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Szám: I. 30000-6/2010. Tárgy: Szolnok Megyei Jogú Városban az 

egyéni választókerületek számának, 
sorszámának és területének 
megállapításáról 

 
H A T Á R O Z A T 

 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 
(továbbiakban: Övjt.) 24. § (3) bekezdésében biztosított jogkörömben - figyelemmel az 5. § 
rendelkezéseire-, Szolnok Megyei Jogú Városban az egyéni választókerületek sorszámát és 
területét az alábbiak szerint 

állapítom meg: 
Az egyéni választókerületek száma 12, sorszáma 1-től 12-ig terjed, az egyéni 
választókerületek területére vonatkozó döntésem szerint kialakított választókerületi és 
szavazóköri utcajegyzéket jelen határozat 1. számú, a választókerületi lakosságszámot 2. 
számú mellékletei tartalmazzák. 
 
Határozatom ellen a közzétételt követő 2 napon belül a választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
törvény 9. § (1) bekezdésben foglaltak megsértésére hivatkozással terjeszthető elő kifogás a 
területi választási iroda vezetőjéhez (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.). 
 

Indokolás 
Az Övjt. 5. § (2) bekezdése alapján Szolnok Megyei Jogú Városban a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán 12 egyéni választókerületi mandátum 
szerezhető meg, ezért a választókerületek számát és sorszámát a rendelkező részben foglaltak 
szerint állapítottam meg. A választókerületek területének kialakításánál figyelemmel voltam a 
város földrajzi sajátosságaira, kiemelten a közigazgatási területet átszelő folyókra, az ebből 
adódó helyi (területi) sajátosságokra. A fentiek szerint kialakított egyéni 
választókerületenként a lakosság száma megközelítően azonosnak tekinthető. 
 
Határozatom a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, valamint honlapján kerül közzétételre. 
 
A választókerületi és szavazóköri utcajegyzék, a választókerületi lakosságszámra vonatkozó 
kimutatás, továbbá az egyéni választókerületek területéről készült térkép a választási 
információs szolgálatnál (5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Ügyfélszolgálati Iroda) 
megtekinthetők. 

A határozat az Övjt. 5. §-án, 24. § (3) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
törvény (továbbiakban: Ve.) 9. és 10. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 102. § (3) 
bekezdésén alapul. 

Szolnok, 2010.július 7. 
 

Dr. Szakali Erzsébet sk. 


