
Választások a 
regionális onkorn1ányzati szervekbe 

Tájékoztatás a választók számára 

I 
A választások dátuma és ideje 

A regionális onkormányzati szervekbe való választások 

2017 november 4.-én szombaton 7:00-tól 22:00 óráig 
; 

keriilnek megtartásra 

II 
Választási jog 

A regionális änkormányzati szervekbe való választásokra a Szlovák Käztársaság állampolgárai 

jogosultak, valamint azok a ki.ilfóldi állampolgárok, akiknek a regionális onkormányzat teriiletén 

található helységben vagy a regionális änkormányzati szervekbe való választások céljára annak 

teriilete alá tartozó katonai kärzetben állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek (a továbbiakban 

„a regionális onkormányzat lakója") és legkésôbb a választások napján betältätték a 18. életévilket. 
' 

A választási jogot akadályozza: 
•a személyi szabadságnak käzegészségilgyi okokból való torvény általi korlátozása, 

• killänäsen súlyos bííncselekmény elkovetése miatt kiszabott szabadságvesztés-bilntetés toltése. 

III 
A választhatóság joga 

A regionális änkormányzat képviseletének képviselôjévé azok a személyek választhatóak, akik 

abba a választókärzetbe tartozó helységben vagy katonai kärzetben, ahol indulnak, állandó lakhellyel 

rendelkeznek, és legkésôbb a választás napján betoltik a 18. életévilket. 

A regionális onkormányzat elnäkévé a regionális onkormányzatnak olyan lakosa választható, aki 

legkésôbb a választás napján betälti a 25. életévét 

· A választhatósági jogot akadályozza, ha a személy 
• szabadságvesztés-bilntetését tälti, 
• szándékos biíncselekmény miatt jogerôsen el van ítélve, hacsak az ítélet nem keriilt eltärlésre, 

• meg van fosztva jog- és cselekvôképességétôl. 

IV 
A szavazás módj a 

A választó csak az állandó lakhelyét jelentô helységben szavazhat abban a választókärzetben, 

amelyben a választók névjegyzékén fel vanjegyezve. 

A választó a választási helyiségbe való érkezése után käteles igazolni személyazonosságát a korzeti 

választási bizottságnak személyi igazolványának vagy killfóldi polgár esetén tartózkodási 

engedélyének bemutatásával. 



Ezután a kärzeti választóbizottság bekarikázza a választó számát a választók névjegyzékén és két 
szavazólapot ad a választónak - egy szavazólapot a képviseletbe való választáshoz, egyet pedig 
a regionális onkorrn.ányzat elnäkének választásához, valamint a helység (vagy város, városrész) 
hivatalos kerek pecsétjével ellátott tires borítékot. A szavazólapok és a boríték átvételét a választó 
a választók névjegyzékén saját kezií aláírásával erôsíti meg. 

Minden választónak a szavazás elótt be kell mennie a szavazólapok kitältésére szolgáló fiilkébe. 
Annak a választónak, aki nem megy be a szavazólapok kitältésére szolgáló fiilkébe, a kärzeti 
választási bizottság nem teszi lehetóvé a szavazást. 

A képviseletbe való választásra szolgáló szavazólapon a szavazó legfeljebb annyi jelolt 
sorszámát karikázhatja be, ahány képviselônek az adott szavazókorzetben megválasztottnak keli 
lennie. (A szavazókärzetben megválasztandó képviselók száma fel van ttintetve a szavazólapon.) 

'i 

Az elnok megválasztására szolgáló szavazólapon a szavazó csak egyetlen jelolt sorszámát 
' 

karikázbatja be. 

A szavazólapok kitältésére szolgáló fulkében a szavazó belehelyezi a képviseletbe való választásra 
és az elnäk megválasztására szolgáló egy-egy szavazólapot a borítékba. A választó úgy szavaz, hogy a 
szavazólapok kitältésére szolgáló fulke elhagyása után a borítékot belehelyezi az urnába. 

A választó kérésére a kärzeti választóbizottság a hibásan kitältätt szavazólapokat másikra cseréli. A 
hibásan kitältätt szavazólapokat a választó a felhasználatlan és hibásan kitältätt szavazólapok számára 
kijelält urnába helyezi. 

Az a választó, aki egészségi állapota vagy írásképtelensége miatt nem képes maga kitälteni 
a szavazólapot, és ezt a szavazás elótt a kärzeti választóbizottság tudomására hozza, jogosult arra, 
hogy a szavazólapok kitältésére szolgáló fulkébe egy olyan alkalmas személyt vigyen magával, aki az 
ô utasításainak és a tärvénynek megfelelôen kitälti és a borítékba helyezi a szavazólapokat. 
A szavazófiilkébe való belépés elôtt a kärzeti választóbizottság tagja mindkét személyt tájékoztatja 
a szavazás rendjérôl és a választások elókésztiletei és lefolyása meghiúsítása biíncselekményének 
btintetôjogi tényállásáról. A kärzeti választóbizottság tagjai nem tälthetik ki a választók szavazólapjait. 

Az a választó, aki egészségtigyi okokból nem képes a borítékot az umába helyezni, megkérhet 
másik személyt, aki ajelenlétében az umába teszi a borítékot, de ez a személy nem lehet 
a választóbizottság tagja. 

Az a választó, aki a választóhelyiségben komoly, elsôsorban egészségtigyi okokból nem képes 
megjelenni, jogosult megkérni a käzséget és a választás napján a kärzeti választóbizottságot a szavazás 
piozgóurnával tärténô lefolytatására, de csak annak a választókärzetnek teriiletén, amelyre a kärzeti 
választóbizottság fel lett állítva. 

A választó koteles a felhasználatlan vagy hibásan kitoltott szavazólapot a felhasználatlan vagy 
hibásan kitoltott szavazólapok számára kijelolt lepecsételt urnába helyezni, máskiilonben 
szabálysértést kovet el, amelyért 33 euro osszegíí bírság megtérítésére lesz kotelezve. 
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