
PÉCSVÁRADI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 
7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3. 

Tel.: 72/4651414, e-mail: jegyzo@pecsvarad.hu 

Szám: Pv/1388-112019 Tárgy: szavazókörök felülvizsgálata 

Határozat 

Pécsvárad Város Helyi Választási Iroda vezetőjeként eljárva Pécsvárad város, Apátvarasd, 
Lovászhetény, Martonfa és Zengővárkony község szavazóköreinek számát, sorszámát és 
területi beosztását felülvizsgáltam. 

A felülvizsgálat eredményeként a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, 
valamint a szavazóhelyiségek címét Pécsvárad városban, Apátvarasd, Lovászhetény, 
Martonfa és Zengővárkony községben az alábbiak szerint határozom meg: 

A szavazókörök területi beosztásának részletes leírását a határozat melléklete tartalmazza. 

Elrendelem a határozat és melléklete Pécsvárad Város Önkormányzatának hivatalos 
honlapján (www.pecsvarad.hu) és hirdetőtábláján való közzétételét 15 napra. 

Határozatom ellen a közzététel időtartama alatt a Baranya Megyei Területi Választási Iroda 
vezetőjéhez címzett, de hivatalomnál (cím: 7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.~ e-mail: 
pmhivatal@pecsvarad.hu, fax: 72/465-141) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A 
fellebbezés benyújtása illetékmentes. 

Indokolás 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 79.§ (1) 
bekezdése értelmében a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda 
vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri és szükség esetén módosítja a szavazóköri 
beosztást. 

A Ve. 77.§ (1) bekezdése szerint a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, 
valmint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda (továbbiakban HVI) vezetője 
határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy 600, legfeljebb 1.500 
választópolgár jusson. 
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Mindezek alapján felülvizsgáltam Pécsvárad város, Apátvarasd, Lovászhetény, Martonfa és 
Zengővárkony község szavazóköreinek számát, sorszámát, területi beosztását és a 
szavazóhelyiségek címét. A szavazókörök területi beosztását a határozat melléklete 
tartalmazza. 

Határozatomat a Ve. 77.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörömben hoztam meg. 

A határozat közzétételéről a Ve. 80.§-a alapján rendelkeztem. 

A jogorvoslati lehetőségről a Ve. 234.§ (1) bekezdése szerint adtam tájékoztatást. A 
fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) 
bekezdés 1. pontja biztosítja. 

Pécsvárad, 2019.február 14. 

f - ~6.-
Dr. Fen s~ János 
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