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H A T Á R O Z A T 
 

Mánfa Község Helyi Választási Irodájának vezetője a településen a szavazókörök számát, 

sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét az alábbiak szerint 

állapítom meg: 

 

A településen 1 szavazókör működik az alábbiak szerint: 

 

1.  sz. szavazókör  Teleház  Fábián Béla u. 58. 

 

Árpád út, Bánusz tanya, Borostyán utca, Budafa utca, Cifra malom, Fábián Béla utca, Forrás 

köz, Fülöp köz, III-as akna, Kaposvári út, Kossuth akna-alsó, Koszonya tető, Malomhegy, 

Mánfai Vízmű, Nagyszőlők, Német utca, Óvoda utca, Palántáki tető, Peter dűlő, Plébánia köz, 

Szilos köz, Szőlő utca, Szőlőhegy, Takács tanya, Vágot puszta, Vöröshegy 

Központi névjegyzéken szerepel a határozathozatal időpontjában:   648 fő 

 

Települési szintű lakóhellyel rendelkezők számára kijelölt szavazókör. 

 

Településre bejelentkezettek száma a határozathozatal időpontjában:   3 fő 

 

Jelen határozat 15 napra történő közzétételéről haladéktalanul gondoskodom.  

 

A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a közzététel ideje alatt a Baranya 

Megyei Területi Választási Irodához címezve (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.), a megtámadott 

határozatot hozó Helyi Választási Iroda vezetőjénél illetékmentes fellebbezés nyújtható be 

úgy, hogy az a határidő utolsó napján legkésőbb 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés 

benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.  

E határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet nyújthat be fellebbezést. 

 

A fellebbezést személyesen, levélben (7300 Komló, Városház tér 3.) telefaxon (+36-72/584-

008) vagy elektronikus levélben (jegyzo@komlo.hu) a Komlói Helyi Választási Iroda 

vezetőjénél terjeszthető elő.  
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A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem – Ve. 223. § (3) bekezdése – szerinti alapját,  

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, 

-  a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve hogy a 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 tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 

illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A 

fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

 

  

I N D O K O L Á S 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 77. § (1) 

bekezdése alapján a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg a szavazókörök 

számát, sorszámát és területi beosztását úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, 

legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden 

településen legyen legalább egy szavazókör. 

 

A Ve. 79. § alapján a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda 

vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri 

beosztást. 

 

A Ve. 80. § alapján a helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és 

felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 223. §, 234. § biztosítja. 

 

 

Komló, 2022. január 10. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 

HVI vezető 


