
Tisztelt Választópolgárok! 
Tisztelt Zsombóiak! 

 
 

2016. október 2-án nagyközségünkben is országos népszavazást (a továbbiakban: 
népszavazás) tartottak. A népszavazás során a választópolgárok arra az egyetlen 
kérdésre adhatták le szavazataikat, hogy  
 
"Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa 
nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?" . 
 
Nagyközségünkben (a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan) 3 szavazókör került 
kialakításra. A három szavazókörben 2 835 fő volt a névjegyzékbe felvett 
választópolgárok száma a névjegyzék zárásáig. 
A választásra jogosult 2 835 választópolgárból a szavazás zárásáig 1 278 fő jelent 
meg, így a részvételi arány 45,08% volt, amely az országos részvételi aránynál 
(41,32%) kicsit magasabbnak mondható. 
 
 
A szavazóköri eredmények a következőképpen alakultak: 
  

Szavazólapok száma 
 Szavazókörök 

Választásra 
jogosultak 
száma (fő) 

Megjelentek 
száma (fő) Igen Nem Érvénytelen 

Részvételi 
arány (%) 

1. 

Általános 
Iskola, Móra 
u. 8. - 1. sz. 
szavazókör 

880 404 7 379 18 45,91 

2. 

Általános 
Iskola, Móra 
u. 8. - 2. sz. 
szavazókör 

913 416 7 391 18 45,56 

3. 

Általános 
Iskola, Móra 
u. 8. - 3. sz. 
szavazókör 

1 042 458 4 404 50 43,95 

 Összesen: 2 835 1 278 18 1 174 86 45,08 
 
Az 1 278 leadott szavazatból 1 192 érvényes (az összes szavazat 93,27%-a) és 86 
érvénytelen (6,72%) szavazat volt.  
 
Országosan a 8 272 625 számú választópolgárból 3 418 387 (41,32%) élt érvényesen 
az alkotmányos jogával. Az érvényesen szavazók közül 56 163 (1,64%) volt az igennel 
szavazók, 3 362 224 (98,36%) volt a nemmel szavazók száma.  
 
Magyarország Alaptörvénye 8. cikkének (4) bekezdése szerint: 
„Az országos népszavazás érvényes , ha az összes választópolgár több mint fele 
érvényesen szavazott, és eredményes , ha az érvényesen szavazó választópolgárok 
több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.” 
 
Tekintettel arra, hogy a népszavazáson országosan az összes választópolgárnak csak 
41,32%-a szavazott érvényesen, ezért a népszavazás érvénytelen volt, amely egyben 
eredménytelent is jelent. 
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A szavazások 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 lebonyolítása kapcsán kifejtett tevékeny közreműködésüket 
ezúton is köszönöm. 
 
 
 
          dr. Csúcs Áron 
                     jegyző, HVI vezetője 
 
 


