
É r t e s í t é s  
 

1.)Választással kapcsolatos tudnivalók: 
A Jakabszállási Általános Iskola épületében (Jakabszállás, Kun u. 2.) nem lesz szavazási lehetőség, 
helyette az Idősek Klubjában (Jakabszállás, Ady E. u. 5.) került kialakításra a másik szavazókör. Ezt 
a változtatást az indokolta, hogy jogszabályi kötelezettség olyan szavazókör kijelölése, amely az 
akadálymentes (mozgáskorlátozottak számára könnyedén használható) követelményeknek teljes 
mértékben megfelel. A szavazás helyéről a Nemzeti Választási Iroda minden választópolgárt 
értesített, melyen szerepel, hogy hol kell szavaznia. A szavazókörök területi megoszlásáról a 
túloldalon adunk tájékoztatást.  
 
Személyazonosság és lakcím igazolása 
A választópolgárt a szavazást megelőzően a szavazatszámláló bizottságnak azonosítania kell. A 
választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát és lakcímét érvényes azonosító 
okmányokkal: személyi igazolvány (bármely típusú), útlevél, vezetői engedély és a lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány. Amennyiben nem tudja személyazonosságát és lakcímét igazolni, a 
szavazatszámláló bizottság visszautasítja a szavazás lehetőségétől. 

 
Mozgóurna igénylése 
Egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt mozgásában gátolt állampolgár mozgóurnát kérhet. 
Írásban a kérelemnek  legkésőbb  2014. április 4-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási 
irodához. 
Kérelmet a szavazás napján meghatalmazott útján 15.00  óráig lehet előterjeszteni annál a 
szavazatszámláló bizottságnál, amelynek a névjegyzékén a választópolgár szerepel. 
Formanyomtatvány kérhető: • Helyi Választási Iroda 

• Szavazatszámláló Bizottság 
• www.valasztas.hu 
• www.jakabszallas.hu 

 
A helyi Választási Iroda elérhetőségei: Címe:  6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14. 

Telefon: 76/382-145, 76/581-801 
Fax.: 76/581-802 
e-mail: hivatal@jakabszallas.hu 
            jegyzo@jakabszallas.hu 
            szocialis@jakabszallas.hu 

 
2.) Tűzgyújtási tilalom 

2014. március 22-től kezdődően tilos tüzet gyújtani a Bács-Kiskun megye területén fekvő 
erdőkben és fásításokon, valamint az erdőterületek illetve fásítások határától számított kétszáz 
méteren belüli területeken kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban, 
beleértve a parlag és gazégetést is! 
A tűzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozódhat a tűzoltóságokon, valamint a polgármesteri 
hivatalban is.(www.bacs.katasztrofavedelem.hu; www.kecskemet.hu; www.jakabszallas.hu 
honlapokon) 

 
3.) Az ingatlanok előtti közterületi rész tisztántartásáról, a tulajdonos (használó) köteles 

gondoskodni, erre való tekintettel kérjük, hogy a füvet rendszeresen kaszálják le. 
 

Jakabszállás, 2014. március 26. 
Szabó Mihály sk. Hegedűs Gáborné sk. 
polgármester címzetes főjegyző 
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1. számú szavazókör 
Művelődési Otthon 

Jakabszállás, Petőfi Sándor utca 13. 

2. számú szavazókör 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

épülete (Idősek Klubja) 
Jakabszállás, Ady Endre utca 5. 

Arany János utca 
Bem utca 

Csáki utca 
Deák Ferenc utca 
Dobó István utca 

Jókai utca 
Kossuth utca 

Kun utca 
Mező utca 

Munkácsy utca 
Nyár utca 

Óvoda utca 
Park utca 

Petőfi Sándor utca 
Sport utca 
Zrínyi utca 

I. körzet 
IV. körzet 

Ady Endre utca 
Akácfa utca 
Béke utca 
Diófa utca 

Dózsa György utca 
Hársfa utca 

Katona József utca 
Kölcsey Ferenc utca 

Móricz Zsigmond utca 
Nyírfa utca 
Platán utca 
Szilfa utca 

Tavasz utca 
Templom utca 
Tölgyfa utca 

II. körzet 
III. körzet 
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