
V:ilaszt:isok a
regionflis iinkormfnyzati szervekbe

T ij€koztatf s a v6laszt6k szfmfra

I
A vdlasztasok d6tuma es ideje

A regionalis dnkorm6nyzati szervekbe val6 v6lasztdsok

2017 november 4.-6n szombaton 7:00-ttil 22:00 6rhig

keriilnek megtart6sra

II
V6laszt6si jog

A region6lis <inkorm6nyzati szervekbe val6 vdlaszt6soka a Szlov6k Ktiztiirsasiig 6llampolg6rai
jogosultak, valamint azok a kiilfbldi 6llampolgrirok, akiknek a region6lis dnkormdnyzat teriilet6n
tal61hat6 helys6gben vagy a region6lis onkormiinyzati szervekbe va16 v6laszt6sok c6lj6ra annak

teriilete al6 tafioz6 katonai kcirzetben 61land6 tarl6zkod6si engeddllyel rendelkeznek (a tovdbbiakban

,,a region6lis dnkorm6nyzat lak6j a') 6s legk6sobb a v6laszt6sok napjan bet61t<itt6k a 18. 61et6viiket.

A v6laszt6si j og ot akaddlyozza:
. a szem6lyi szabads6gnak kcizegdszs6giigyi okokb6l val6 tcirv6ny 6ltali korl6tozdsa,
. kiilcincisen sflyos br.incselekmdny elkovet6se miatt kiszabott szabadsiigveszt6s-biintet6s tcilt6se.

n
A valaszthat6sdg joga

A region6lis onkormdnyzat kdpviselet6nek k6pvisel6j6v6 azok a szemelyek vdlaszthat6ak, akik
abba a v6laszt6kofletbe tafioz6 helys6gben vagy katonai korzetben, ahol indulnak, 6l1and6 lakhellyel
rendelkeznek, 6s legkds6bb a v6lasrt6s napjdn betoltik a 18. 6let6viiket.

A regionri{is dnkorm6nyzat elncik6v6 a region6lis orkomdnyzatnak olyan lakosa v6laszthat6, aki
legkds6bb a v6laszt6s napjan betdlti a25. 6let6vet

A vdlaszthat6s6gi jogot akaddlyo zza, ha a szemdly
. szabads69vesztds-biintetds6t tdlti,
. sz6nd6kos brincselekm6ny miatt joger6sen e1 van it61ve, hacsak az it6let nem kertilt eltorl6sre,
. meg van fosztvajog- 6s cselekvok6pess6g6t6l.

IV
A szavazas m6d1a

A vrilaszt6 csak az 6lland6 lakhely6t jelent6 helysdgben szavazhat abban a v6laszt6korzetben,
amelyben a v6laszt6k n6vjegyz6k6n fel vanjegyezve.

A vSlaszto a v6laszt6si helyis6gbe va16 6rkez6se ut6n koteles igazolni szem6lyazonoss 6git a kdrzeti
v6lasztrisi bizotts6gnak szemdlyi igazolv6ny6nak vagy krilftldi polg6r eset6n tart6zkod6si
enged6ly6nek bemutat6s6val.

Ezutdn a korzeti v6laszt6bizotts iLg bekarlkfLzza a vliaszlo szdmii avilaszt6k ndvjegyzdkdn 6s kdt
szavaz6lapot ad a vrilaszt6nak - egy szavaz6lapot a kdpviseletbe val6 vilaszthshoz, egyet pedig



a regionAlis 6nkormdlyzat elndk6nek vitlasztflsdhoz, valamint a helysdg (vagy varos, varosr6sz)
hivatalos kerek pecs6tjdvel ell6tott iires borit6kot. A szavazr5lapok 6s a borit6k 6tv6tel6.t a vflaszt6
a v6laszt6k n6vjegyz6k6n sajdt kezii alfirfs:ival er6siti meg.

Minden v6laszt6nak a szavazAs el6tt be kell memie a szavaz6lapok kit61t6s6re szolgril6 fiilk6be.
Arurak a v6laszt6nak, aki nem megy be a szavaz6lapok kitolt6s6re szolg6l6 fulk6be, a korzeti
v6lasztdsi bizottsdg nem teszi lehet6v6 a szayazirst.

A k6pviseletbe val6 vilasztisra szolgdl6 szavaz6lapon a szavazf legfeljebb annyi jeliilt
sorszfmdt karik6zhatja be, ahriny k6pvisel6nek az ad,ott szavzzfkdrzetben megv6lasztottnak kell
lennie. (A sza\M6kdrzetben megv6lasztand6 k6pvisel6k szama fel van tiirntetve a szavaz6lapon.)

Az elniik megy6laszt6sdra szolg:ili szavaz6lapon a szavaz6 csak egyetlen jeliilt sorszdmrit
karikdzhatja be.

A szavaz6lapok kitdlt6s6re szolghl6 fiilkdben a szavazS belehelyezi a k6pviseletbe val6 vdlasztiisra
6s az elnok megviilasztriLs6ra szolg6l6 egy-egy szavaz1lapot a borit6kba. A v6iaszt6 igy szavaz, hogy a
szavaz6lapok kitolt6sdre szo19616 ftilke elhagy6sa ut6n a boritdkot belehelyezi az um|ba.

A v6laszt6 k6r6s6re akdrzeti v6laszt6bizotts6g a hibdsan kitoltdtt szavazol.apokat m6sika cser6li. A
hib6san kitolt6tt szavaz6lapokat aviiaszto a felhaszniilatlan 6s hib6san kitdltdtt szavaz6lapok szitrnitra
kijelcilt um6ba helyezi.

Az a v6las46, aki egdszs6gi 5llapota vagy ir6sk6ptelensdge miatt nem k6pes maga kitcilteni
a szavaz6\apot, 6s ezt a szavazds el6tt a kdrzeti v6laszt6bizotts6g tudom6sara hozza, jogosult arra,
hogy a szavaz6lapok kitdlt6s6re szolg6l6 ffilk6be egy olyan alkalmas szemdllt vigyen mag6val, aki az
6 utasit6sainak 6s a tdrv6nynek megfelel6en kitolti 6s a boritdkba helyezi a szavaz6lapokat.
A szavaz6fiilk6be val6 beldp6s e16tt a kdrzeti viilaszt6bizottsiig tagja mindk6t szem6l1.t ti4lkozIatla
a szavazts rendj6r6l ds a valaszt6sok el6k6sziiletei 6s lefoly6sa meghirisit6sa brincselekmdnydnek
btintet6jogi tdny6ll6sar6l. A korzeti v6laszt6bizotts6g tagjai nem tdlthetik ki a v6laszt6k szavaz6lapjait.

Az a v6lasz16, aki eg6szsdgiigyi okokb6l nem kdpes a borit6kot az umdba helyezni, megk6rhet
mrisik szem6lyt, aki a jelenldt€ben az urn6ba teszi a borit6kot, de ez aszem6ly nem lehet
a v6laszt6bizottseg tagja.

Az avalaszt6, aki a v6laszt6helyis6gben komoly, els6sorban eg6szsdgiigyi okokb6l nem k6pes
megjelen-ni, jogosult megk6mi a kcizsdget 6s a viilasztiis napj iin a korzeti vdlaszt6bizotts6got a szavaz{s
mozg6umdval tiirt6n6 lefolltatrisrira, de csak annak a v6laszt6korzetnek teriiletdn, amelyre a kdrzeti
viilaszt6bizotts6g fel lett dllitva.

A v6laszt6 kiiteles a felhaszndlatlan vagy hib5san kititltdtt szavaz6lapot a felhaszndlatlan vary
hibfsan kitiiltittt szavaz6lapok szdmfra kijeliilt lepecs6telt urn6ba helyezni, m{skiiliinben
szabrilys6rt6st kiivet el, amely6rt 33 euro iisszegii birsrig megt6rit6s6re lesz kiitelezve,


