utca, Nádas utca, Nagyatádi Szabó István út, Rákóczi tér, Röszkei út 33-től 
folyamatos, Szegfű utca, Tanács utca, Tavasz utca, V. körzet 4-től -85-ig, Vállalkozók útja.  
 
szavazóhelyiség címe: 6782 Mórahalom, 6782 Mórahalom, Röszkei út 43.  (Inkubátorház), 
választópolgárok száma: 871  fő. 
 
- 6. szavazókör – területi beosztása: II. körzet 1-től 40-ig, 5-től 73-ig, 75, 123-tól folyamatos, III. 
körzet .  
 
szavazóhelyiség címe: 6782 Mórahalom Szegedi út (II. kerület 4/a) Pótkerék Csárda, 
választópolgárok száma: 311 fő 
 
- 7. szavazókör – területi beosztása: IV. körzet. 
 
szavazóhelyiség címe: 6782 Mórahalom, IV. körzet 120., Kralleri Borház,  
választópolgárok száma: 266  fő 
 
- 8. szavazókör – területi beosztása: V. körzet 86-tól folyamatos, VII. körzet. 
 
szavazóhelyiség címe: 6782 Mórahalom, VII. körzet 155.  (Széksósi Iskola), választópolgárok 
száma: 317 fő. A szavazóköri helyiség akadálymentesített. 
 
- 9. szavazókör – területi beosztása: VI. körzet 7-től 148-ig, valamint 162-től folyamatos. 
 
szavazóhelyiség címe: 6782 Mórahalom, 6782 Mórahalom, VI. körzet 120.  (Kerekiskola), 
választópolgárok száma: 167  fő. A szavazóköri helyiség akadálymentesített. 
 
A fenti határozatot tizenöt napra közzéteszem a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a 
Mórahalmi Tükörkép című önkormányzati kiadványban, valamint a www.morahalom.hu honlapon. 

A határozat ellen a közzétételének időtartama alatt nyújtható be illetékmentes fellebbezés a helyi 
választási iroda vezetőjéhez, 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. szám alá. 
A helyi választási iroda vezetője a fellebbezést a területi választási iroda vezetőjéhez terjeszti fel, 
aki azt három napon belül elbírálja, és a szavazóköri beosztást módosítja, vagy a fellebbezést 
elutasítja. 
A területi választási iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 

 
INDOKOLÁS 

 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 351. § (1) bekezdése 
értelmében a 2014. évi általános országgyűlési választásokon alkalmazásra kerülő szavazóköri 
beosztást első alkalommal 2013. július 31. napjáig kellett kialakítani. 

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 szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi 
önkormányzati választások választókerületi határait. 
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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 helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló 
határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, megjelölve a központi 
névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a településszintű 
lakóhellyel rendelkező személyek számára kijelölt szavazókört is.  

A szavazókörök kialakításánál figyelembe vettem, hogy Mórahalom kiterjedt tanyavilággal 
rendelkezik. A külterületi utak nem szilárd burkolattal ellátottak, a tanyai lakosság közlekedése 
nehézkes. A külterületen élő szavazópolgárok számára aránytalan megterhelést jelentene a 
szavazókörök 600 szavazópolgáronkénti, azaz a jelenleg meghatározottnál nagyobb távolságokban 
történő kialakítása.  

A fentiek értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 
 
Határozatom a Ve. 77-80. §-ain alapul. A jogorvoslat lehetőségét a Ve. 234. §-a biztosítja. 
 
Mórahalom, 2019. február 12. 
 
 
 
 

dr. Nagy-Elekes Petra s.k. 
HVI vezető, jegyző 

 
 


