PÁRKÁNY VÁROS
ÉRTESÍTÉS
a képviselők számának meghatárózásáról és a kialakított választókörzetekről
a 2018. november 10-én történő önkormányzati választásokhoz
A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 180/2014 a választójog gyakorlásának feltételeiről, valamint
egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 166-os §-ának értelmében
a párkányi képviselőtestület a 85/2018 és 86/2018-as számú határozatával meghatározta,
hogy Párkányban a képviselők száma 15 (tizenöt), melyek 2 (kettő) választókörzeten belül
lesznek megválasztva.

Az I. számú választókörzeten belül 8 (nyolc) képviselő választható.
Az I. választókörzetbe a következő szavazókörök tartoznak:
1. sz. szavazókör – a nyugdíjasklub épülete, Fő utca 42:
Akácfa utca, Baróti utca, Bruntáli utca, Duna utca, Tűzoltó utca, Fő utca, Juharfa utca,
Jesenský utca – páratlan számok 11-71, 75-83, 117, 139 és páros számok 14-64-ig, Kövesdi
út, Rövid utca, Templom köz, Sobieski utca, Szent Imre tér, Szabadság tér (állandó lakcímmel
nem rendelkező lakosok részére is és a 3348-as szám), Nánai út, Diófa utca, Orgona utca,
Vámház köz, Régiposta köz, Vadas, Széchenyi utca, Gyártelepi út, Vásártér köz, Bem József
utca, Szent István utca – régi rész (1-17 és 2, 10, 12, 14), Zrínyi Miklós utca, Vörösmarty
utca.
2. sz. szavazókör – Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola épülete, Comenius utca 2:
Bocskai sor, Alsó utca, Laktanya utca, Comenius utca, Újtemető utca, Major köz, Rózsa utca,
Szvatopluk utca, Űrhajós utca, Bél Mátyás utca, Bérespart (családi házak).
3. sz. szavazókör – az Ady Endre Alapiskola épülete (a volt óvoda), Szent István 16. sz.
Ady utca, Balassi utca, Kossuth utca, Béke utca, Petőfi utca – régi rész (családi házak 1-63 és
2-90), Sport utca, Szent István utca (18-44 és 48 – páros számok), Husz János utca, Vajanský
utca.
4. sz. szavazókör – Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola, Szent István utca 25. sz. (a volt
szülészet udvarában)
Gesztenyefa utca (1, 3, 5 – „Papagáj“ lakótelep), Jesenský utca (76, 78, 80, 82 – „Papagáj“
lakótelep), Petőfi utca (az öreg lakótelep 67 – 113), Petőfi utca („Papagáj“ lakótelep 92-108)
Szent István utca (19-33 páratlan számok), Kertész utca (31, 33).
5. sz. szavazókör – az Enerbyt kft irodaépülete, Hársfa utca 1 sz.:
Szövetkezeti sor (39 és 41), Szövetkezeti sor (33, 35, 37), Gesztenyefa utca (2-10 – kínai fal),
Jesenský utca 87.sz. – a rendelőintézet szolgálati lakása, Hársfa utca, Szent István utca (3575 páratlan számok).

A II. számú választókörzeten belül 7 (hét) képviselő választható.
A II. választókörzetbe a következő szavazókörök tartoznak:
6. sz. szavazókör – a Lakásszövetkezet ülésterme, Hársfa utca 3:
Jesenský utca (66, 68, 70, 72, 74), Szövetkezeti sor (1-31 és 6-22).
7. sz. szavazókör – Összevont Magániskola, Szent István utca 36:
Bartók utca (az egész), Smetana utca (az egész), Istenhegyi út.
8. sz. szavazókör – Óvoda, Bartók utca 38 (felső rész):
Jesenský utca (csak a 73-as szám), Kilátó utca, Nárcisz utca, Új utca, Rákóczi Ferenc utca
(35-41 és 58-80), Bérespart (csak a 27 és 29-es számú tömbház).
9. sz. szavazókör – Óvoda, Bartók utca 38 (alsó rész):
Štefánik utca (12-48 és 13-23), Vörösmarty utca – csak a 2, 4, 6-os számú tömbház.
10. sz. szavazókör – a vasútállomás épülete, Vasúti sor 14.:
Dubček utca, J. Kráľ utca, Sládkovič utca (párkányi rész), Téglagyári út, Vasúti sor.
A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 346/1990 a közösségi önkormányzatok szerveinek
megválasztásáról szóló törvény 11-es §-ának 4-es i) bekezdése értelmében a
képviselőtestület 87/2018-as határozatával a 2018-2022-es választási időszakra
polgármesteri tisztséget határozott meg.
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