PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
7621 PÉCS, SZÉCHENYI TÉR 1.
Pécs Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének
2/2016. (08.12.) számú határozata
a szavazókörök felülvizsgálatáról
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 79. §ában kapott felhatalmazás alapján eljárva Pécs Megyei Jogú Városban kialakított
szavazóköröket felülvizsgáltam és a felülvizsgálat eredményeképpen meghoztam a
következő
határozatot
Pécs Megyei Jogú Városban a szavazókörök felülvizsgálatáról szóló 1/2016. (06.01.)
számú határozatom mellékletét az alábbiak szerint módosítom.
A melléklet 007. szavazókör, a 109. szavazókör, a 111. szavazókör és a 112.
szavazókörre vonatkozó rész helyébe jelen határozat melléklete lép.
Jelen határozat - 15 napra történő - közzétételére Pécs Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamint a http://gov.pecs.hu/ internetes
portál „Választások” menüpontjában kerül sor.
A határozat ellen a határozat közzétételének időtartama alatt a Baranya Megyei
területi Választási Irodához címzett (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.), de Pécs Megyei
Jogú Város Helyi Választási Iroda vezetőjéhez benyújtandó (7621 Pécs, Széchenyi
tér 1.) fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést személyesen, levélben (7621 Pécs,
Széchenyi tér 1.), telefaxon (72/224-113), vagy elektronikus levélben
(valasztas@ph.pecs.hu) lehet benyújtani.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) a Ve. 223. § (3) bekezdése szerint alapját;
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét;
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő,
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik
személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát
és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági
nyilvántartásba vétel számát.
A fellebbezés tovább tartalmazhatja a Ve. 224. § (4) bekezdésében foglaltakat is.
A fellebbezés előterjesztésére irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó
napján 16 órakor jár le. Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.

INDOKOLÁS
A szavazóköri struktúra felülvizsgálatát a szavazóhelyiségek címével kapcsolatos
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 18/2013.(V.22.) sz. önkormányzati rendeletének 6.§ (7)
bekezdésében foglalt Közgyűlést helyettesítő hatáskörében eljárva a Jogi és
Ügyrendi Bizottság 91/2016.(08.10) számú határozatával hozott intézményi felújítás
és az ehhez kapcsolódó kivitelezési munkák időpontjának csúszása továbbá Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a földrajzi nevek
megállapításáról, karbantartásáról és a házszám keletkezéséről és megállapításáról
szóló 23/2006. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2016. (II.29.)
önkormányzati rendeletben meghatározott közterület elnevezés változtatás indokolta.
A változások a http://gov.pecs.hu/ internetes portál „Választások” menüpontjában
„Közlemény szavazóhelyiségek címének módosításáról” (2016. 08.15) sorában is
közzétételre kerültek.

A határozat a Ve. 77. – 80. §-án, a Ve. 246. §-án, a Ve. 250. § (4) bekezdésén
alapul. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223. §. 224. §, valamint a 234. §
alapján törént. az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990.
évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.
Pécs, 2016. augusztus 12.

Dr. Lovász István jegyző s.k.
a Helyi Választási Iroda vezetője

