Választások a
helyi ônkormányzati szervekbe

Tájékoztatás aválasztók számára
I
A választások dátuma és ideje
A helyi ônkormányzati szervekbe való választások
2018 november lO.-én szombaton 7:00-tól 22:00 óráig
kerälnek megtartásra
II
Választási jog
A helyi ônkormányzati szervekbe való választásokra helység azon lakosai jogosultak, akik
ahelységben állandó lakhellyel rendelkeznek és legkésóbb a választások napján betôltôtték a 18.
életéviiket.
A választási jogot akadályozzaa személyi szabadságnak kôzegészségugyi okokból való tôrvény
általi korlátozása.
III
A választhatóság joga
A helyi (városi) ônkormányzat, aSzlovák kôztársaság fóvárosában, Pozsonyban (Bratislava) és
Kassa (Košice) városban a városrészi ônkormányzat képviselójévé azok a lakosok választhatóak, akik
ahelységben, ahol jelôltként indulnak, állandó lakhellyel rendelkeznek, és legkésóbb aválasztás
napján betôltôtték a 18. életéviiket.
A helység, város vagy városrész polgármesterévé a helység olyan lakosa választható, aki
ahelységben, ahol jelôltként indul, állandó lakhellyel rendelkezik, és legkésóbb aválasztás napján
betôltôtte a 25. életévét.
A választhatósági jogot akadályozza, ha a személy
• szabadságvesztés-biintetését tôlti,
• szándékos búncselekmény miatt jogerósen el van ítélve, hacsak az ítélet nem kerult eltôrlésre,
• meg van fosztva jog- és cselekvóképességétól
IV
A szavazás módja
Aválasztó csak az állandó lakhelyét jelentó helységben szavazhat abban a választókôrzetben,
amelyben a választók névjegyzékénfel van jegyezve.
A választó a választási helyiségbe való érkezése után kôteles igazolni személyazonosságát a kôrzeti
választási bizottságnak személyi igazolványának vagy kiilfôldi polgár esetén tartózkodási
engedélyének bemutatásával.
Ezután a kôrzeti választóbizottság bekarikázza a választó sorszámát a választók névjegyzékénés lcét
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 tires borítékot.

A szavazólapok és a boríték átvételét a választó a szavazók névjegyzékén saját kezíí
aláírásával erósíti meg.
Minden választónak a szavazás elótt be kell mennie a szavazólapok kitôltésére szolgáló fulkébe.
Annak a választónak, aki nem megy be a szavazólapok kitôltésére szolgáló fulkébe, akôrzeti
választási bizottság nem teszi lehetóvé a szavazást.
A helyi (városi) képviselótestiilet képviselóinek választására szolgáló szavazólapon a választó
legfeljebb annyi jelolt sorszámát karikázhatja be, ahány képviselónek az adott szavazókôrzetben
megválasztottnak kell lennie. (A szavazókôrzetben megválasztandó képviselók száma fel van
tiintetve a szavazólapon.)
A helység (város) polgármesterének megválasztására szolgáló szavazólapon a szavazó csak
egyetlen jelolt sorszámát karikázhatja be.
A szavazólapok kitôltésére szolgáló fulkében a szavazó a borítékba helyez egy szavazólapot a helyi
(városi) képviselótestuletbe való választásra és egy szavazólapot a helység (város) polgármesterének
megválasztására.
A választó kérésére a kôrzeti választóbizottság a hibásan kitôltôtt szavazólapokat másikra cseréli. A
hibásan kitôltôtt szavazólapokat a választó a felhasználatlan és hibásan kitôltôtt szavazólapok számára
kijelôlt umába helyezi.
Az a választó, aki egészségi állapota vagy írásképtelensége miatt nem képes maga kitôlteni
a szavazólapot, és ezt a szavazás elótt a kôrzeti választóbizottság tudomására hozza, jogosult arra,
hogy a szavazólapok kitôltésére szolgáló fulkébe egy olyan alkalmas személyt vigyen magával, aki az
ó utasításainak és a tôrvénynek megfelelóen kitôlti és a borítékba helyezi a szavazólapokat.
A szavazófulkébe való belépés elótt a kôrzeti választóbizottság tagja mindkét személyt tájékoztatja
a szavazás rendjéról és a választások elókészíiletei és lefolyása meghiúsítása buncselekményének
buntetójogi tényállásáról. A kôrzeti választóbizottság tagjai nem tôlthetik ki a választók szavazólapjait.
Az a választó, aki egészségugyi okokból nem képes aborítékot az umába helyezni, megkérhet
másik személyt, aki ajelenlétében az urnába teszi aborítékot, de ez aszemély nem lehet
a választóbizottság tagja.
Az a választó, aki a választóhelyiségben komoly, elsósorban egészségugyi okokból nem képes
megjelenni, jogosult megkémi a kôzséget és a választás napján a kôrzeti választóbizottságot a szavazás
mozgóurnával tôrténó lefolytatására, de csak annak a választókôrzetnek teriiletén, amelyre a kôrzeti
választóbizottság fel lett állítva.
A választó kôteies a felhasználatlan vagy hibásan kitôltôtt szavazólapot a felhasználatlan vagy
hibásan kitôltôtt szavazólapok számára kijelôlt lepecsételt urnába helyezni, máskulônben
szabálysértést kôvet el, amelyért 33 euro ôsszegu bírság megtérítésére lesz kôtelezve.

