
MESTO ŠAMORÍN - SOMORJA VÁROS 

Mestský úrad - Városi hivatal 

Hlavná 37 - Fő utca 37 
931 01 Šamorín - 931 01 Somorja 

 

  

TÁJÉKOZTATÁS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG NEMZETI 

TANÁCSÁBA TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSOKHOZ 

Somorja Város a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokkal  kapcsolatban 

a Tt. 180/2014 számú, a választójog gyakorlásának feltételeiről, valamint egyes törvények 

módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 60 §-a szerint tájékoztatja a választópolgárokat, 

hogy a postai úton  történő választást az alábbi e-mail címen kérvényezhetik  

evidencia@samorin.sk 

1. A választópolgár, akinek állandó lakhelye van a Szlovák Köztársaság területén, de a 

választások időpontjában annak területén kívül tartózkodik, írásban vagy elektronikus úton 

kérvényezheti az állandó lakhelye szerinti községtől a postai úton történő választást.  

A kérvényt a választás napja előtt legkésőbb 50 nappal kézbesíteni kell. A határidő 

letelte után kézbesítésre kerülő kérvényeket nem veszik figyelembe. 

2. A kérvényének tartalmaznia kell a választópolgár ezen adatait: 

a) utónevet és családi nevet, 

b) személyazonosító számot, 

c) állandó lakhelyének címét, 

d) a külföldi tartózkodási hely postacímét. 

3. A község legkésőbb a választások napja előtt 35 nappal elküldi választópolgár külföldi 

tartózkodási hely postacímére 

a) a Tt. 180/2014 számú, a választójog gyakorlásának feltételeiről, valamint egyes 

törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 22. § 3 bekezdése szerinti 

borítékot, 

b) a szavazólapokat, 

c) a postai visszaküldésre szolgáló borítékot, 

d) a szavazás módjáról szóló tájékoztatót. 

4. A postai visszaküldésre szolgáló boríték tartalmazza a „VOĽBA POŠTOU” (’választás 

postai úton’) feliratot. Kötelező feltüntetni rajta a községi hivatal székhelye, mint címzett 

címét és a választópolgár, mint feladó címét. 

5. A választópolgár az egy szavazólapon feltüntetett jelöltek közül legtöbb négy esetében a 

nevük előtt álló sorszám bekarikázásával elsőbbségi szavazatot adhat le. 

6. A szavazólap borítékba helyezését követően a választópolgár a borítékot leragasztja, s azt 

a visszaküldésre szolgáló borítékba teszi, és postán feladva elküldi. A postai díjat a 

választópolgár fizeti. 
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7. A szavazás eredményéhez hozzászámolják az azon szavazólapokon leadott szavazatokat, 

amelyek legkésőbb a választások napja előtti utolsó munkanapon a választópolgár állandó 

lakhelye szerinti község részére kézbesítésre kerültek. 

A postai úton történő választásokra vonatkozó fontos információkat a Szlovák Köztársaság 

Belügyminisztériuma honlapján találják: http://www.minv.sk/?nr20-posta2 

Orosz Csaba 

polgármester 
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