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Arányosabb választási térképet rajzoltak
SZABÓ C. SZILÁRD
2010.07.13. 09:45

Szentes - Kovalcsik Andrea megyei fıjegyzı helybenhagyta a Sztantics Csaba
szentesi jegyzı által újrarajzolt önkormányzati választási térképet, pedig az ellen
a fideszes Farkas Sándor és a kereszténydemokrata Halmai István is apellált.
Hírlevél feliratkozás
Korábban megírtuk, hogy októbertıl a jelenlegi 24
helyett már csak 15 fıs lesz Szentesen a városi
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
képviselı-testület, mert a helyi önkormányzati
amelyben megerısítem a
képviselık és polgármesterek választásáról szóló
feliratkozást.
törvény megváltozott. Eszerint ısszel Szentesen 10
név
egyéni választókerületbıl és 4 listáról mandátumot
szerzett képviselı kezdheti el a munkát a közvetlenül
e-mail cím
választott polgármesterrel a városházán. Elsı körben
OK
a város jegyzıje rajzolta át az önkormányzati
választókerületeket, lévén, hogy eddig 14 körzet
Milyen a legutóbbi hírlevél?
volt. Sztantics Csaba lapunknak elmondta: minden
körzethez hozzá kellett nyúlnia; nincs olyan
választókerület, amely ugyanolyan maradt, mint volt. Így szerinte arányosabb lett a
rendszer, mert eddig voltak olyan belvárosi körzetek, ahol dupla annyi volt a
lakosságszám, mint a külsı városrészekben.

Határozata ellen Kovalcsik Andrea megyei fıjegyzınél ketten nyújtottak be kifogást.
Farkas Sándor a Fidesz, Halmai István pedig a KDNP nevében apellált a döntés ellen,
arra hivatkozva, hogy a szentesi jegyzı a választókerületek kialakításakor nem vette
figyelembe a földrajzi és helyi sajátosságokat, valamint a területi arányosságot. Úgy
vélték, hogy az általuk kreált választókerületi határok jobban biztosítják „a lakosság
zavarmentes választójog-gyakorlását". Kifogásukhoz a területi felosztást tartalmazó
térképet, a választókerületi és szavazóköri utcajegyzéket, és az ahhoz tartozó 2010.
áprilisi választópolgár-létszámot csatolták.
A megyei fıjegyzı ezzel szemben úgy vélte: Sztantics Csaba a választókerületek
területének megállapításánál az arányosságon túl figyelembe vette a földrajzi
viszonyokat, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek számarányát is. A szentesi
jegyzı által létrehozott választókerületekben az egy körzetre jutó lakosságszám
átlaga 2943 fı. Hét választókerületben mínusz 2–8 százalékos eltérés, míg további
három körzetben plusz 1 százalékos eltérés mutatható ki, amely biztosítja a
választókerületek arányosságát. Kovalcsik Andrea helybenhagyta a szentesi jegyzı
választási térképét, mert szerinte a Farkas és Halmai által becsatolt adatok nem
igazolták az arányosabb felosztást. A megyei fıjegyzı döntése ellen nem lehet
fellebbezni.
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