INFORMÁCIA

TÁJÉKOZTATÓ

PRE VOLIČA

A VÁLASZTÓPOLGÁR
SZÁMÁRA

Po preukázaní totožnosti dostane volič od členov okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku označenú odtlačkom
úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti) a dva
hlasovacie lístky - hlasovací lístok na voľby predsedu samosprávneho kraja a hlasovací lístok na voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja. Potom vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.

A választópolgár személyazonosságának igazolása után
a szavazóköri választási bizottság tagjaitól a község hivatalos bélyegzőjével lepecsételt üres borítékot és két szavazólapot kap: egyet a megye elnökének és egyet a megyei képviselőtestület megválasztására. Ezt követően a választópolgár a szavazólapok kitöltésére kijelölt szavazófülkébe lép.

Na hlasovacom lístku na voľby predsedu môže volič
zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta.
Na hlasovacom lístku na voľby poslancov zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových
čísiel, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom
obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)
V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží
volič do obálky jeden hlasovací lístok na voľby predsedu
samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok na voľby do
zastupiteľstva. Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.
Ak volič upraví hlasovacie lístky nesprávne, vydá mu na
požiadanie okrsková volebná komisia nové hlasovacie
lístky.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre
zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na
úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena
okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok
podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám
vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej, na jeho
požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, nie však
člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti
zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej
schránky.
Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov
na predsedu samosprávneho kraja nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov, vykoná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Do
druhého kola volieb postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov v prvom kole volieb.

Az elnök megválasztására szolgáló szavazólapon a választópolgár csak egy jelölt sorszámát karikázhatja be.
A képviselőtestület tagjainak megválasztására szolgáló szavazólapon legfeljebb annyi sorszámot karikázhat be a választópolgár, ahány képviselő az adott választókörzetben megválasztásra kerül. (A választókörzetben
megválasztott képviselők száma a szavazólapon fel van
tüntetve.)
A szavazófülkében a választópolgár a borítékba belehelyez egy szavazólapot a megye elnökének és egy szavazólapot a megye képviselőtestületének megválasztására. A
választópolgár szavazatát úgy adja le, hogy a szavazófülke
elhagyását követően a borítékot a szavazóurnába helyezi.
Annak a választópolgárnak, aki nem vonult be a szavazófülkébe, a bizottság nem teszi lehetővé szavazatának leadását.
Ha a választópolgár helytelenül tölti ki szavazólapjait,
kérelmére a szavazóköri választási bizottság új szavazólapokat ad.
A választópolgárnak, aki egyedül nem képes kitölteni a
szavazólapot egészségkárosodás miatt, vagy mert nem tud
olvasni vagy írni, joga van a szavazófülkébe magával vinni
egy másik választópolgárt, – a szavazóköri választási bizottság tagjának kivételével – hogy az helyette, utasításainak megfelelően kitöltse a szavazólapot és a borítékba helyezze.
A választópolgár helyett, aki a borítékot egészségkárosodás miatt nem képes egyedül a szavazóurnába helyezni, ezt
felkérésére és jelenlétében egy másik választópolgár is
megteheti, aki azonban nem lehet a szavazóköri választási
bizottság tagja.
A választópolgárnak, aki súlyos, főleg egészségügyi
okokból nem tud a szavazóhelyiségbe eljutni, joga van a
szavazóköri választási bizottságtól mozgóurnával történő
szavazást kérni.
Ha a választások első fordulójában egyetlen megyeelnökjelölt sem szerzi meg az érvényesen leadott szavazatok több
a mint felét, 14 napon belül második választási fordulót tartanak. A választások második fordulójába az a két jelölt jut
tovább, akik a választások első fordulójában a legtöbb szavazatot szerezték meg.

