TÁJÉKOZTATÓ
a képviselők és a választókörzetek számának meghatározásáról
a 2018.11.10-én tartandó községi képviselő-testületi választások céljára
Hodos község Képviselő-testülete a Szlovák Nemzeti Tanács a községi önkormányzatok
szerveinek megválasztásáról szóló , a Tgy. 346/1990 számú törvénye 9. §-ának értelmében, a
későbbi előírások hangzásában, a 2018.08.06-án hozott 672-es számú határozata alapján
meghatározta, hogy Hodos község Képviselő-testületének összesen 9 képviselője lesz, akik
egyetlen választókörzetben lesznek megválasztva a egész község számára.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK
A választás napja: 2018. november 10.
A polgármesterre és önkormányzati képviselőre egyaránt pártok vagy pártok koalíciói
tehetnek jelölést, továbbá független jelöltek is indulhatnak.
Egy párt, illetve egy koalíció csak egy polgármesterjelöltet indíthat. Más jelölt természetesen
indulhat függetlenként, amennyiben teljesíti a szükséges feltételeket (becsületbeli
nyilatkozatot tesz, hogy nem tagja semmilyen politikai pártnak ( a párt nevét nem lehet
rövidített alakban feltüntetni). Hasonlóképpen egy önkormányzati képviselőjelölt csak
egyetlen pártlistán (vagy koalíciós listán) indulhat, vagy pedig függetlenként jelölteti magát.
A független polgármesterjelölt bejegyzésének egyik előfeltétele, hogy a községben állandó
lakhellyel rendelkező választópolgárok aláírását ( 100 aláírás kell Hodos községben)
összegyűjtse, és azt petíció formájában csatolja a jelölőlistájához. A petíciónak tartalmaznia
kell a törvény által előírt adatokat, tehát olvashatóan a támogató kereszt-és vezetéknevét
( a személyi igazolvány szerint!), születési dátumát és címét ( Hodos községben hivatalosan
nem lehet utcaneveket használni, a dokumentumokon feltüntetni). A jelölőlistákat a pártok,
koalíciók, illetve független jelöltek a helyi választási bizottságnak, illetve a bizottság
jegyzőjének ( Budinszka Alžbeta ) adják le két eredeti példányban a pártmegbízott által,
mégpedig legkésőbb 2018.09.11-ig.
( A pártmegbízott nem lehet jelölt).
Minden párt csak egy polgármesterjelöltet állíthat, azonban a pártok közös jelöltet is
állíthatnak. A képviselőjelöltek esetében: a pártok (vagy koalíciók) annyi jelöltet állíthatnak,
ahány tagja lesz a képviselő-testületnek ( Hodos községben maximum 9 képviselőjelöltet
lehet állítani).
A jogosult választópolgárok számát a község legkésőbb 2018.08.17-én köteles tudtára adni
a község lakosainak (a község hirdetőtábláján vagy egyéb módon).
Képviselőre az is jelölhet, aki polgármesterre is jelölt. A jelöltek számára szükséges
dokumentumok ( űrlapok) a helyi községi hivatalban vehetők át: Budinszka Alžbeta,
választási bizottság jegyzője, valamint a következő honlapról www.vydrany.sk/samosprávaVoľby do OSO 2018

