
Tisztelt Választópolgárok! Kedves Zsombóiak! 
 

 

2014. május 25-én településünkön is Európai Parlamenti választást tartottak. Az 
Európai Parlamenti választások, illetve az új választási törvény alapján az ország egy 
választási kerületet alkot. Ezek alapján csak egyetlen listára lehetett leadni a voksát 
mindenkinek. 
 

Településünkön a szavazáson 2824 fő volt a névjegyzékbe felvett választópolgárok 
száma a névjegyzék zárásáig, ebből 704 fő (24,93%-os részvétel) jelent meg a 
három szavazókörben és adta le szavazatát. 
 
A három szavazókörben megjelent választópolgárok száma: 
1. Általános Iskola, Móra u. 8. - 1. sz. szavazókör       182 fő (21,24%) 

2. Általános Iskola, Móra u. 8. - 2. sz. szavazókör       204 fő (21,96%) 

3. Általános Iskola, Móra u. 8. - 3. sz. szavazókör       318 fő (30,64%) 
 
 
A szavazáson a részvételi arány 24,93% volt, mely a településünkön korábbi 
években megtartott választások, főleg a 2009. évi Európai Parlamenti választások  
részvételi arányához (30,43%!) képest sajnos sokkal alacsonyabbnak mondható. A 
704 leadott szavazatból 702 érvényes (az érvényes szavazatok 99,72 %-a) és 2 
érvénytelen (0,28 %) szavazat volt. A szavazás összesített eredménye alapján a 
Fidesz-KDNP 350 szavazatot (az érvényes szavazatok 49,86%-a), a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom 113 szavazatot (16,1%), az MSZP 80 szavazatot 
(11,4%), a Demokratikus Koalíció 55 szavazatot (7,83 %), az Együtt-PM 50 
szavazatot (7,12%), LMP 48 szavazatot (6,84 %), Seres Mária Szövetségesei 4 
szavazatot (0,57%) és a Haza Nem Eladó Mozgalom Párt 2 szavazatot (0,28 %) 
kapott.  
 
A szavazás eredménye az 1. sz. szavazókörben: 
 
Az 1. sz. szavazókörben 857 fő volt a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma a 
névjegyzék zárásáig, ebből 182 fő jelent meg és adta le szavazatát. A 182 leadott 
szavazatból mindegyik érvényes szavazat volt. A szavazás eredménye alapján a 
Fidesz-KDNP 105 szavazatot (az érvényes szavazatok 57,69%-a), a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom 32 szavazatot (17,58%), az MSZP 12 szavazatot 
(6,59%), a Demokratikus Koalíció 11 szavazatot (6,04 %), az Együtt-PM 11 
szavazatot (6,04%), LMP 9 szavazatot (4,95 %), Seres Mária Szövetségesei 2 
szavazatot (1,1%) és a Haza Nem Eladó Mozgalom Párt 0 szavazatot kapott. 
 
A szavazás eredménye a 2. sz. szavazókörben: 
 
A 2. sz. szavazókörben 929 fő volt a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma a 
névjegyzék zárásáig, ebből 204 fő jelent meg és adta le szavazatát. A 204 leadott 
szavazatból minden szavazat érvényes volt. A szavazás eredménye alapján a 
Fidesz-KDNP 113 szavazatot (az érvényes szavazatok 55,39%-a), a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom 30 szavazatot (14,71%), az MSZP 26 szavazatot 
(12,75%), az LMP 14 szavazatot (6,86 %), a Demokratikus Koalíció 11 szavazatot 
(5,39 %), az Együtt-PM 10 szavazatot (4,9%) kapott, Seres Mária Szövetségesei és 
a Haza Nem Eladó Mozgalom Párt nem kapott szavazatot. 
 
A szavazás eredménye a 3. sz. szavazókörben: 



 
A 3. sz. szavazókörben 1038 fő volt a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma a 
névjegyzék zárásáig, ebből 318 fő jelent meg és adta le szavazatát. A 318 leadott 
szavazatból 316 érvényes szavazat és 2 érvénytelen szavazat volt. A szavazás 
eredménye alapján a Fidesz-KDNP 132 szavazatot (az érvényes szavazatok 
41,77%-a), a Jobbik Magyarországért Mozgalom 51 szavazatot (16,14%), az MSZP 
42 szavazatot (13,29%), a Demokratikus Koalíció 33 szavazatot (10,44%), az Együtt-
PM 29 szavazatot (9,18%), LMP 25 szavazatot (7,91%), Seres Mária Szövetségesei 
és a Haza Nem Eladó Mozgalom Párt 2-2 szavazatot (0,63%-0,63%) kapott. 
 
A szavazás során rendkívüli esemény nem fordult elő nagyközségünkben, a 
Szavazatszámláló Bizottságok zavartalanul, a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
folytatták tevékenységüket. A Szavazatszámláló Bizottságok és a Helyi Választási 
Iroda tagjainak a szavazás lebonyolításával kapcsolatban kifejtett tevékeny 
közreműködésüket ezúton is köszönöm. 
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