
Tisztelt Választópolgárok! 
 

Magyarország Köztársasági Elnöke az országgyűlési képviselők 2018. évi választását  
2018. április 8-ára vasárnapra tűzte ki. 

 
 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény értelmében Csongrád 
megye 04. számú országgyűlési egyéni választókerület, rövidítése: Csongrád 04. OEVK, 
székhelye: Hódmezővásárhely 19 települést foglal magába - Algyő, Ambrózfalva, Apátfalva, 
Csanádalberti, Csanádpalota, Földeák, Hódmezővásárhely, Királyhegyes, Kiszombor, Kövegy, 
Magyarcsanád, Makó, Maroslele, Mártély, Nagyér, Nagylak, Óföldeák, Pitvaros, Székkutas. 
Minden településen működik Helyi Választási Iroda.  

 
A Kiszombori Helyi Választási Iroda címe: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel.: 
62/525-090, e-mail: ph@kiszombor.hu, vezetője: Dr. Kárpáti Tibor jegyző, helyettese: 
Tenczerné Bajusz Ilona igazgatási csoportvezető. 

 
A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről, a Nemzeti Választási Irodától 2018. 
február 19-ig értesítést kaptak. 

 
A névjegyzék 2018. április 6. (péntek) 16.00 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban 
(6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel.: 62/525-090 15-ös mellék). A névjegyzékből való 
kihagyás, vagy abba való felvétel miatt, 2018. április 6-án 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani a 
Helyi Választási Iroda vezetőjéhez.  

 
Szavazni csak személyesen, a személyazonosság igazolását követően, a választópolgár lakóhelyén 
vagy - átjelentkezéssel - lakóhelyétől távol, a kijelölt szavazókörben, illetőleg külföldön 
Magyarország kijelölt külképviseletein is lehet.  

 
Az átjelentkezés iránti kérelmet a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának 
legkésőbb 2018. április 6-án (pénteken) 16.00 óráig lehet benyújtani. Átjelentkezéskor a 
lakóhely szerinti jelöltre lehet szavazni. 

 
Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szavazás napján külföldön szeretne 
élni a választójogával, külképviseleten (nagykövetségen, főkonzulátuson) adhatja le szavazatát. 
A külképviseleten való szavazáshoz a választópolgárnak kérelmeznie kell a külképviseleti 
névjegyzékbe történő felvételét legkésőbb 2018. március 31-én (szombaton) 16.00 óráig a 
magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodától. 

 
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. A választópolgár egy egyéni választókerületi jelöltre, és 
egy országos listára szavazhat.  

 
Amennyiben a választópolgár a névjegyzékbe vétele kapcsán kérte nemzetiségi 
választópolgárként történő nyilvántartásba vételét azzal, hogy az április 8-ai választás napján, mint 
nemzetiségi választópolgár kíván választani, és az adott nemzetiségnek van listája, úgy egy 
egyéni választókerületi jelöltre és egy nemzetiségi listára szavazhat. 

 
Magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár - amennyiben kérelme alapján szerepel a 
névjegyzékben - levélben szavazhat. A levélben szavazó választópolgár országos listára 
szavazhat. A levélcsomag átvételét követően, amennyiben a választás napját megelőző 7. napon 
magyarországi lakcímet létesített és névjegyzékbe vételére sor került, a választópolgár 
szavazókörben, csak egyéni választókerületi szavazólapon szavazhat. 



Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, 
fogyatékossága vagy fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, 2018. április 6-
án (pénteken) 16.00 óráig mozgóurnát igényelhet a helyi választási irodánál. A szavazás napján 
mozgóurnát kérni a szavazatszámláló bizottságtól lehet, legkésőbb 15.00 óráig. A választópolgár 
a mozgóurna igényléséhez és a szavazóhelyiséghez való eljutásához más személy segítségét 
jogosult igénybe venni. 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – 
figyelemmel a Ve. 17. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 18. §-ában foglaltakra – Kiszombor 
nagyközségben működő 4 szavazókör szavazatszámláló bizottságai tagjait és póttagjait települési 
szinten – a Helyi Választási Iroda vezetője javaslata alapján – a 41/2018 (II.27.) KNÖT 
határozatával megválasztotta. 

 
Kiszomboron az alábbi szavazókörökben élhetnek szavazójogukkal a választópolgárok, a 
szavazatszámláló bizottság választott tagjai várhatóan az alábbi szavazókörökbe kerülnek 
beosztásra: 

1. számú szavazókör 
 Nagyszentmiklósi u. 8.  
Tagok: 

Kerekesné Mészáros Edit 
Nacsa Erika 
Nagy Róbert 

Póttagok: 
Matuszka Teréz   
Prónai Éva 

 
2. számú szavazókör  
 Móricz Zsigmond u. 4. 
Tagok: 

Duruczné Ocskó Edit  
Fodor Lászlóné 
Jani Edit 

Póttagok: 
Vízhányó Mária Ágnes 
Zatykó Györgyné 

 

3. számú szavazókör  
  József Attila u.19. 
Tagok: 

Molnár Éva 
Németh Jánosné 
Süli Katalin Mária 

Póttagok: 
Adrián Renáta  
Mártonné Miron Ágnes 

 
4. számú szavazókör:  
 Szegedi utca 13. 
Tagok: 

Hévízi Géza Istvánné 
Kelemenné Goldis Julianna Jolán 
Kesjár Györgyné 

Póttagok: 
 Bajnóczi Petra  

Nógrádiné Vigh Krisztina

A Szavazatszámláló Bizottságokba a jelölő szervezetek által delegáltak bejelentése 2018. március 
23-án (péntek) 16.00 óráig történhet. Ezt követően tájékoztatás adunk a választáson közreműködő 
szavazatszámláló bizottságok tagjairól. 
 
Azon választópolgárok, akiknek lakcíme csak Kiszombor település megnevezését tartalmazza, 
illetőleg akik átjelentkezéssel szavaznak településünkön, választójogukat a kiszombori 1. számú 
szavazókörben (Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) gyakorolhatják.  
 
Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodához lehet 
fordulni az alábbi telefonszámokon: 62/525-090, 62/525-091. 
 
 
        Dr. Kárpáti Tibor 
          Kiszombori Helyi Választási Iroda vezetője 


