Választások a
helyi ônkormányzati szervekbe

Tájékoztatás a választók számára
I
A választások dátuma és ideje
A helyi ônkormányzati szervekbe való választások
2018 november lO.-én szombaton 7:00-tól 22:00 óráig
keriilnek megtartásra
II
Választási jog
A helyi ônkormányzati szervekbe való választásokra helység azon lakosai jogosultak, akik
ahelységben állandó lakhellyel rendelkeznek és legkésôbb a választások napján betôltôtték a 18.
életéviiket.
A választási jogot akadályozza a személyi szabadságnak kôzegészségiigyi okokból való tôrvény
általi korlátozása.
III
A választhatóság joga
A helyi (városi) ônkormányzat, a Szlovák kôztársaság fôvárosában, Pozsonyban (Bratislava) és
Kassa (Košice) városban a városrészi ônkormányzat képviselôjévé azok a lakosok választhatóak, akik
ahelységben, ahol jelôltként indulnak, állandó lakhellyel rendelkeznek, és legkésôbb aválasztás
napján betôltôtték a 18. életéviiket.
A helység, város vagy városrész polgármesterévé a helység olyan lakosa választható, aki
a helységben, ahol jelôltként indul, állandó lakhellyel rendelkezik, és legkésôbb a választás napján
betôltôtte a 25. életévét.
A választhatósági jogot akadályozza, ha a személy
• szabadságvesztés-biintetését tôlti,
• szándékos bííncselekmény miatt jogerôsen el van ítélve, hacsak az ítélet nem kertilt eltôrlésre,
• meg van fosztva jog- és cselekvôképességétol
IV
A szavazás módja
A választó csak az állandó lakhelyét jelentô helységben szavazhat abban a választókôrzetben,
amelyben a választók névjegyzékén fel van jegyezve.
A választó a választási helyiségbe való érkezése után kôteles igazolni személyazonosságát a kôrzeti
választási bizottságnak személyi igazolványának vagy kiilfóldi polgár esetén tartózkodási
engedélyének bemutatásával.
Ezután a kôrzeti választóbizottság bekarikázza a választó sorszámát a választók névjegyzékén és két
szavazólapot ad a választónak - egy szavazólapot a helységi (városi) képviseletbe való választáshoz,
egyet pedig a helység (város) polgármesterének választásához, valamint a helység (város) hivatalos
kerek pecsétjével ellátott üres borítékot.
A szavazólapok és a boríték átvételét a választó
aláírásával erosíti meg.

a szavazók névjegyzékén

saját kezíí

Minden välasztonak a szavazäs elött be kell mennie a szavazölapok kitöltesere szolgälö fiilkebe.
Annak a välasztonak, aki nem megy be a szavazölapok kitöltesere szolgälö fiilkebe, akörzeti
välasztäsi bizottsäg nem teszi lehetöve a szavazäst.
A helyi (värosi) kepviselötestület kepviselöinek välasztäsära szolgälö szavazolapon a välasztö
legfeljebb annyi jelölt sorszämät karikäzhatja be, ahäny kepviselönek az adott szavazökörzetben
megvälasztottnak kell lennie. (A szavazökörzetben megvälasztandö kepviselök szäma fei van
tüntetve a szavazolapon.)
A helyseg (väros) polgärmesterenek megvälasztäsära szolgälö szavazolapon a szavazö csak
egyetlen jelölt sorszämät karikäzhatja be.
A szavazölapok kitöltesere szolgälö fülkeben a szavazö a boritekba helyez egy szavazölapot a helyi
(värosi) kepviselötestületbe valö välasztäsra es egy szavazölapot a helyseg (väros) polgärmesterenek
megvälasztäsära.
A välasztö keresere a körzeti välasztöbizottsäg a hibäsan kitöltött szavazölapokat mäsikra csereli. A
hibäsan kitöltött szavazölapokat a välasztö a felhasznälatlan es hibäsan kitöltött szavazölapok szämära
kijelölt urnäba helyezi.
Az a välasztö, aki egeszsegi ällapota vagy iräskeptelensege miatt nem kepes maga kitölteni
a szavazölapot, es ezt a szavazäs elött a körzeti välasztöbizottsäg tudomäsära hozza, jogosult arra,
hogy a szavazölapok kitöltesere szolgälö fiilkebe egy olyan alkalmas szemelyt vigyen magäval, aki az
ö utasitäsainak es a törvenynek megfelelöen kitölti es a boritekba helyezi a szavazölapokat.
A szavazöfulkebe valö belepes elött a körzeti välasztöbizottsäg tagja mindket szemelyt täjekoztatja
a szavazäs rendjeröl es a välasztäsok elökeszületei es lefolyäsa meghiüsitäsa büncselekmenyenek
büntetöjogi tenyälläsäröl. A körzeti välasztöbizottsäg tagjai nem tölthetik ki a välasztök szavazölapjait.
Az a välasztö, aki egeszsegügyi okokböl nem kepes aboritekot az urnäba helyezni, megkerhet
mäsik szemelyt, aki ajelenleteben az urnäba teszi aboritekot, de ez a szemely nem lehet
a välasztöbizottsäg tagja.
Az a välasztö, aki a välasztöhelyisegben komoly, elsösorban egeszsegügyi okokböl nem kepes
megjelenni, jogosult megkerni a közseget es a välasztäs napjän a körzeti välasztöbizottsägot a szavazäs
mozgöurnäval törtenö lefolytatäsära, de csak annak a välasztökörzetnek területen, amelyre a körzeti
välasztöbizottsäg fei lett ällitva.
A välasztö köteles a felhasznälatlan vagy hibäsan kitöltött szavazölapot a felhasznälatlan vagy
hibäsan kitöltött szavazölapok szämära kijelölt lepecsetelt urnäba helyezni, mäskülönben
szabälysertest követ el, amelyert 33 euro összegü birsäg megteritesere lesz kötelezve.

