Vflaszt6sok a
helyi iinkormSnyzati szervekbe

Tdj 6ko ztaths a v6laszt6k szi m6ra
I
Avilaszthsok dStuma 6s ideje
A helyi cinkorm6nyzati szewekbe va16 vdlasztdsok
2018 november 10.-6n szombaton 7:00-t6122t00 6r6ig

keriilnek megtartdsra

II
V6lasztSsi

jog

A helyi dnkormSnyzati szeruekbe va16 vSlaszt6sokra helys6g azon l.akosai jogosrultak, akil<
ahelys6gben 6lland6 lakhellyel rendelkeznek 6s legk6s6bb avillaszthsok napj6n bet<ilt0tt6k a 18.
6let6vtiket.

A vSlaszt6si jogot akadhlyozza a szem6lyi szabadsilgnak kdzegdszsdgiigyi okokb6l val6 t6rv6n'r
6ltali korl6toz6sa.

ilI
A vrilaszthat6s6g joga
A helyi (v6rosi) 6nkorm6nyzat, a Szlov6k kdztitrsashg f6varos6bar; Pozsonyban (Bratislava) 6s
Kassa (Ko5ice) v6rosban a v6rosr6szi dnkormdnyzat k6pvisel6j6v6 azol:. a lakosok vfllaszthat6ak, akik
a helys6gben, ahol jel6ltk6nt indulnak, 6lland6 lakhellyel rendelkeznek, 6s legk6s6bb av6laszt6s
napjarr betoltdttdk a 1 8. 6let6vtiket.

A helys6g, v6ros vagy v6rosr6sz polg6rmester6v6 a helysdg onyan lakosa vdrlasizthat6, a\i
a helysdgben, ahol jeldltkdnt indul, 6lland6 lakhellyel rendelkezik, 6s legk6s6bb a vdlaszt6s napj6n
betOltdtte a 25. 6Ietdv6t.
Av6laszthat6s6gi jogotakadfilyozza,haaszem6ly
. szabads6gveszt6s-btintetds6t t61ti,
. sz6nd6kos brincselekm6ny miatt joger6sen el van it61ve, hacsak aztt6le>tnem keriilt elt6rldsre,
. meg van fosztva jog- 6s cselekv6k6pess6g6t6l

ry
A szavazds m6dja
Av6laszt6 csak az 6lland6 lakhely6t jelent6 helysdgben szavazhitt abban a v6laszt6kdrzetber:i,
ame lyb en a v

itlaszt6k nevj e gy zekdn

fe

I v an j e gy ezv e .

A v6laszt6 av6laszt6si helyis6gbe val6 6rkez6se ut6n kdteles igazolni szemdlyazonoss6gdt ak&zetli
v6laszt6si bizotts6gnak szem6lyi igazolvSnydnak vagy kiilfbldi polg6r eset6n tart6zkod6sii
engeddlydnek bemutat6s 6va1.

Ezutfna kdrzeti v6laszt6bizotts6g bekarikfuzaav6laszt6 sorsz6mSt av6Iaszt6k ndvjegyz6kdn 6s k(it
szavaz6lapot ad av6laszt6nak - egy szavaz6lapot ahelysdgi (v6rosi) k6pviseletbe val6 villasztilshozr,
egyet pedig a helysdg (vdros) polgdrmesterdnek villasztdsdhoz, vaLamint a helys6g (v6ros) hivatalos
kerek pecsdtj6vel ell6tott iires boritdkot.

A szavaz6lapok 6s n borit6k 6tvfitel6t
al6ir{srival er6siti meg.

a

vflaszt6

a szavaz6k n6vjegyz6k6n

saj6t kezi!

Minden villasztonak aszavazSs el6tt be kell mennie aszavaz6lapok kit<ilt6s6re sz6lg6l6
ftilk6bq.
Annak av6laszt6nak, aki nem megy be a szavaz6lapok kitOltds6re sz61g6l6 ftilk6i,e, a k6rzeti
v 6laszt6si bi zotts dg nem te

szi lehet6v6 a szav azdst.

A helyi (vrirosi) k6pvisel6testiilet k6pvisel6inek vdlasztr{sfra szolgil6 szavaz6lapol a v6laszt16
tegfeljebb annyi jeliilt sorszdmdt karikfzhatja be, ahiny k6pvisel6n ik u, adott szavazr6kiirzetben
megvflasztottnak kell lennie. (A szavaz6korzetben megv6lasztand6 k6pvisel6k 1iz6ma fel van
tiintetve a szav az6lap on.)

A helys6g (vr{ros) polgfrmester6nek megvflasztfsdra
egyetlen jeliilt sorszdmft karikfzhatja be.

szolgil6 szavazblapon

a szavaz6 csalk

A szavazSlapok kittilt6sdre szolg6l6 fiilk6ben a szavaz6 a borft6kba helyez eW szava:t6lapot a helyli
(v6rosi) kdpvisel6testiiletbe vaI6 vSlaszt6sra 6s ew szav^ztilapot a helys6g (v]ios) potg6rmester6nek
megv6lasztdsina.
A v6laszt6 k6r6s6re a kdrzeti villa:sztlbizottstig a hib6san kitdltdtt szavaz6lapokat mrisilcra cser6li.
hib6san kitoltdtt szavaz6lapokat a v6laszt6 a felhaszntilatlan 6s hib6san kitdltdtt szavaz11atrtok sz6m6rie
kij el<ilt urn6ba helyezi.

l\

Az av6laszt6, aki eg6szs6gi Sllapota vagy fr6sk6ptelens6ge miatt nem k6pes xnaga kit<ilteni
aszavaz6lapot, ds ezt a szavazds elliitt akdrzeti v6laszt6bizotts6g tudom6s6rahozza,jogosult arra:,
hogy a szavaz6lapok kitdltds6re szolg6l6 ftilk6be egy olyan alkalmas szem6lyt vigyen n'apfval, aki uk
utasitdsainak 6s a tdrv6nynek .megfelel6en kitdlti 6s a borft6klba helyeii a s7aiaz6lapokat:,.
A szavaz6ftilk6be val6 be16p6s elott a kcirzeti v6laszt6bizotts6g tagja mindk6t szem6llyt tdj1koztatjta
aszavazils rendjdr6l 6s avillaszt6sok el6kdsziiletei 6s lefolydsa meghifsit6sa biincselekm6nydnel<
biintetdjogi teny6ll6sdt6l. A kdrzeti v6laszt6bizottsdgtagtrainem tdlthetik ki a v6laszt6kszavaz6lapjaitt

o

Az av6laszt6, aki eg6szs6giigyi okokb6l nem
m6sik szem6lyt, aki ajelenl6tdberr az urn6ba
a v flaszt6bizottsftg

tag a.

borit6kot uz um6ba helyezni, megk6rhet
teszi a borit6kot, rJe ez a szemdly nem lehet

k6pes a

Az avfiaszt6, aki aviilaszt6helyis6gben komoly, els6sorban eg6s:zs6giigyi okokb6l nem k6pes
megielenni, jogosult megk6rni a kdzs6get 6s a vSlaszt6s napj6n ak&zeti vfllaszt6bizottsagot a szavaz1:j
mozg6urniival t<irt6n6 lefolytat6s6ra, de csak annak a v6lasztdkdrzetnek tertilet6n. amelv:re a kdrzeti
v 6Iaszt6bizotts6g fel lett illltrtv a.
A vr{laszt6 kiiteles a felhasznflatlan vagy hibrflsan

kitiiltiitt

szavazfilapot a felhaszndlatlan vagz

hibdsan kitiiltiitt szavazillapok szrimdra kijeliilt lepecs6telt urndba helyeznio milskiiliinberr
szabflys6rt6st kiivet elo amely6rt 33 euro tisszegii birsig megt6rit6s6r'e lesz kiitelezve.

