
Komárom  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

HIRDETMÉNY 

a 2022. október 29-én 

megrendezésre kerülő helyi önkormányzati választásokra 
kialakított választókerületekről és a képviselők számáról 

 
Komárom Város Képviselő-testülete a 180/2014 számú a választójog gyakorlásának feltételeiről 
szóló hatályos törvény értelmében hozott 1811 számú 2022.6.16-i határozata értelmében a 
Komáromi Képviselő-testületnek 25 képviselője lesz, akik 3 választókerületben kerülnek 
megválasztásra. 
 
Az 1. számú választókerületben, amelybe az: 
 
1. számú szavazókörzet, 2. számú szavazókörzet 
 
van besorolva, 1 képviselő kerül megválasztásra. 
  
A 2. számú választókerületben, amelybe a: 
 
3. számú szavazókörzet, 4. számú szavazókörzet, 5. számú szavazókörzet,  
6. számú szavazókörzet, 7. számú szavazókörzet, 8. számú szavazókörzet, 
9. számú szavazókörzet, 10. számú szavazókörzet, 11. számú szavazókörzet,  
12. számú szavazókörzet, 13. számú szavazókörzet, 14. számú szavazókörzet, 
15. számú szavazókörzet, 16. számú szavazókörzet, 17. számú szavazókörzet,  
18. számú szavazókörzet 
 
van besorolva, 12 képviselő kerül megválasztásra. 
 
A 3. számú választókerületben, amelybe az: 
 
19. számú szavazókörzet, 20. számú szavazókörzet, 21. számú szavazókörzet, 
22. számú szavazókörzet, 23. számú szavazókörzet, 24. számú szavazókörzet,  
25. számú szavazókörzet, 26. számú szavazókörzet, 27. számú szavazókörzet, 
28. számú szavazókörzet, 29. számú szavazókörzet, 30. számú szavazókörzet, 
31. számú szavazókörzet, 32. számú szavazókörzet, 33. számú szavazókörzet 
 
van besorolva, 12 képviselő kerül megválasztásra. 
 
 
Komárom, 2022.06.20 
 
 ------------------------------------  
 Mgr. Keszegh Béla 
 a város polgármestere 
 
Melléklet: 
1. Komárom Város Képviselő-testülete 1811 számú határozata 
2. Az egyes szavazókörzetekbe sorolt címek listája 



  

            MESTO KOMÁRNO                
                     Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

V ý p i s 
UZNESENIA Z 33. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 

KONANÉHO DŇA 16. JÚNA 2022 
 

 
 

V Komárne dňa 21. júna 2022 
 

1811/2022 
uznesenie 

k návrhu na ur čenie volebných obvodov a po čtu poslancov v nich pre vo ľby do 
orgánov samosprávy obcí 2022  v meste Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
určuje  
 
1. v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne na 
celé nasledujúce volebné obdobie: 2022-2026 v počte 25, 

 
2. počet volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v meste Komárno 

v roku 2022 v počte 3 a počet poslancov v nich nasledovne:  
 

Číslo volebného obvodu Počet poslancov 
1 1 
2 12 
3 12 

 

Zoznam adries podľa jednotlivých volebných obvodov a volebných okrskov tvorí 
prílohu uznesenia. 

 
 
 
 
 
 

     Mgr. Béla Keszegh, v.r. 
                                    primátor mesta 
 
 
 
 

       JUDr. Tamás Varga 
        zástupca primátora 
 
 
 
 
 

Za správnosť vyhotovenia: Kristína Vargová  


