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Pécs Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének
1/2013. (07.31.) számú határozata a szavazókörök kialakításáról és a települési
szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára szolgáló szavazókör
kijelöléséről

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 79. §-ában
kapott felhatalmazás alapján eljárva Pécs Megyei Jogú Városban a szavazókörök
számát, sorszámát, részletes leírását, a körzetbesoroltak számát, valamint a
szavazóhelyiségek címét a határozat mellékletében foglaltak szerint határozom meg.
A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára a Baranya
megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületének területén lévő 047-es
számú PÉCS KOSSUTH TÉR 1. POLG. HIVATAL című szavazókört jelölöm ki.
Jelen határozat - 15 napra történő - közzétételére Pécs Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamint a http://gov.pecs.hu/ internetes
portál Választás menüpontjában kerül sor.
A határozat ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be
fellebbezés a helyi választási iroda vezetőjéhez. A fellebbezést személyesen,
levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben kell benyújtani, valamint a
fellebbezésnek tartalmaznia kell a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
INDOKOLÁS
A szavazókörök kialakításának szabályait a Ve., valamint a Nemzeti Választási Iroda
Elnökének, a szavazókörök kialakításáról szóló 1/2013. (VII. 8.) intézkedése
tartalmazza.
A Ve. 351. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a szavazóköröket első alkalommal 2013.
július 31-ig kell kialakítani.
A Ve. 77. §-ában foglaltak szerint a szavazókörök számát, sorszámát és területi
beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője
határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb
ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden
településen legyen legalább egy szavazókör. A szavazókör nem lépheti át sem a
település, sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások
választókerületi határait. A szavazókörök kialakítása során a Baranya megye 02.
számú országgyűlési egyéni választókerületének területén lévő 24-es számú, PÉCS
KASTÉLY U. 17. ÜSZÖGI KÖZÖSSÉGI HÁZ című szavazókörhöz tartozó
választópolgárok száma nem éri el a Ve. 77. §-ában foglalt küszöböt, azonban önálló
szavazókörként való megtartását a településrész elhelyezkedése, a többi
szavazókörtől való jelentős távolsága indokolja.

