
Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín 

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja  
 

 

Materiál na rokovanie 

33. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 19.7.2022 

  

Návrh                                                                                                     

na určenie viacmandátových volebných obvodov a  počtu poslancov 

Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2022 - 2026   

 

Predkladá: Csaba Orosz, primátor mesta  

Spravodajca: Csaba Ororsz, primátor mesta  

Vypracoval: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ  

   

 

 

 

Dôvodová správa:  

Podľa § 166 ods. 3 zák. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy obcí  (ďalej len „zák. 

180/2014 Z. z.“) volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí a 

zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. 

Pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria viacmandátové volebné 

obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce. 

Podľa § 166 ods. 4 zák. 180/2014 Z. z. pre voľby starostu obce tvorí každá obec jeden 

jednomandátový volebný obvod. 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom 33. zasadnutí dňa 19.7.2022 po prerokovaní 

predloženého návrhu v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy 

obci a v zmysle ustanovenia § 11 ods.3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov 

 

A) u r č u j e 

9 volebných  obvodov, s počtom  19   poslancov na celé volebné  obdobie 2022 – 2026 takto: 

 

       volebný obvod č. 1 je dvojmandátový 

       volebný obvod č. 2 je dvojmandátový 

       volebný obvod č. 3 je dvojmandátový 

       volebný obvod č. 4 je dvojmandátový 

       volebný obvod č. 5 je dvojmandátový 

       volebný obvod č. 6 je dvojmandátový 
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       volebný obvod č. 7 je dvojmandátový 

       volebný obvod č. 8 je trojmandátový 

       volebný obvod č. 9 je dvojmandátový 

 

B) konštatuje, že citované  volebné obvody sú totožné s volebnými okrskami 

C) určuje  vytvorenie jedného jednomandátového volebného obvodu pre voľbu  

primátora mesta 

 

 

 

 

Spracoval: Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

 

 

 

 



Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín 

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja 
 

 

Vitaanyag 

Somorja Város Képviselő-testülete 

33. ülésére 

Somorja, 2022.07.19. 

  

Javaslat                                                                                                     

többmandátumos választási körzetek és az önkormányzati képviselők 

számának meghatározására Somorja Városban a 2022 - 2026 közötti 

megbízatási időszakra szóló önkormányzati választásokra   

 

Beterjesztő: Orosz Csaba polgármester  

Előadó: Orosz Csaba polgármester  

Készítette: Ing. Sármány Ervin, hivatalvezető  

   

 

 

 

Indokolás:   

A választójog gyakorlásának feltételeiről szóló és a községi önkormányzati választásokat érintő 

egyéb törvényeket módosító 180/2014. sz. törvény (a továbbiakban „180/2014. sz. törvény) 

166. § (3) bek. alapján a választási körzeteket és az e körzetekben megválasztandó 

önkormányzati képviselők számát a községi képviselő-testület a választások kihirdetéséről 

szóló határozatban megjelölt határidőn belül teszi közzé. 

A községi önkormányzati választások céljára minden községben többmandátumos választási 

körzeteket kell kialakítani, és e körzetekben az önkormányzati képviselőket a község 

lakosságszámának arányában választják meg. A 180/2014. sz. törvény 166. § (4) bek. aapján a 

község polgármesterének megválasztása céljára minden község közös egymandátumos 

választási körzetet alkot. 

Határozati javaslat: 

Somorja Város Képviselő-testülete 33. ülésén 2022.7.19-én a beterjesztett javaslat 

megtárgyalását követően a választójog gyakorlásának feltételeiről szóló és a községi 

önkormányzati választásokat érintő egyéb törvényeket módosító 180/2014. sz. törvény 166.§ 

(3) bekezdésével összhangban, a községi önkormányzatokról szóló 369/1990. sz. törvény 11. § 

(3) bek. g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a választási körzeteket és képviselők számát 

az alábbiak szerint határozza meg 

 

A) MEGHATÁROZ 

9 választási körzetet és 19-ben határozza meg az önkormányzati képviselők számát a 

teljes 2022 - 2026 közötti megbízatási időszakra a következő részletezésben: 

 

       1. sz. választási körzet - kétmandátumos 

       2. sz. választási körzet - kétmandátumos 
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       3. sz. választási körzet - kétmandátumos 

       4. sz. választási körzet - kétmandátumos 

       5. sz. választási körzet - kétmandátumos 

       6. sz. választási körzet - kétmandátumos 

       7. sz. választási körzet - kétmandátumos 

       8. sz. választási körzet - három mandátumos 

       9. sz. választási körzet - kétmandátumos 

 

A) megállapítja, hogy a fent nevezett választási körzetek megegyeznek a 

szavazókörökkel 

B) dönt egy közös egymandátumos választási körzet kialakításáról a polgármester 

megválasztása céljára 

 

 

 

 

Készítette: Ing. Sármány Ervin, hivatalvezető 

 

 

 

 


