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Katedra Alapitvany 

A Katedra Alapitvanyt olyan j6 szandelci maganszemelyek hoztak 
letre, akik sajatjuknak erzik es felvallaljak a szlovakiai magyar pe
dag6gusok es az oktatasiigy jelenlegi gondjait, s az alapitvanyba be
foly6 penzeszkozokkel kiv:innak hozzajarulni e problemak megolda
sahoz, illetve enyhitesehez. 
Az alapitvany celjai: 
I. A Katedra Tarsasag teVl!kenysegenek anyagi tamogatasa 

A Katedra Tarsasag elsOdleges celja a szlovakiai magyar iskolak
ban foly6 oktatas szinvonalanak emelese. E celb61 kifejtett teve
kenyseget kivanja tamogatni az alapitvany. 

2. A Katedra Jolyoirat kiadcisi koltsegeinek jinanszirozasa 
A foly6irat kiadasanal keletkezo koltsegek a lap kiad6jat, a Lilium 
Aurum Kft.-t terhelik. Az alapitvany szandeka az, hogy lehetosegei 
szerint segitsen a kiadasi koltsegek fedezeseben. 

3. A Katedra Napok anyagi tamogatcisa 
Az alapitvany legfontosabb rendezvenyenek a Katedra Napokat te
kinti. A Katedra Napokon olyan vitaf6rumok megrendezeset terve
zi, amelyeken a pedag6gusok alkot6 m6don cserelhetnek nezetet 
oktatasiigyiink problemair61. Az alapitvany segiteni kivan abban, 
hogy e rendezvenyek magas szakmai szinvonalon valosulhassanak 
meg. 

4. A Katedra Konyvek kiadasaval kapcsolatos koltsegek Jedezese 
A Katedra Alapitvany celja az, hogy olyan konyveketjelentessen 
meg, melyeket a pedagogusok az oktatasban, illetve az onkepzes
ben fel tudjanak hasznalni. 

5. A szlovakiai magyar iskohik szakmai szinvonala emelt!senek 
anyagi tamogatasa 
Ezt a celt az alapitvany kiilonfele m6don probalja elemi, pI. isko
laink szamara magyarorszagi tankonyvek es szakfolyoiratok ingye
nes beszerzese, tovabbitasa, illetve kolcsonzese utjan. 
Kerjiik Ont es Onon keresztiil minden potencialis tamogat6t, hogy 
lehetosegiik szerint segitsek a Katedra Alapitvanyt, mert ezzel a 
szlovakiai magyar oktatasiigyet tamogatjak. 
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Bevezetfi 

A Katedra Alapftvany leglljahb kiadvanyat tarija keziben a 
tisz.telt olvas6. Megalkottisanak es kiizreadtisanak nem titkolt cel
ja, hogy hozzajaruljon a valaszt6k polgari tudatanak elmllyiUse
hez es a helyhat6sdgi vdlaszttisokon val6 rCszvlteli ardny emellse
hez. A szerzOk nem vdllalkoztak a vdlaszttisi jogszahdly magyarOr 
zatanak megirtisara, sem pedig a tiirvtny dltal szahdlyozott 6sszes 
joginUfz.mtny resz/etes bemutattisara. Szandlkuk szerint azonban 
egy olyan m6dszertani anyagot keszftettek, amely 6nkormrinyzati 
alkalmazottaknak, polgari aktivistaknak, az umakhoz eletUkben 
elffsz6r jarul6 fiataloknak egyarant hasznos tudnival6kkal szol
galhat. Kiiztudott, hogy a vd/aszttisi tiirvtny az elm11lt Mnapok
ban furcsa atalakuldsokon ment keresztill. Alkotmrinyellenes kite
teleit az6ta a tiirvtnyhoz6k hatalyon kivill helyeztlk. Mdra tehat 
minden t6rvtnyi flltltel adva van - igaz, egy jelgyorsftott utemteTv 
alaPJan -, hogy a telepiillsek polgarmestereit, illetve kepviseltJit 
demokratikus eszkoz6kkel es szahadon egy 11jahb nlgyeves idOszak
ra megvalasszuk. Egyik alapveto polgari jogunk gyakorldsanak 
lehetoseglr6l van sz6. E szertny munka ehhez ny11jt eligazfttist. Fer 
gadja lrdeklffdCssel a tisztelt valaszt6. 

L. V. 
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AngyalBela 

A helyi onkormanyzatoknyolc eve 

A kozsegi onkonnanyzatok letrehozasa a rendszervaltas utani 
id6szak egyik legfontosabb eredmenye volt. Azt is eI keU azon
ban mondani, hogy rna, nyolc ewel az onkonnanyzatok letrejot
te utan a helyi onkonnanyzatok jelenlegi szlovakiai rendszere 
nem felel meg a modem demokratikus tarsadalom kovetelme
nyeinek. Ajelenlegi torvenyi es gazdasagi szabalyoz6k rendsze
re nem teszi lehet6ve, hogy a szabadon vaJasztott onkonnanyza
tok teljesftsek valaszt6ik akaratat. 

Az onkormanyzatok fejl6dese, mlikodesiik kereteinek alaku
lasa szorosan osszefiiggott a rendszervaltas 6ta eltelt id6szak po
Iitikai es gazdasagi folyamataival. Ez alatt az id6szak alatt szinte 
pelda nelkiil all6 tarsadalmi es gazdasagi szerkezetvaltas zajlott 
Ie orszagunkban. Csehszlovakia szethullasa utan egy uj allam 
sziiletett Eur6pa terkepen. Szlovakiaban nehany hettel ezel6tt 
ismet uj konnany lepett hivatalba, 1989 vege 6ta sorrendben a 
hetedik. 

A jog;, keretek megteremtise 

A rendszerv.1ltas utan megtortent a kOzigazgatas szetvalaszta
sa a helyi onkormanyzatokra es az allamigazgatasra. A kozsegi 
rendszerr6l1990-ben elfogadott torveny a kozseget mint onall6 
teriileti es igazgatasi egyseget hatarozza meg, amely magaba to
morfti a kozsegben aUand6 lakhellyel rendelkez6 szcmclycket. 
A kozseg jOgi szemcly, amely a torvenyek szabta keretek kozott 
onall6an rendelkezik vagyonaval, penzeszkozeivel. A helyi 
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onkonnanyzatok sajat hataskoriikbcn szabadon donthetnek, aI
talanos elVenyil rendeletekct hozhatnak. Hataskoriikbe beavat
kozni, iIIetve rajuk feladatokat <itruhazni csupan tOlVennyelle
het. A kozsegekkel kapcsolatos tOlVenyek koziil ki kell emelni 
meg a kozsegi vagyonr61 rendelkez6 jogszabalyt. 

Az e1s6 onkonn<inyzatokkal kapcsolatos tOlVenyekre a rend
szeIV<iltas ut<ini demokratikus kozhangulat volt jellemz6. Tiik
roztek azt az igyekezetet, hogy letrejo.iienek az allamigazgatast61 
fuggetJen, er6s kozsegek. Ezt az igenyt az a felismeres hozta let
re, hogy a t<irsadalmi szolgaltatasok (teriiletrendezes, infrastruk
tUra, szocialis gondoz<1s, kozmlivel6des stb.) jelent6s resze a koz
segekhez kot6dik. Ahhoz, hogy a szolg;iltatasok a helyi sZiikseg
leteknek es lehet6segeknek megfelel6en fonnal6dhassanak, sziik
seg van a helyi lakoss<ig altaI szabadon vaJasztott, altaluk ellen-
6rzott onkonnanyzatra. 

A helyi onkonnanyzatok letrehoz<isa, a kozsegek vagyonanak 
megteremtese, az allami beavatkoz<is korl<itoz<isa, a polg;irok he
lyi iigyekben vaJ6 reszvetelenek biztosft<isa, mar nyole eve letez6 
vaJ6s<ig es igaz;in tortenelmi lepesnek tekinthet6. 

A kozsegek jogaJl;is<it a Szlovak Kozt<irsas<ig 1992-ben elfoga
dott Alkotrnanya rukrozi. Az a1aptolVeny az allami szelVekkel 
kapcsolatban kimondja, hogy azok csupan az alkotrnany a1ap
jan mlikodhetnek, tOlVenyek altaI megszabott keretek kozott. A 
kozsegek ugyanakkor szabadon donthetnek az onkonn<inyzat 
iigyeiben, tevekenysegiiket korl<itozni csupan tOlVennyellehet. 

Az eM helyhatosdgi vcilasztdsok 

Az 1990 novembereben lezajlott helyhat6s<igi vaJasztasokon 
a reszvetel 64 % alatt volt, ami a nehany h6nappal korabbi par
lamenti vaJasztasokhoz kepest a1acsonynak tckinthet6 es arr61 
tanuskodott, hogy a polgarok nem igazan ereztek <it a v.ilasztas 
jelent6seget. A vaJasztasokra ranyomta belyeget, hogy a politikai 
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elet, a politikai partok kezdetleges allapotban voltak. Helyi szin
teken a politikai partok nem cselekvesi programok, hanem er
ziiletek, barati korok alapjan szervez6dtek. Nem tudatosftottak 
a piirtok, milyen igenyes munka var a kcpvisel6kre, polgarmes
terekre. Mennyi uj jogszabalyt, ismeretet kell els;yatftaniuk. A 
jelent6sjogkorok hataImas felel6seget is r6nak az onkormany
zatokra. A vaIasztasokon a legtobb kepviselOi helyet a Keresz
tenydemokrata Mozgalom szerezte meg, a nagyobb varosokban 
azonban a Nyilvanossag az Eroszak Ellen dominalt. A magyar
lakta videkeken a legtobb mandatumot az Egyiitteles, politikai 
mozgalom szerezte meg. 

A politikai elet kezdetlegessege abban is megnyilvanuIt, hogy 
a politikai piirtok ad6sak maradtak onkormanyzati programjaik
kal. Azonos part szfneiben indult kepviselOk gyakran teljesen 
eItero nezeteket vallottak a1apveto kerdesekben. Az onkormany
zati dontesek esetlegesek, gyakran egymasnak ellentmond6ak 
voltak. 

Hasonl6 volt a helyzet a nagypolitika szingen is, egymast kb
vette a politikai partok megsrunese es ujak letrejotte. 

A kOzsegi vagyon is kOzsegi ga:ddJJwdds litrejotte 

A kozsegi vagyonr61 sz616 torveny megkesve, 1991. marciusa
ban sziiletett meg, majd 1992. aprilisaban jelentosen m6dosftot
tak. A torveny a kozsegi vagyonnal kapcsolatos ket ellentetes ne
zet kozotti kompromisszum revenjott letre, nemileg felemasra 
sikeredett. A termel6 vaIlalatoknak kozsegi hataskorbe adasat 
ellenzOk es a gyors maganosftasl szorgalmaz6k j6voltab61 keriiIt 
a torvenybe az a rendelkezes, amely szerint a kozsegek csak ak
kor kapjak meg az egykori nemzeti bizottsagok altaI a1apftott 
vaIlalatokat, miutan azok a kisprivatiziici6ban nem talaltak gaz
dara. 

Az onkormanyzatok a torveny altaI megisjelentos vagyonhoz 
jutottak; mivel megkaptak az egykori nemzeti bizottsagok altaI 
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alapftott koltsegvetcsi intezmenyek es koltscgvetesi hozzajarulas
sal miIkod6 v.Hlalatok, valamint a nemzeti bizottsagok altai ke
zeit vagyon nagy reszel. 

Ennek a vagyonnak egy jelent6s resze forgalomkeptelen, el
s6sorban ingatlanokb61 all (az onkormanyzatok, kiilonboz6 hi
vatalok, kult:ur:ilis intezmenyek epiiletei, parkok, utak stb.). A 
hasznosfthat6 vagyon jelent6s reszet a belteriileti beepftetlen in
gatlanok teszik ki, tov.ibba iizlethelyisegek, es mas v.illalkozasra 
alkalmas epiiletek. 

Az onkormanyzatok megkaptak az allami lakasokat a hozza
juk tartoz6 h6szolgaltat6 berendezeseket, a kiszolgaI6 epiiletek
kel egyiitl. Ez a vagyon azonban nem tehermentes, mert terheli 
az evtizedek alatt folhalmoz6dott fehljftasi hatralek. 

Egy ev kesessel, 1992 tavaszan old6dott meg az 1949-es, az al
lamosftas el6tti kozsegi tulajdont kepez6 foldek kerdese; az ek
kor elfogadott torvenym6dosftas a kozsegek tulajdonaba utalta 
azokal. 

Az onkormanyzatok az elmult evekben, tekinteuel arra, hogy 
koltsegveteseik egyre szlIkebbek leuek, es az allami koltsegvetes
b6l kapott ad6reszesedesek csak a miIkodesi koltsegeiket fedez
tek, egyre inkabb nyilltak ahhoz a lehet6seghez, hogy ertekesft
sek az ingatlanaikat. A forgalomkepes iizlethelyisegek es telkek 
eladasab61 befolyt osszegeket tudtak csupan beruhazasra fordf
tani. Ennek kovetkezteben vagyonuknak ez a resze egyre csok
ken, tulajdonkeppen a vagyon felelese tortenik. A vagyoneladas
sal kapcsolatos dontesek v.iltottak ki talan a legnagyobb vitakat 
a lakossag koreben. Gyakran nem is ok nelkiil. A v.ilaszt6k kii
lonboz61obbi csoportok erdekeit veitek felfedczni ezen donte
sekmogott. 

A kozsegek tulajdonaba keriilt lakasok eladasat 1993. szep
temberet61 torveny szabaIyozza, mely meghatarozza a vasa.r16k 
korel. (Csak a berl6k vehetik meg a lakasokat) Ami nagyobb 
problemat jelentett, hogy a jogszabaly a lakasok arat is szaba-
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Iyozza es rendkfviil alacsonyan szabja meg. Ennck ellen ere a koz
segek nagy reszc kenytelen volt eladni laklisvagyonanak jelent6s 
reszet. Es mivel az lijabb lakasepftes gyakorlatilag megsrunt az 
orszagban, rna ott tartunk, hogy Szlovakiaban szinte lehetetlen 
berlaklishoz jutni. Az egykoIi berlaklisok nagy reszet a kozsegek 
ertekesftettek, a tobbiben beriOk laknak, akiket meg tetemes lak
berhatralekuk ellnere es bfr6sagi vegzes reven is nehez kiten
niiik a laklisb6l, mivel p6tlakast kell nekik biztosftani. llyen tor
venyi szabatyoz6k mellett nem lehet azon esodalkozni, hogy a 
magantOke sem igyekszik a laklisepftesbe beruhazni. A konminy 
sem ad, penzt, a kozsegeknek pedig nines mib61 fejlesztenie. 

A kOzsegek pmzUgyi htittere 

Ha megvizsgatjuk azt, hogy a kozsegek torvenyileg garantalt 
omm6saga es jogkoroke mennyire van gazdasagilag is garantal
va, szomoru kepet kapunk. A kozsegi koltsegveteseknek a brutt6 
hazai ossztennekhez viszonyftott aranya az 199O-es 21,6 %-r61 me
redeken esokkent es 5 szazalek alatt stabilizal6dott az elmUlt evek
ben. Ez az arany Eur6paban alaesonynak mondhat6. esehor
szagban 10 %, Magyarorszagon 18 % kOriil van. Bar itt meg kell 
jegyezni, hogy j6val nagyobb jogkorokkel rendelkeznek a ma
gyarorszagi onkonnanyzatok, mint a szlovakiaiak. A juttatott penz
eszkozoket is ezekhez a feladatokhoz kell merni. Az elmUlt evek
ben az allami tamogatasok merteke is radikalisan esokkent, a 
kezdeti 8 milliardr61 egy milliard koriili osszegre. 

Kifejezetten tarthatatlan allapot, hogy a koltsegvetesi szaba
lyoz6k minden evben valtoztak. Minden evben a koltsegvctesi 
alkuban d61t.el, milyen ad6reszesedeseket kapnak az onkor
manyzatok. Az ·onkonnanyzati erdckkepviscletek cgyik leggyak
rabban hangoztatott kerese, hogy a szabalyoz6kat 4-5 evre hata
rozzak meg, vagyis hogy lehessen hosszabb tavra tervezni. 
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A helyzetet esak tovabb rontotta, hogy az onkormanyzatok 
egyes, pI. komyezetvedelmi, viziigyi beruMzasainak tamogatasa 
kozpontilag igazgatott a1apokb61 tortent. Itt gyakran a politikai 
hovatartozas is komoly szerepet jatszott abban, hogy egy k07seg 
kap-e penziigyi tamogatast beruhazasaira, vagy sem. 

Az elmondottaknak kovetkezteben a kozsegek ingatlaneladas
b61 es hitelfelvetelb61 igyekeztek eleget tenni valaszt6ik elvara
sainak, fejlesztettek az infrastrukrurat, epftettek a lakasokat, ve
geztek beruhazasaikat. 

A IWzsegek joglWrei 

Az onkormanyzatok letrejottekor az onkormanyzati es az aJ
lamigazgatasi feladatok kovetkezetes szetvalasztasanak elve er
venyesiilt. A szetvaIasztas soran azonban sok olyan hataskor es 
eszkoz keriiIt az aJlamigazgatashoz, amelyek a fejlett demokra
ciakban az onkormanyzatok feladatai koze tartoznak. I1yenek az 
iskolaiigy, az egeszsegiigy, a szociaJpolitika bizonyos teriiletei, a 
helyi viz- es csatomahaJ6zat stb. A terv az vol t, hogy a kozigazga
tasi reform masodik szakaszaban ezek az onkormanyzatokhoz 
keriilnek, tovabba letrehozzak a masodfoku onkormanyzatokat 
es sor keriil az orszag uj kozigazgatasi felosztasara. Az els6 evek
ben szakmai bizottsagok, onkormanyzati erdekkepviseletek, po
Iitikai p:1rtok, az egymast kovet6 kormanyok egyarant foglalkoz
tak a kerdessel, tobb konkret javaslat is sziiletett. A javaslatok 
azonban csak papfron maradtak. Ennek oka els6sorban a politi
kai stabilitas hianya volt Szlovakiaban. 

A kozigazgatasi reform els6 szakas7.aban az allamigazgatasnak 
egy sajatos rendszere jott letre. A jarasi es korzeti hivatalok mel
lett az egyes weak nyomasara a szak-aJlamigazgatas szamos hi
vatalajott letre. Az allamigazgatasnak ez a rendszere a helyi on
kormanY7..atok es a lakossag kritikajanak kereszttiizebe keriilt. A 
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kozigazgatasi refonn masodik szakasza azonban evekig varatott 
magara. 

A munkalatok az uj tetiileti felosztassal kapcsolatban a maso
dik MeCiar konnany hatalomra ketiilese utan gyorsultak fel1993-
ban. A konnan)ljavaslat ertelmeben letre kfvantak hozni 7 nagy 
ketiiletet, mint a regionaIis onkonnanyzatok es a masodfoku aI
lamigazgatas tetiileti egysegeit. Szamolt a tervezet az altalanos 
aIlamigazgatas es a szak-aIlamigazgatas osszevonasaval is. A ter
vezet nagy vitakat vaItott ki a politikai partok es az onkormany
zati erdekkepviseletek koreben. CentralizaI6 torekveseket vel
tek felfedezni a tervezetben. 

A szlovakiai magyar partok koreben aggodalmat keltett a szan
dek, miszerint a magyarlakta jarasokat kizar6lag szlovak tobbse
gil tetiiletekbe integr.ilnak. A nemzetisegek tetiileti elhelyezke
desenek figyelembevetelet kertek. A vita hangneme egyre ele
sebb lett a konnany es a nemzetisegek kozott. Ebben a vita:ban 
adou nyomatekot a magyar nemzetiseg koveteleseinek a Csall6-
kozi Varosok es Falvak Tarsula:sa felhfvasara osszehfvott komaro
mi nagygyiIles 1994. Januar S-an. Az itt elfogadott dokumentum 
magyar tobbsegil tetiileti egysegek letrehozasat javasolta a deli, 
magyarok lakta tetiileten. A konnany egyertelmuen elutasftotta 
a javaslatot. 

Az elsc5 evek atalakulasainak soraban meg egy jelensegre fi
gyelhettunk fOl. A kozsegek szarna aIland6an noh, es kis mertek
ben rna is nc5 Szlovakiaban. A hetvenes, nyolcvanas evek centra
lizaI6, kozsegosszevonasokat eredmenyezc5 idc5szaka utan, a rend
szervaItas elsc5 eveiben megszaporodtak a kozsegek szetvaIasat 
szorgalmaz6 torekvesek. Szarnos kiskozseg vaIt el egykOri kozponti 
falujat6l es hozta letre sajat onkormanyzatat. A lakossag eletere 
altalaban pozitfv hatassal volt az ujb6li onaIl6sag, az onkormany
zat mCikodesc. Szamos kiskozsegbe orvendetcs m6don visszatert 
az iskola, a tanit6 is. 
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A mtisodik Onkomuinyzati vtilasztcisok 

A Meciar mozgalma altai megnyert parlamenti valasztasok 
utan nehany hettel keriilt sor 1994. novembereben a masodik 
onkormanyzati vaIasztasokra. A reszvetel nagyon alacsony, mind
ossze 54 % volt. A kepviseloi helyek szamaban a DSZM volt a 
legeredmenyesebb 23 %-al, ot kovette a KDM 20 %-al. A polgar
mesteti helyek szamaban azonban nemi meglepetesre a fugget
Ienjeloltek voltak legeredmenyesebbek 29 %-al, Oket kovette a 
DBP 18 szazaIekos eredmennyel. A vaIasztasok eredmenye a va
laszt6polgarok kiabrandultsagat mutatta a politikab61 es a poli
tikai partokb61. 

A masodik vaIasztasi idoszakra Metiar harmadik orszaglasa 
nyomta ra a belyeget. A politikai klfma nem kedvezett az alulr61 
indul6 kezdemenyezeseknek, az onkormanyzatisag elvenek, az 
onkormanyzatok hataron atny1116 egyiittmtlkodesenek es egyaI
talan a demokracianak. 

A kedvez6t1en politikai legkorben sziiletett meg 1996-ban az 
orszag uj teriileti es kozigazgatasi felosztasar61 es a helyi aJlam
igazgatasr61 sz616 torveny. Mindkett6t a kormany centraIizaJ6 
torekveseinek rendeltek ala. A 8 keriilet, es a kozpontosftott he
lyi aIlamigazgatas letrehozasat egyarant bfraItak a szakemberek, 
az onkormanyzati erdekkepviseletek es az ellenzek. Ezzel par
huzamosan zajlott a minden eddigit feliilmul6 tisztogatas az aI
lami hivatalokban. A hivatali posztok betolteset egyertelmuen 
parterdekeknek rendeItek ala. 

A szlovakiai magyarsagot is slliyosan etintette az uj kOzigazga
tasi es teriileti felosztas. A magyarlakta videkeken nem hoztak 
letre ujabb jarasokat, a korzeti hivatalokat megszuntettek. fgy az 
ugyintezes itt tavolabb keriilt a polgarokt61. Az, hogy tobb del
szlovakiai kisvaros nem vaIt kozigazgatasi kozpontta hatranyo
san etinti majd tovabbi fejl6desuket. 
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Amire az onkonminyzatok vartak, abb6l semmi nem val6sult 
meg. Nem b6vftettckjogkoreiket. Sot kisebb torvenym6dosft:a
sokkal tobb esetben az allami hivatalok jogkoreit er6sftettek. Nem 
hoztik letre a masodfoku onkormanyzatokat scm. Torrent ugyan 
egy kfserlet a kormanyzat rcszer61, hogy elfogadtasson egy tor
venyt a regionalis onkormanyzatok kialakfwar61, de olyan ne
vetsegesen csekely jogkoroket kaptak volna ezek a kepviseleit 
szervek, hogy a nagy lak6ssagi ellenallas miatt a jogszabalyt le
vettek a napirendr61. 

Feler6sodtek azok a tendenciak, hogy az onkormanyzat poli
tikai szfnezete, osszetetele erosen befolyasolta az allami t:amoga
wok merteket. Az onkormanyzatok donto tobbsege azonban el
lenzcki beallitottsaglinak sz:imftott. Soha nem volt olyan rossz a 
viszonyaz onkormanyzatok Cs az allami hivatalok kozott, mint az 
ut6bbi egy-ket evben. Az onkormanyzatok koltsegvetese is egyre 
szukiilt. A Meciar kormanyr6l sok mindent el lehet mondani, 
de azt, hogy onkormanyzatbarat lett volna, egyaltalan neID. 

6nlwrmanyzat is demokrcicia 

Az onkormanyzatok tobbscge ebben a politikailag nagyon 
osszetett idoszakban jelesre vizsg:izott demokr:iciab6!. Tobbse
giik igyekezett a lakossag erdekeit szolgalni, hiszen nekik tarto
zik kozvetlen felelosegge!. Az onkormanyzatok tobbsege val6ban 
ellenzeki osszetetellI volt cs szemben alltak a centraliz:i16 hata
lomma!. Gondoljunk csak arra, milyen szfvelyesen fogadtik min
deniitt Michal Kovac koztarsasagi elnokot, mikor a kormany re
szer61 6riasi nyomas nehezedett ra, hogy mondjon Ie. 

Az onkormanyzatok a kozvetlen demokr:icia intezmcnyct, a 
helyi nepszavazast is alkalmazt:ak. Szlovakiaban zonban a politi
kai klima nem csak az orszagos viszonylatban, de helyi szinten 
scm kedvezett a referendumoknak. Tobb del-szlovakiai kozseg-
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ben helyi nepszavazason dontottek el, hogy visszaaIlftjak a k6z
seg tortenelmi nevet. A kormany azonban rendre figyelmet ki
vUl hagyla ezek eredmenyet. Kirfv6 pelda a parkanyi es a 
szentgyorgyi nepszavazas esete. A kormany minden eszkozt be
vetett, hogy megakadaIyozza lebonyolftasukat. fgy az alacsony 
valaszt6i reszvetel miatt vegul nem voltak ervenyesek, de hogy 
egyaItalan lefolytak, orszagos jelent6segUve valtak. 

cJ.i vdlasztcis kiis%oben 

A Meciar kormany szelleme ott kisertett abban a helyhat6sa
gi vaIasztasi torvenyben is, amelyet nehany h6nappal az idei va
lasztasok kifrasa elott fogadott el a parlament. Az alkotmanybf
r6sag alkotmanyellenesnek mondta ki a torvenyt, elsosorban a 
nemzetisegi kv6tak bevezetese miatt. Azonban nem csak az al
kotmanyellenesnek kimondott reszek, hanem a torveny egesz 
szelleme ellentmondott az onkormanyzatisag elvenek. A partlis
takra torten6 szavazas reven fennaIlt az a veszely, hogy a leger6-
sebb part kepviselOi elfoglaljak az egesz testiiletet. Az egyszfnu 
testiiletek hatalmas veszelyt rejtettek voIna magukba. Az elmUlt 
evek tapasztalatai meggyoztek benniinket arr61, hogy a helyi ha
talom is hatalom, es ez eppugy monopolhelyzetekre, kizoir6la
gossagra, teljeszkedesre torekszik mint a kozponti hatalom. Nem 
nehez elkepzelni, milyen kovetkezmenye lett volna annak, ha 
egy szUk partcsoport donthetett volna az egesz kozseg iigyeir61. 

A hivatalba lepett Mikulas Dzurinda vezette uj kormany, na
gyon helyesen, lenyegeben visszaaIlftotta azt a vaIasztasi lorvenyt, 
amely mar ket esetben j6l vizsgazott. Ezt az onkormanyzatokkal 
szemben tett elso pozhiv lepeskent ertekelhetjiik. Az elozo evek 
rossz tapasztalatai utan nagyon kellene mar egy kormany, ame
lyet onkormanyzatbaratnak nevezhetiink. 

A polgarok vegre nyugaImat es attekintheto kozigazgatast akar
nak. Tennival6 van boven. Az onkormanyzatok penziigyi hatte-
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renek meger6sftese,jogkoreinek b6vitese, mukodOkepes regia
nalis onkormanyzatok letrehozasa es meg sorolhatmim. 

Remeljuk egy megvaItozott politikai legkorben a polgarok na
gyobb erdeklodest mutatnak a helyi iigyek irant es nagy szam
ban mennek e\ szavazni decemberben, mint az el6z6 evekben. 
Hisszlik, hogy megfontoit don test hoznak: ratermett, polgarba
rat onkormanyzatokat valasztanak az elkovetkezend6 negy evre. 

(A szen.O CUta varos alpolgarmestere.) 
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Fekete Marian 

Vissza az alkotmanyossaghoz 

Hihetetleniil rovid eletunek, es 6rhisi pl"nzpocsekohisnak bi
zonyuIt a helyhat6sagi vaIasztasokr61 sz6l6 torveny m6dosfGisa, 
amelyet az a1kotmanybfr6sag az alkotmannyaI osszeegyezhetet
lennek min6sfteu. Az 199B-as szeptemberi vaIasztasok utan a par
lament, egy keyes m6dosftast6l e1tekintve, visszatert a korabbi 
helyhat6sagi vaIasztasokon bevaIt rendszabalyokhoz. 

A helyhat6s;igi vaJasztasokon, lebat a kozseg polgarmesterenek 
es kepvisel6-testii!etenek megvalasztasan. azok vehetnek reszt, 
azok rendelkeznek aktfv vaIaszt6joggaI, akik a vaIasztasok nap
jan (azaz legkes6bb december 19-en) betoltoul"k tizennyolca
dik eleteviiket I"s a kozsegben aIland6 lak6hellyel rendelkeznek. 
Az aktfv vaIaszt6JoggaI rendelkez6 vaIaszt6kat a k6zseg a vaIasz
t6k ne\jegyzekeben tartja nyilvan. A vaJaszt6jog egyenl6sege a1ap
e1veb61 kovetkezik, hogy minden egyes valaszt6 csak egy vaIasz
t6i ne\jegyzekben lehet bejegyezve, es csak egy szavaz6korben, 
megpedig az aIland6 lak6helye szerinti szavaz6korben szavaz
hat. Eppen ezert, a helyhat6sagi vaJasztasokon nem lehet valasz
t6i igazolvannyaI szavazni egy masik kozsegben, ha valaki a va
lasztasok napjan nem tart6zkodik az aIland6 lak6helye szerinti 
kozsegben. Mivel a vaJasztasok napjan a szavaz6kori valaszGisi 
bizottsagok els6sorban a vaJaszt6k ne\jegyzl"keben feltun tetetl 
vaJaszt6k szamara teszik lehet6ve a szavazast, a kozseget ezzel kap
csolatban tajekoztatasi kotelessl"g terheli; legkes6bb november 
2B-ig a vaJaszt6k ne\jegyzekebe bljegyzett minden cgyes vaIasz
t6nak megkuldi az I"rtesftest, amelybcn feItunteti a vaJaszGis id6-
pongat, a szavaz6kort es azt a helyet, ahol a valaszt6 szavazhat. 
Ebben az ertcsft6ben egyben figyelmeztet arra a kotelcssegre, 
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hogy a valaszt6 a szavams el6tt a szemelyazonossagat igazol6 ok
mannyal koteles magat igazolni, es roviden feltiinteti a szavaz6-
lapok kezelcsenek m6djat is. 

Fontos rendelkezes az is, hogy a valaszt6nak meg j6val a va
lasztisok napja el6tt lehet6seget kell kapnia a kepviselo. es a 
polgarmesteIjeloltek megismeresere is. A helyi v.ilasztisi bizott
sag ajeloltek ne\jegyzeket legkes6bb november 24-ig koteles a 
helyben szokasos m6don kihirdetni. Ajeloltek ne\jegyzekenek 
kozzetetele nyilvanval6 celt kovet: a v.ilaszt6knak elegend6 ide
jiik legyen arra, hogy eldontsek, kire is voksolnak majd a valasz
tisok napjan, december IS-an vagy I9-en. 

A v.ilaszt<isok napjan a szavaz6helyisegben az szavazhat, akit a 
v.ilaszt6k ne\jegyzekebe bejegyeztek es megfelel6 m6don (sze
melyi igazolvannyal, katonai igazolvannyal, utlevellel stb.) iga
zolni tudja szemelyazonossagat. A szavaz6kori v.ilaszt<isi bizott
sag ugyanis csak a v.ilaszt6k n6jegyzekebe bejegyzett szemelyek 
szamara teszi lehet6ve a szavamst. Eppen ezert egyes esetekben 
a szavaz6kori v.1laszt<isi bizottsag koteles a v.ilaszt6k n6jegyzeke
be bejegyezni az el6ttiik megjelent allampolgart. fgy van ez pel
daul akkor, ha a v.1laszt6 ugyan nem szerepelt a kozseg altai el
keszftett ne\jegyzekben, de a v.ilaszt6 a szemelyi igazolvanyaval 
bizonyftja, hogy az adott szavaz6korben alland6 lak6hellyel ren
delkezik, tovabba akkor is, ha a v.1laszt6 felmutatja a bfr6sag ha
tarozaUt a ne\jegyzek kiegeszfteser61. Ilyen esetben tehat a va
laszt<isi bizottsag el6bb bejegyzi a valaszt6t a v.ilaszt6k ne\jegyze
kebe, majd kiadja neki a szavaz6lapokat es a hivatalos borftekot. 
Ha viszont a v.ilaszt6 nem tudja igazolni a szemelyazonossagat, 
es nem ismeri 6t a valasztisi bizottsag egyetlen tagja sem, a bi
zottsag felkeri a valaszt6t, hogy a szemelyazonossagat igazolja ket, 
a bizottsag tagjai szamara ismert szemely tanuvallomasaval. 
Amennyiben ezt a valaszt6 a Szava7-<ls befejezeseig sem teszi meg, 
nem szavazhat meg akkor sem, ha egyebkent bejegyeztek 6t a 
valaszt6k ne\jegyzekebe. 

A szavazas m6djat illet6en els6sorban azt kell tudni, hogy a 
valaszt6 a szemelyazonossaga igazolasat es a valaszt6k ne'ljegyze-
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kebe tett feljegyzest kovetoen a bizottsagt6l ket szavaz6lapot kap 
es egy hivatalos borftekot. Az egyik szavaz6lapon a kepvisel~e
loltek, a masikon pedig a polgarmesteIjelOltek vannak-abcce- . 
rendben feltuntetve. A szavaz6lapokon tovabba fel van tlintetve 
minden egyes jelolt sorszama, es a kepvisel6-vaIasztasra sz6l6 sza
vaz6lapon az, hogy az adott vaIaszt6keruletben hany kepvisel6t 
ken megv.ilasztani. A vaIaszt6 az ugynevezett szavaz6fulkeben ke
zeli a szavaz6lapokat, megpedig ugy, hogy a kepvisel6vaIasztasra 
sz6l6 szavaz6lapon bekarikazza legfeljebb annyi jelolt sorszamat, 
ahany kepvisel6t ken megv.ilasztani, a polgarmester-vaIasztasra 
sz6l6 szavaz6lapon pedig csak egyetlenegy polgarmesteIjelolt sor
szamat karikazhaga be. Ha a vaIaszt6 veletlenul helytelenUl ke
zeli a szavaz6lapot vagy szavaz61apokat, a bizottsag a kivansagara 
mas szavaz61apokat ad ki ezek helyett. A szavaz6lapok kezelese 
utan a vaJaszt6 ezeket beteszi a bizottsagt61 kapott borftekba, oda
megy a szavaz6urnahoz, es gyakorlatilag a borfteknak az urnaba 
dobasaval szavaz. Mivel a vaIaszt6nak a torveny szerint szemelye
sen ken szavaznia, a vaIasztasi bizottsagnak nem lenne szabad 
megengednie, hogy peldaul gyerekek dobjak a borftekot az ur
naba. Hasonl6keppen, a bizottsagnak nem szabad lehet6ve ten
nie a szavazast annak a vaIaszt6nak, aki nem ment be a szavaz6-
fulkebe. Kivetel persze itt is akad. A szavaz6fulkebe, de meg a 
szavaz6helyisegbe sem ken feltetlenUl elmenniuk a sulyos bete
geknek, a mozgaskepteleneknek. Ezek az emberek az ilyen, I1gy
nevezett ku]onleges meltanylast erdeml6 okok alapjan kerhetik, 
hogy a szavaz6helyisegen kivUl szavazhassanak. A szavaz6kori va
lasztasi bizottsag ilyen esetben a valaszt6hoz elkuldi ket tagjat a 
mozg6 szavaz6umaval, a szavaz61apokkal es a borftekkal. A sza
vazas titkossagat persze az ut6bbi esetben is biztosftani kell. 

(A szerzo publicista.) 
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Csanda Endre 

A sikeres onkormanyzati 
vaIasztasi kampany 

Kules a eel eIeresehez! 

. .I"B<1rmivei foglalkozz is, egyediil az elszmtsagon 
mUlik minden. Ha val6ban el akarsz erni vala
mit, minden bizonnyaI el is fogod erni. Ha ... " 
(???) 
"De csak akkor, ha azt a valamit igazan akarod, 
ha mindennel jobban akarod, ha nem akarsz 
meg szaz kiil6nfele dolgot ugyanolyan nagyon." 

.I (Villiam James) 
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Silkeres vcilasztasi strategia (otletek) 

.IId6ben kezdeni (el4szorstralLgia, aztdn luJmp<iny) . 

.ILeltarozzuk az alaphelyzetet (_y, eUmfo/ek, 

akttvdink (s passztvtlink, poliliJuli folJtte/ek, sib.) . 

.IJel61t es pan: strategiai 6sszhangja (vesztlyek) . 

.I Osszhang strategia es forrasok k6z6tt. 
'.ISzilard. de rugalmas strategia (varatlan fvrdulalbk) . 

.I A vaIasztasi strategia k6telez6 jellege . 

.I A strategia fr.isba foglal<isa. 
,.I A szakemberek szerepe (straligia kidolgouisa). 

G>Id6ben eld6nteni. mit akarunk mondani - prog
ramunk f6 elemei (vezerfonal- mott6). 

@Hogyan kfv:1nja a mondanival6t tolmacsolni - a 
forma megvaIasztasa. 

@i Maga az elmtmdtis. tolmdcsolds - id6zftes, m6d, 
munkat::irsak. a kamp:myakci6k szervezese. anya
gi lehet6segek, sth. 
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A vaIasztasi karnpany brosunija -1 

A vaIaszt6 megsz6lftasanak legf6bb eszkozc: 
Kovetelmenyek: 

egysu:rll ... rOvid ... olvashalO ... el6tnvez.eU ... {roU 

* grafikailag rerufndt * iddJen kinyomkltou 

Kiilalak: 
- olvashatOsag - betiinagysag, nem cifra betiik, stb. 
- nyelvezet - stilus, egyszerii embernek is Crtheto, 
- egyszerr1seg- nem miittirgy, nem nipi mot{vu-

mok arch{vuma, 
- sz{nezet - nem inger15 hanem nyugtatO sz{nek, 
- kepek - jelOlt, csaltidi vagy egytb kepek . 

. A vaIaszt3si karnpany brosUnija - 2 

w'Tartalom: (egyszerlI es kiizvetlen) 
- a jelolt eletrajzi a1apadatai a kampany vezerfo

nalat61 fiiggoen (Pl. gyerek£k, kiizlleti [unkOOk, klubtag

sag, Jelekezeti hovatarlouis, sib.), 

- kozeleti szereplesre val6 feikeszilltseg (iskola! 

vegzettseg, kozhaszmi tevekenyseg, komiszi6kban val6 

tevekenyseg, stb.), 

- a kampany vezerfonalanak reszletezese, 
- konkret cimek a kontaktus megteremtesere. 
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Buktat6k veszelye a kampanyban 

· / Az onkonruinyzatis3galapismeretffiekbianya. 
Anegativ kamp3ny hatasa.. 

.I A vaIaszt6k ertekrendjenek tisztelete. 

A vaIaszt6k szeles retegenek megsz6litasa. 

Az igeretek es a reaJis lehet&egek . 

. ,/ ,,AkOteIetegyazon vegenhtizzuk?" (pcirtok?) 

· . .IHeIyteIen kapcsolat az emberekkel. 

,I 
I I ThbiIkozas a WIasztOkkal- (ajtinMs) 

Az emberekkel vaI6 bamism6d aIapjai 
· I Ha mlLel alwrn. gyfijteni, ne nlgrJ lei a mihkasl! 

, .IN e bir.ilj, ne itelj, ne panaszkodj! 
Az emberekkel valO bdndsmM nagy lillw, 

JJi·~;.''7rl ki oszinte tiszteletedet! 
AlIi ezl a landc.sol k6vel~ az.l az egtsz vitag; aki nem Mpes 

k6veln~ magrJra marad! 

.IEbressz tettvagyat a rruisik emberben! 
(Daly Carnegie) 

(A sun5 a SzltnJdlUai Vdrosok is Falvak Tarsuldsdnak eM aklnoke, 

E;",kujvdT polgriTTll£S/eTe.) 
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AngyalBela 

A vruasztcisi szervek feladatai 

AJto1dnos rendelkez.esek 

Az onkonminyzati vaJasztasok ininyft<isara, ellen6rz~s~re ~s 
lebonyolftasara a vaJasztasi torv~ny (a Szlovak Nemzeti Tanaes 
346/1990 Tt. sz. torv~nye a kozs~gek onkonnanyzati szerveinek 
vaJasztasar61) ~rtelm~ben tobbszintu vaJasztasi szerveket (11. §) 
hoznak l~tre: a Kozponti VaJasztasi Bizottsagot, a jarasi ~s a 
helyi vaJasztasi bizottsagokat. A szavaz6korokben Un. urnabizott
sagokat kell alakitani. A vaJasztasi bizottsagi tagsag felt~tele az 
aktiv vaJaszt6jog. Kizar6 ok a k~pviseIO-, vagy polgannester:ie
lolts~g. 

A vaJasztasi szervek l~trehozasaban azok a politikai partok ~s 
mozgalmak vehetnek r~szt, arnelyek jelolteket aJlftottak a valasz
tasokon. A bizottsagok adminisztratfv teend6inek ellat1sar61 a 
jegyz6konyvvezet6 gondoskodik (lla. §). A Kozponti VaJasztasi 
Bizottsagjegyz6konyvvezet~~t a konnany, ajan1si bizottsag~t a 
jan1si eloljar6, a helyi ~s szavaz6kori bizottsagoket pedig az adott 
kozs~g polgannestere nevezi ki. 

A Kozponti VaJasztasi Bizottsag a legmagasabb szfntu vaJasz
tasi szerv (12. §). Legfontosabb feladata, hogy feliigyelje az ala
esonyabb szmtu vaJasztasi bizottsagok felk~sziil~set a valasztasokra. 
Azok a politikai partok delegalhatnak ebbe a bizottsagba tago
kat, arnelyek ajarasok egyotodeben aJlftottakjelolteket a kozs~
gi vaJasztasokon. Ajan1si bizottsagokba azok a partok delegal
hatnak tagokat, arnclyek a jaras kozsegeinek legalabb egyhar-

Hasznos ludniva16k vdlaszl6knak 29 



madaban alIftottakjeloIteket (13. §). Ajarasi, helyi es szavaz6-
kOri v.Hasztasi bizottsagok eseteben el6"frt a minimaJisan ot tag. 
Amennyiben a politikai partok nem toltikfel az e16frt letszamot 
ajar:isi bizottsagok eseteben ajarasi eloljar6k (13. §), a masik 
ketszfntu bizottsageseteben az ilIetekes polgarmester (14., 15. §) 

nevezi ki a hianyz6 tagokat. 
A helyi valasztasi bizottsag legfontosabb feladata a jeloltek re

gisztr;ilasa, a szavaz61apok nyomtatasanak biztosftasa es a helyi 
eredmenyek megailapftasa, valamint annak kihirdetese (14. §). 
Azokban a kozsegekben, ahol csupan egy szavaz6kort alakitot
tak ki, nem hoznak letre kiilon szavaz6k6ri vaJasztasi bizottsa
got. Ennek feladatat a helyi v:ilasztasi bizottsag laga eI (15. §). 

A v:ilasztasok lebonyolftasa szempongab61 a legnagyobb fel
adat a szavaz6kori v:ilasztasi bizottsagokra ham!. 6k keriilnek 
egyediil kozvetlen kapcsolatba a v:ilaszt6kkal, feliigyelik a szava
z61apok leadasanak menetet es a v:ilasztas befejezese utan a sza
vazatok osszeszamlaJasa is az 6" feladatuk (15. §). Mivel a szava
z6kori bizottsagokra, iIletve tagjaikra nehezedik a legnagyobb 
felel6sseg, es val6jaban 6k biztosfgak a legfontosabb tarsadaImi 
feliigyeletet a valasztasok tisztasagat iIletoen, ezert az 0 munka
jukkal a tovabbiakban reszletesen foglalkozunk. 

A szavaz6kori valasztasi bizottsag elso iilesen, amelyet a pol
garmester hfv ossze, a tagok megailapodnak az e1nok es alelnok 
szemelyer6l. Amennyiben nem sikeriil megegyezniiik, sorsolas
sal dontenek arr61, hogy ki toW be ezeket a posztokat (11. §). 

A tenyleges bizottsagi munka a vaJasztasok napjan kezdodik. 
A valaszt6k ne\jegyzeket a kozseg a kialakitott szavaz6korok sze
rint keszfti e1, es Icgalabb ket 6raval a valasztas megkezdesc elott 
a szavaz6kori bizottsagnak atadja. A v:ilasztas nap jan a ne\jcgy
zekbe a szavaz6kori bizottsag ut61agosan befrhatja azon polga
rokat, akik eITe megfelclo bfr6sagi vegzessel rendelkeznek, illet
vc a szemelyi igazolvanyuk felmutatasaval igazoljak, hogy allan-
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d6lakhellyel rendelkeznek a szavaz6korhoz tartoz6 telepwesre
szen (5. §). 

Az idei onkorm<1nyzati v:1laszt<1sokat az eI6z6ekhez hasonl6-
an ket napon bonyolftj<1k Ie. Pentek delut<in a szavaz6helyiseg 
<1tvetelevel megkezdi munk<1j<1t a bizotts<1g. A szavaz6urn<1kon 
(mozg6 es aIland6) kivUl ellen6rzi a szavaz6fiilkeket, ahol a v<1-
laszt6polg<1rok a szavaz6lapokon elvegezhetik a megfelel6 m6-
dosft<1sokat. A bizotts<1g tagjai megvizsgaIj<1k az um<1kat, majd 
azokat lepecsetelik, ellen6rzik, hogy rendelkezesre all-e a v:1-
laszt6k n6jegyzeke, tov:1bM van-e ke1l6 mennyisegli szavaz6lap 
es borftek (28. §). Ezumn az adott id6pontban megnyitj<1k a szava
z6helyiseget es ezzel megkezd6dik a tulaJdonkeppeni szavazas. 

Aszavazcis 

A vaIaszt<1si torveny egyertelmuen kimondja, hogy a vaIaszt<1st 
minden jogosult polg<1rnak szemelyesen kell vegrehajtania, he
Iyettesftes nem megengedett (31. §). A bizotts<1g tagjai a v<11asz
t6polg<1rok helyett nem kezelhetik, nem m6dosfthatj<1k a szava
z61apokat. A vaIaszt6polg<1r a helyisegbe erkezese umn igazolja 
szemelyazonoss<1g<1t, es miut<in a vaIaszt6k ne\jegyzekeben beje
loltek a nevet, megkapja a szavaz61apokat es a borftekot. Ezut<in 
koteles a szavaz6fulkebe lepni, ahol a borftekba helyez egy, a 
kepvisel6-testiilet vaIaszt<1s<1ra, es egy, a polg<1rmester vaIaszt<1s<1-
ra sz6l6 szavaz6lapot. A kepvisel~eloltek kozu.l, akik <1becerend
ben vannak a szavaz6lapon, a nevUk cl6tti sorsz<1m bekereteze
sevel jeloli meg azokat, akikre adja szavazat<it. A vaIaszt6polg<1r 
maximum annyi jelolt neve el6tti S7.amOt karillihat be, ah<1ny 
kepvisel6t az adou v:11aszt6keriiletben megv:1laszthatnak. A pol
g<1rmester vaIaszt<1s<1ra szoIg<116 szavaz6lapon szinten a sorsz<1m 
karik<17-<1s<1val jeloli meg azt az cgy jcloltet, akire a szavazat<it adja. 
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Az a valaszt6, aki nem tud oIvasni, ilIetve akit testi fogyatekos
saga akadaIyoz a szavaz6Iap kezeleseben,jogosultarra, hogy mas 
vaIaszt6t (sohascm bizottsagi tagok) vigyen magaval a S7.avaz6-
fulkebe, aki az utasitasai a1apjan elvegzi a szukseges m6dositaso
kat a szavaz6Iapon (32. §). Ebben az esetben sem helyettesites
r61 van szo, hanem tcchnikai segftsegr61 a vaIaszto reszere. 

A szavaz6fulke elhagyasa utan a szavazopolgar a borftekot a 
szavaz6urnaba helyezi. A bizottsag tagjai nem teszik lehetove a 
szavazast annak a vaIasztopolgarnak, aki nem ment be a szavaz6-
fulkebe (31. §). 

A vaIaszt6 kulonbozo okok, pI. betegseg, mozgaskeptelenseg 
miatt kemeti, hogy a szavaz6helyisegen kiviil szavazhasson (31. §). 
I1yen esetben a szavaz6kori vaIasztasi bizottsag elkuldi a valasz
t6polgarhoz ket tagjat a mozg6 szavaz6urnaval, a szavaz6lapok
kaI es a borftekokkal. I1yen esetben is a vaIaszt6 tigy szavaz, hogy 
a vaIasztas titkossagat ne sertse meg. 

A szavaz6helyisegben es kozvetlen kozeleben a rendert a bi
zottsag elnoke tartozik felelosseggel. Ha olyan koriilmenyek 
ad6dnak, amelyek lehetetlenne teszik a szavazas megkezdeset 
vagy folytatasat, a bizottsag kes6bbre halaszthaga a szaYa7.3s meg
kezdeset, vagy meghosszabbfthaga a szavazas idotartamat (33., 
34. § ). Azonban eITe csak objektiv kOriilmenyszolgaItathat okot, 
peldaui Uiz az epuletben, arvIZ stb. I1yen esetben a szavaz6kori 
vaIasztasi bizottsag feladata a szavazas megszakftasanak idotarta
rna a1att a szavaz6urnakat lepecsetelni. Ugyancsak Ie kell pecse
telni az urnakat es az iratokat biztonsagba kell helyezni a szava
zas elso napjanak vegen, hogy ezzel megakadaIyozzak szavaz6-
lapok bedobaIasat az urnakba az ejszaka folyaman (28. §). 

A valasztasok befejezesere megallapitott idopont leteltet kO
vetoen mar csak azok szavazhatnak, akik a szavaz6helyisegben, 
vagy a szavaz6helyiseg elott tart6zkodnak. Ezt kovetoen a szava
z6helyiseget bezatjak, es a szavaz6kori valasztasi bizottsag elnO
ke a S7.avazast befejezettnck nyilvanfga (35. §). 
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A vaIaszt6helyiseg lezarasa utan vcgzik el a szavazatszamWast, 
amelyen csupan arra jogosult szemelyek vehetnek reszt. A jogo
sult szemelyek kare harom reszre oszthat6: cls6sorban a szavaz6-
kori vaIasztasi bizottsag tagjai, a fels6bb szintiI vaIasztasi bizottsa
gok tagjai es a Kozponti VaIasztasi Bizottsag engedelyevel ren
delkez6szemelyek (36. §). 

A bizottsag tagjai a felhaszmilatlan szavaz6lapokat es borite
kokat lepecsetelik es kinyitjak az urnakat. Amennyiben mozgour
nat is hasznaItak, akkor a ket uma tartalmat asszekeverik. EI6-
szor a boritekokat szamWjak meg es osszehasonlftjak ezek sza
mat a vaIaszt6k n6jegyzekeben szerepl6 feljegyzesekkel. Ezt k6-
vet6en kiveszik a boritekokb61 a szavaz6lapokat es kiilonvalaszt
jak a kepvisel6-testiilet es a polgarmester vaIasztasara szolgaI6-
kat. A bizottsag minden egyes tagja megtekintheti a szavaz6lap<?"" 
kat (37. §). . 

A bizottsag ervenytelennek nyilvanftja azokat a szavaz61apo
kat, amelyek nem az el6frt nyomtatvanyon vannak, es azokat, 
amelyeken a polgarok az el6frtnaI tobb sorszamot, vagy egyet 
sem jeloltek meg. Vitas esetekben a szavaz61ap ervenyesseger61 
vegs6 ervennyel a szavaz6kori vaIasztasi bizottsag dont. Ezt k6-
vet6en 6sszeszamoljak az egyes jclaltekre leadottszavazatokat (38. §). 

A szava:zatszcimldlds 

A vaIasztasok lefolyasar61 es a vaIasztas eredmenyer61 a va
lasztasi bizottsag ket peldanyban jegyz6konyvet keszft (39. §). Ez 
rendkfviil fontos dokumentum. Jelent6segct az noveli, hogy ez 
a1apjan osszegzi a hclyi valasztasi bizottsag az egesz kozsegben 
leadott szavazatokat es aUapftja meg a vaIasztasok eredmenyet. 
A szavaz6korijegyz6konyvnek tartalmaznia kell a vaiasztas id6-
pontjat, a vaIaszt6k ne\jegyzekebe befrt szemelyek szamat, a ki
adott borftckok mennyiseget, a leadott ervenyes szavazatok 
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szamat, az egyes jeloltekrc leadott szavazatok mennyiseget. A jcgy
z6konyvet a bizottsag elnoken es tagjain kiviil a jegyz6konyvveze
to is ellaga kezjegyevel. Az alairas megtagadasanak indokait a 
jegyz6konyvben feltiintetik. 

A jegyz6konyvet a helyi vaIasztasi bizottsagnak kell leadni, 
majd a szavaz6kori bizottsag tagjai megv.lljak annak utasftasat a 
bizottsag tevekenysegenek befejezesere. A szavaz6kori bizottsag 
a vaIasztasokmil hasznalt iratokat, szavaz6lapokat, bontekokat 
es a vaIaszt6k ne\jegyzeket atadja megorzesre a kozsegnek (40. §) . 

A vaIasztasok eredmenyet a kozsegben a helyi vaIasztasi bi
zottsag .iJJapfga meg a szavaz6kori bizottsagok jegyz6konyvei aiap
jan. Meg:illapfga vaIaszt6keriiletenkent, hogy a kepvisel6jelol
tek koziil kik kaptak a legtobb szavazatot, tehat kikjutottak be a 
testiiletbe (41.,43. §). Azonos szavazatszam eseten, ha a ketje
lolt azonos pan Iistajan szerepel, a partlistan megadott sorrend 
dont. Ha nem azonos panjelolgei, akkor sorsolassal dontenek 
arr61, ki keriil a testiiletbe (44. §). 

MegaIlapfga tovabba a bizottsag az egyes polgarmesterjelol
tekre leadott szavazatok szamat es a legtobb szavazatot kapott 
nyeri el a polgarmesteri posztot. Azonos szavazatszam eseten uj 
vaIasztast tartanak (44. §). 

A helyi vaIasztasi bizottsag a kozsegi vaIasztas eredmenyeir61 
sz616 jegyz6konyv alafrasat kovetoen a helyben szokasos m6don 
haladektalanul kozzeteszi a kozsegi kepvisel6-testiileti es polgar
mester-valasztas eredmenyeit (45. §). 

A ket peldanyban alairtjegyz6konyv egyik peldanyat a helyi 
vaIasztasi bizottsag elnoke haladektalanul eljuttaga a jarasi va
lasztasi bizottsaghoz (43. §). 

(A szerzo GUta varos alpolgarmestere.) 
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Sarlota Pufflerova 

Lak6helyiink jovojer61 dontiink 

Kilenc ewel ezel6tt a november 17-i tortenelmi esemenyek
hez nagymertekben hOZZlljaruIt az a teny, hogy akkorra mar egyre 
tobb ember uzte ki magab61 a feleimet. 6k voltak azok, akik 
radobbentek arra, hogy a legszomyfibb megiscsak az volna, ha 
ujabb es ujabb nemzedekek kenyszeIiilnenek elnyomasban el
ni, hazug legkorben, a vihig fejl6deset61 eIzarva. fgy mind tob
ben emeitek fOl a szavukat a jogtiprasok es embertelensegek el
len. Az 1989-es er6szakmentes rendszervaltas utan azonban csak
hamar mindny.ijan rajottiink, hogy az emberek tudatanak, er
tekrendjenek megvaItoztatasa mindennel nehezebb es viszony
lag lassl1 folyamat. Tudjuk, meg sokat, nagyon sokat kell ten
mink a nyitott polgan tarsadalom fokozatos kialakftasaert. 

Az OK '98 polgan kezdemenyezest azert hoztuk lette, hogy 
mas civil szervez6desekkel egyiittmukodve meggy6zziik a polga
rokat arr61, hogy az orszagjov<"!je az 6 kezUkben van. Hogy alap
vet6 jogunk aktfv reszt vaIlalni a koziigyek intezeseb6l. Ezt a jo
got nem valamelyik part vagy politikus adomanyozta nekiink. 
Ezzel a jogunkkal sziiletesiink 6ta rendelkeziink, mert a Szlovak 
Koztarsasag Alkotmanya szavatolja mindannyiunknak a sz61:l.s
szabadsagot, a minel szelesebb kort1 tajekoztatashoz val 6 jogot, 
a gyiilekezesi es a tarsulasi szabadsagjogat, tovabba mas alapve
t6 emberi jOgokat. Ami kezdemenyezesiink partsemleges cs az a 
legfontosabb celja, hogy olyan sokretu es targyilagos tajekozta
tast nylijtsunk az embereknek, amelyek az aktfv k6zeleti szerep
leshez es a vaIaszt6i jog ervenyesftcschez sZiiksegesek. 
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Hctekkel ezel6tt kiemelked6 siker koronazta er6feszftesein
keto Aktivistaink tizcnot napon at j;1rtak az orszagot, tobb mint 
czer telepiilescn szazezreket sz6lftottunk meg azzal az iizenettel, 
hogy nc legycnck kozombosek es fclel6tlenck kozos hazankj6-
v~e irant. Ke1l6 infonnaci6val fclvertczve mcnjenek el szavazni. 
Utva:nyos er6feszfteseinkct siker koronazta, hiszen hazankban a 
parlamenti valasztasokon eur6pai meretben is kimagasl6 volt a 
polgarok reszveteli aranya. 

December IS-an es 1 !)..en hclyhat6s<igi valasztasok lcsznek Szlo
vakiaban. Hissziik, hogy a kar.ksony cl6tti bevasarlasok es a meg
feszftett elettemp6 ellenere tljra nagyon sokan jarulnak az ur
nakhoz. Mi ujra azt keljiik a tisztelt polgarokt61, hogy a valaszta
si kampany soran kerdezzek meg a jeloitekct, mikent kfvanjak 
megoldani azokat a gondokat, arnelyek a helyi lakossagot nyo
maszgak. S azutan tljra menjcnek el szavazni, lehet61eg ugyan
olyan nagy letszamban, mint szcptember vegen. A problemak 
helyi szintcn scm old6dnak meg onmagukt61. Ott is sok a fel
adat, szamos siirg6s tcnnival6 var a jeloltekre. Decemberben 
mindannyian tljra bizonyfthaguk szavazatainkkal, hogy lak6hc
lyiinkjov~e is a mi keziinkben van. 

(A szerzo az OK -98 Polgdri Kezr:J.emenyezis szOvivOje.) 
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J anibik Balli.7s 

:Elni kell a torveny adta lehetoseggel 

Az ember hajlamos arra, hogy a j61 vegzett munka utan hatra
d6ljon, mondvan, megerdemli a pihenest. Sokan gondolkodtak 
hason16an a szeptember vegi parlamenti vaIasztasok utan, f6leg 
Vladimir Meciar exkormanyf6 emlekezetes kozszolgaIati bl1es11z
kodasa utan. Pedig lazitasra nines meg iuaz id6, maga a valto
zas tenye nem segft a sokat pr6balt szlovakiai magyarok gondja
ban. KOzelednek a helyhat6sagi vaIasztasok, amelyek legaIabb 
olyan fontosak szamunkra, mint a parlamentiek voltak. Men e1-
mondhat6, ha Meciar bukasa volt a kezdet, a falvak es varosok 
"kormanyainak" megvaIasztasa beteljesfti azt a folyamatot, amely 
szeptemberben kezd6dott. 

Minden szavaz6polgamak, fuggetleniil hovatartozasat61, el
nie kelllehet6segeveL Tudatositania kell, hogy negyevenkent a 
polgar nemesak az orszag, de kozvetlen kornyezetenek az a1aki
tasaba is belesz6lhat. Az onkormanyzati testiiletek miikod6k& 
pessege a valaszt6polgar szavazatat6l is fiigg. Minel nagyobb 
szamban jarulnak az urnak e1e, annal nagyobb hitele van az uj 
onkormanyzatnak. 

Huzavonakat okozott a helyhat6sagi vaIasztasokat szabalyzo 
torveny. Elfogadasakor az ev e1ejen az akkori ellenzek nem gy6z
tc hangsulyozni a torveny a1kotrnanyellcncs voltat. Am a meciari 
parlamcnti g6zhenger kivaI6an mlikodott, a kormanykoalici6s 
kepvisel6k mindenfele lelkiismerct-furdalas nelkiil nyomtak meg 
az "igen-gombot". Az I1j kormany cmiatt mar a kincvezese pilla
nataban szemberi talalta magat azAlkotrnanybfr6sag donteseveL 
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Az uj kormanykoalfci6 ekkor meretett meg eloszor. M6dosftotta 
a torvenyt, megtette az els61epest a demokracia hianyanak elta
volftasa erdekeben, bebizonyftotta, komolyan gondolja valaszta
si fgereteinek teljesfU'set, tiszteletben targa a vaIaszt6k akaratat. 
Ez into jel lehet a jovend6 onkormanyzatok szamara is. 

A vaIasztasok id6ponganak megvaItoztatasa, az uj torvenyel
fogadasa nagy terhet r6 a vaIasztas szervez6ire. Az id6 rOvidsege 
ellen ere az onkormanyzatok alaposan attanulmanyoztak a m6-
dosftott torvenyt, a politikai partok, a harmadik szektor kepvise
l6ivel egyiitt felkesziiltek a vaIasztasokra. Szlovakianak most is
met bizonyftania kell rugaImassagat. Erre a legegyenesebb va
lasz a polgarok magas reszvetele lehet a voksolason. 

Nem kis szerepet vallal a polgarok felvil<igosftasaban a 
nonprofit szektor. A kiilonbOz6 alapftv<inyok, civil szervezetek az 
onkormanyzati vaIasztasok szabaJyait megismertet6 programo
kat, projekteket dolgoztak ki. Ezek f6 celja az uj helyzet megis
mertetese, a lehetseges veszelyekre vaI6 felkesziiles, es a valaszta
sok tiszta, szabad lefolyasa. Mindazon programok, amelyek be
vaItak a parlamenti vaIasztasok soran fo1ytat6dnak: ismet lesz
nek koncertek, bulik a VaJasztasRoCK '98 kereten beliil, a Pol
g3ri Szem fiataI aktivistai ujra ott lesznek a szavaz6helyisegek
ben es fgy tovabb. 

Legfontosabb feladat azonban ismet a vaIaszt6polgar el6tt all. 
Olyan onkorm<inyzatot kell vaIasztania, melyen keresztiil erve
nyesftheti akaratat, amely ad szavaz6i velemenyere. Kiindul6-
pontkent az egyes onkormanyzatok eddigi teljesftmenyet kell ala
pul venni. Ott ahol a telepiilesfejlesztes, az iigyek intezese nem 
folyt zokken6mentesen, ott most sincs garancia arra, hogy az on
kormanyzat mi'ikodni fog. A m6dosftott torveny pedig ujra meg
adja a lehet6seget, hogy olyan kepvisel6ket valasszunk, akikr61 
tudjuk, kepesek es tudnak tenni a varosert-faluert, es nemcsak 
sztikebb erdekeiket tartjak szem el6tt. 
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Az onkonnanyzatok felel6ssege vaItoz6ban van. Amennyiben 
az uj konnany teljesfti fgereteit, az uj testiiletek kezeben sokkal 
tobb felel6sseggeljar6 donteslehet6seg, kompetencia lesz, mint 
bannikor maskor. Beteljesiilhet a szlovakiai polgar regi vagya az 
aIlamhatalom decentralizaJasar61. Megkezd6dhet annak az on
konnanyzati elvnek a gyakorlati megval6sftasa, amely garancia 
lehet kozossegeink fejl6deseben. Reszt kell hat venniink a va
lasztason, elve a torveny adta lehet6segiinkkel. Azen, hogy va
lasztott kepvise!6ink vegezhessek dolgukat, mindnyajunk gyara
podasa erdekeben. 

(A sz.erzo a Mdrai Sdndor Alapitvdny munkatdrsa.) 
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Szilvassy J 6zsef 
, 

Ujra el kell menni 

Hosszas huzavona, alkotmanybfr6soigi kozjoitek es dontes utan 
nyilvanval6voi v.ilt: a helyhat6soigi v.ilasztoisok Szlov:ikioiban de
cember IIHln es 19-en lesznek. Az orszoig es lak6helyfulk jov~e 
szempongoib61 egyarant fontos, hogy - ugyanugy, mint szeptem
ber vegen - most is minel tobben j;iruljunk az urnoikhoz. Az 
onkormanyzatok eddig is a demokr;icia eros basty;ii voltak toirsa
dalmunkban. Kotelezo feladataikat messze meghaladva t<imo
gattoik iskohunkat, a helyi kulturnlis eletet, a nyugdijas polg;iro
kat es m;is, szoci;ilis segelyre ugyancsak r<iszorult polg;irokat. Sze
reny lehetosegeikhez kepest anyagiakkal, s ezzel egyiitt odafi
gyelessel, gondoskod;issal, melengeto emberi sz6val. A nehez k6-
riilmenyek kozott is tiszteletet parancsol6 munkat vegeztek a pol
g;irok emberibb elete, ujabb munkahelyek teremtese erdekeben. 
Nagy erdemuk van abban, hogy a nehez toirsadalmi es anyagi 
koriilmenyek ellenere sehol sem omlott ossze a helyi kozossegi 
elet, mert a legtobb onkormoinyzat szolg;ilt: igyekezett minden
ben a polgoirok segftsegere lenni. Ezert is erkoicsi kotelessegiink 
ezt a munklit ertekelve ujra elmenni a szavaz6helyisegekbe. 

A voilasztoisi kampany soran hallgassuk meg a jeloltek prog
ramjait, kerdezzunk t61uk, s fgy dontsuk el magunkban, hogy 
lak6helyfulkon szerintiink ki a legratermettebb a polgoirmestcri 
es a kepviseloi tisztsegre. Aj6 dontes azert is fontos, mert az ed
diginel nagyobb feladatok voimak az onkormoinyzatokra. A kor
manyprogram ertelmeben Szlovoikioiban is megkezdodik az ;iI
lamhatalom fokozatos lcbontoisa. Tobb jogkort kapnak a regio
n;ilis es a helyi onkormanyzatok. Sorsdonto tehoil, hogy olyan 
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szakembereket v:1lasszunk, akik elni tudnak ezekkeI a lehetose
gekkeI, akik masokat is kepesek meggy6zni arr61, hogy van erteI
me a helyi bsszefogasnak, kezdemenyezesnek, mert az uj kor
many ehhez kello tarsadalmi es jOgi feltetelt teremt. A decentra
lizaci6 folyt;in fokozatosan tbbb penzhez, tbbb jogkbrhbz, tbbb 
lehet6seghez juthat minden bnkormanyzat. Ezert kell eImen
nunk szavazni, ezert kell olyan tisztsegviselOket valasztanunk, 
akikr61 tudjuk, hogy a telepules es az ottani polgarok boldogu-
1:1sa erdekeben gazd:1ikodnak majd a kbzpenzekkel. 

Szeptember vegen Szlovaki:1ban a parlamen ti vaIasztasokon 
eur6pai meretben is rekordnagys:1gu. volt a reszveteli arany. J6 
lenne, ha az (innep el6tti bevas:1rlasi lazban, rohanasban is ta-
1:1lnank id6t december IS-an vagy 19-en arra, hogy ujra ilyen 
nagy szamban menjiink eI szavazni. Most ujra keziinkben a dbn

tes joga. Ami szavazataink dbntik el, kik lesznek a polgarmeste
rek, es kik a kepviseiOk. Vagyis azl, hogy milyen lesz lak6helyiink 
jbv~e, az ott el6 polgarok elete. 

(A szerztf a Katedra jtfsz.erkeszttfje.) 
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Uplne znenie ziikona * 
SNR E. 346/1990 zh. 0 voIbtch do otPnOV wnospmy obc! 

alai vypIfva m zmien I dapInonI.,... ... 'ld' DIoinom SNI t. 8/1992 Zb., DIoinom NI sa t. 60/1993 L L, 

'*"-NI sa f. 252/1994 L ... DIoinom NI sa t. 222/1996 L ... -.. t. 233/1m L L 

• -.. NI sa t. 331/1998 L .. 

PlYAtAst 
WiADN! USTANIMH .. 

11 
VoIbydo ___ .. 

konaiII AI dklade ~ fOro'nI!bo a --._.... 
I' 

(11 Nvo ¥OIl do orpnc:w JImOIPI1.vy 
""" '"' ...... _ Npo.Ioiiky. bIri 
!hi ¥ obci ~ PQb¥t • doWIiI \' dele YO
lid) I'IIjnenej 18 n:low vd:u; y BI1tiItave a 
y KoIIdach "" prfwo ¥OIl do ~ sa__ (aOjobCan,bIri,", 

... mesasbj am II'Yati ~ a do¥ftII v deA 
vofIeb IIIjmenei 11 robw -. IdaIei len ........... 121_ .. __ ... .. ~ 
~---/'Ie; ~ ~ d6wodu ochtany zdl'lvia ..... bl_---..-
<1 __ --_ 
lost! rill ptjwne tlkony .• 

13 
u .......... __ ..... __ .,. __ blri"" 

prtwo voIif • nenaaaIi u ~ ptWIcy w 
V'j\:one ~ p'iYa podla f 2". 2 
........ c). 

Hasznos ludniva16k vdlaszl6knak 

Ii 

." 
17 

II 
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'IS 00-.. __ 

(1) ICde" poIitic:kIi wana. boreJ ~ .. 
cUlna-litIinI bola zaRllstnMM prw voIbr 
do ~ ~boJ Zastupdel'srvl, 
~~20dnlpmto~~ 

, .. ""--"'""'''ho ~IrnoII)ecWI'Io natndnIb. 
(2) Okl'\kovt volebtl£ komisi.a mud rTaf 

napnenej pat 8eaw. AlA oirsI::ad voIebN 
!comfsi. nie Ie v lomto pofle Y)1YOren~ 
spesoboin uwdenYm ~ odseku I, YyITIt'JlUo 
jrr LOSUvajUcidl ~Irno¥ SUrOSIa dn (pi-

""""-
(1) PrvI ZlslCb.nie oWovej volebnej 

komisie 51 u,kut~nr do platich dnl po 
up/ynuIi IMoly 1M!denef" otMI:u I;,uy.. 
dri!o zvoUo SW'OSU eta ~J. 

(04) Oknkov.t voIebN komisia 
JJ ubezpeluje priebeh !dascwan!a. NlimI 
dozen na s;rivne odovzdM:niI: hWovr 
clch IfsIkov I ~ NI pcNdok YO voII!brwi 
""""""". bt ~Ibi hbsy. vyhcm¥r dplsnku 0 hlaso-
v,ni, klorU dostaM WcW tlen komlsie; 
prvopis Upisnice bezodkladne pndlolf 
miftlnfj ¥OIrbM; Ir:omisii, . 
c) ocIootzd.l ~ dokumei'ry do mctw> 
.. obd 

(5) Y oIxi. '" "-' it uhoftII1 iba Ie
den woIebftt oknolc; u olrIIrod .,.... ........ _/oj_ .... -....... -. 

Hasznos ludniva16k vdlilszl6knak 

je podmienkou 1IyI:~ hluovKich IfsI:· .... 
~ MiI!slrY WIIfbnJ tonWl vyzve spiro. 

mtw;rJefICO't politidctch suin " ~ 
kanclilUtcw.-my 51 do 24 bodlo prev.u.1i 
rozhodnutie 0 ~kii aIebo 0 nereaist· 
rkji bndidltnych listfn. Ale u sp!nomoc. 
MnK .Iebo nezjvlslr bndldil nepte\'l!z, 
mil "dane; lehotf rozhodnut;e. rni 5.11 U 
to.!ebolo~. 

,4j Proti I1)ztwxinvriu mnne; voIfbnrj 
komisie 0 l.IIresistrovanf bncfidm alrbo 0 
Murqi,lro".nl bndid~l. m6.1u podat 
Undi,",~e poIiticki 51r~y II nezJ.visll 
bndicUli nhTh NI yydanie IOzhodnutia 0 
nuknl rqi1tricir bndicUt. alebo "brh 
0.11 ~nie rozhodnuti.l 0 zarrciltl'OV.anf 
bndidihl ~ SIld. Navrt. ereb.I pod,if do 
lIoch dnl odo dl\a rozhoclnuti. miHtMj 
volebnei komisit. Proci IOlhodnutiu Midu ..................... 

(5) All $lid rozhodne 0 zMqblrov~nr 
bndicUtl &lebo 0 vuItnI ~Jcie Un
dld"t,_ mlell:nl voIebnJ. komlsia yYkoni 
rozhodnuUe sUdu do 2. hodln od tm> do
-.Y. 

'II --", 
MitstnI-.oIebn6 kornlsi.l ~ni sp6so. 

bam v miftle' obvyIttYm nljnesk6r 35 dnr 
JRdo cMom VoIidJ zoznam zarqi$lrov,. 
njch bndiditov. V ZOlname sa ......edie 
rnMO' prit:zvislr:o. akadernickY titul, m:, 
povobnie. trYlty ~ bndicl;ta ~ nAzov 
poIitldttI SCrmy. ktori bndidiu IQvrhIa, 
alebo ~i 0 tom. Ie ideo,ncdvisll!ho 
~ .. 

'" VzdmIe A ~ odwoIaftit b:IdIbblry 

OJ Kilndidil sa md.I:~ do (J(K;h dnf pr~ 
z~atfn'l voIltb pfsomne vzd.If svojel un
didablfy. Do tohto t.uu mMe br.:lmtUni 
piJomnt odvoI,r .aj politick! PI1Ini'! .. Itbo 
koal1cia polilick9ch Prill, ktor.t ho bnd;' ........ 

(2) VyhIbcnie 0 vzdanf sa alebo 0 octvO. 
!.anI kand~ ntmOlno vziat splt. Toto 
vyhlHenie sa doru6 v dvoch ruwnopisoth 
pmhedavi miestneJ voIdJntj komisit. bo
ri ube:zpe(1 berodkladne jeho ~rw
nit spOsobom y rniestt obvyktim. 

0) AIr; bolo vyht~it 0 v:zdanf 51 ak:bo 
o ~ bndid.ab.iry uroi:Itni po Zlfe

listrovanf bndidilov Ilebo air d&ide It 
ZMeniu poIitickej WIny aIebo Ir. ~ 
vmiu jej tinnosti" po .I;~ bn
didJlOv. :z:onaVi'I;U Ildaje 0 nidi NI hblo
vacom IIstIw,lle pri pridtfovatlf mardito¥ 
sa ni'I nich neprih~ 

m Predstdl mitslMi volebnel komish! 
ubezpttI posb'Idnlcl\om okresnfno .... 
du rozmnokonit hbsavaclch IIstkov v po. 
Iltbnom mnoJ:ltve. 

(2) ". bIdf woIdmt oIIwud II ...,....., 
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!Im.e.sr 
NAVIZHO'IANlf" IlECtS11IM:IA 

_DIll,ITOV 
PQ R.lN~=03CE 

121 -,..., 
11) Klndidane listIny prf voIbu urostu 

opec IpriNtcn) rn6l .. podttaf poIitltU 
slrilty. lC.dd.t polllkU lti"anl naMe ~ 
kandkUsnej listine wiest' iba jedn&o bn· 
didh. Pblitkkf mny rA&hI podIf blldi
dftnu Unlnu 50 IpoJ«nYIrI bndldllom. 
KJndilUtne lisziny $I cIorvfi.1 v dwlch'rgy.. 
nopiSOCft upisovalefO¥i miftmej ¥G1rb
nfj miW n~ S5 dnl pmIo drtom 
votleb. Polildi Willy dorulia kiltld"Mth. 
ne llltinr pr~rednktvom ~ 
Q. 

IZ2 --(1) MieslIWI w:IIet:IN IcomiI.ii pmt~ 
bndid~llIt Iisl:iny prniIWN .a ~. 
rule kandld6la, 
011 botY n~ PocImienky ~ y § 1. 
bl ku k10f'th0 ldvriIu ni.;e ptipojtn4 vy. 
hlbenie podla; 16 ods. I. 
e) a ch)lba aIeOO Ik je ~~ ptflcli po
dr.a § 21 ods. 2, 
dJ k10Ij rl!'1N IMI~ poby1 Y abcl, y bnj 
w.fdljr IS 11 (Ill. Cl. 
e) ktori it wedtn9 III 1I:.antftcUtnej liSlinr, 
"lOr.!. ~ n&iefilo5ti ~ tohto z.a:~ . ... 

(2) Ust.anovenia J 17 ods. 2 &f S pl.ali.a • -. 
lJsWIowomi.a J 18 ods. 1 • § 19 pillia a; 

pre voIby ~u obce (piJrIbor.a). 

I" H_"" 
(1) Prtdsecb miestnej vdebntj komi. 

ubezpeti proillfllnletvom okrflntho 
(jr.adu rctmno!tnie hl~acich Irs1kov ~ ................... 

(2) PYe volb,o a.tOSlu obu (primjtoraJ 
loa vyhotovf h1.asOvaclll'JlOl, l1.li klorcm loa 
uvedd II abeaOw:m pendl tare;isltov.anl 
b1!did.!.ti. V bndIcI'a:t.l loa u~e par_ 
'if tisto, mtllO.a priezllisko. IIbdemldej 
tjwl, ve., povol.a"r. a nuov poIilld:ej 
'triIlY. klor.t pocS.al.a undWtnu listinll, 
.alebo Ildaj 0 tom, .It ~ 0 ned'lifliho 
UndicUb. 

OJ lhl.inoWnii § 20 gd" '" .aI: 6 pI.ati.a 
rovnako. 121lCandido¥at '" funkdu 5li.I'05IU """, 

rNIorlJ mOZv aj ... 1:,.,Wi lundid.lti. Ne
z.tvblt bndicUt doultr s.oju Ic&rdiditnu 
Iisttnu v 0v0dI nwnopllOCh upiKWUfro. SllDMA lAst 
vi mi:stnej IOirbMj kcmisie najnesk& 5S PlfPllAVA VOlIB 
cfnl prtdo dAa," voIiIb. S6bttDu b.&-
ditoeJ listll, nublsltho bltdllUlalt • 25 
_~___ V,...-..... 
mlltbo uRdidatilRl, hl1cbnf pcM!tl 
padfIbW" ICtdra ~ .. jt inredmf m volby do obecnfdt (ml'Sllkfchl za
" ptftc6t \ toQato U:!:a:m. V petlei) NI . ~lsI:iev 01 vro/by Nrastv¥ (pri~ 
pi Wdorn podpiJe IMIdIe menD 01 pri!J:. 1.11 konaJu \I' p::Illedrr;dt Itmistich dftoth 
visIr:D voIlb. jella rod.,. UsIo I trv&1Y po. Ich volebniho obdobia. Yyhluuje ich 
by!. ktorfm L1I rozumit rWov obce. fti· pmlsedol N.itodnej r,dy 5loven$kej rt
lO¥ lilia, all .. oboe flenJ !\.III/a. a tI.. publiky. 
10 domfol. (2) VorbV do ors£nov w.mOlipr.htr obci 

ell K.andkUtn.t listln.a cbs.huje rnerlo, u konajli v len Istf ~ ~ celom 0zernI' 
priavisko 01 .bdtmlckj tI!\Il, w*, ~ SltMeMke; ~ubljty. Predsed .. Ninxfoej 
I .. ie, trvll9 pob,t bndidill • nUcw po- rady S~ej republiky m6fe urt:it It 
IItkbj wany, klor.l. QndidJ.IJ. nJ.whll. ~ .0.". koNjll II d¥Och dIo:tt. 
ald»o ddll 0 tom, Ie kte 0 nez.hiSl~ho (3) PrtdsedJ. Nbodnej r~ SIovenslcej 
k.andicUll; Mlhitlt kandlcUr pripojr aj republiky vyhli,1 IIOIby do orpnow ~mo
(rstnf vyhi&enic, ft. i.e tlenom poIj. ,pr~yY obcf a ut~1 dtfl \"OIitO naJneHOr 
licke! 1tt1nY.1Cu kandki.l.tnej IiSline loa prj. 90 d,,; pred ie" ko".an!m. Rozhodnulit 
poir Yyhlbenie podra J 16 odIek 0. predse:Iu Narodnei !.ely Siovensktj ~ 

(4) 1cJIdl1lU11U fwslccia Ibra:stII eke iiky w. IMrtjt'lu~ w Zbirrb u:!oonov 510· 
(pfmiIoral .... mal tMIf pc6J"I" obcf. WI'I1bj repub!iky •• 
" ktDrtJ ba!\duje. 
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n. ""' ..... 
(I) VoI!y " konaj(i II urttn9 deIt cd 7 QJ 

do 20.00 hodlny. A." 10 mieslne potl'tby 
vy:tacluJo. m6h abet U!U z~~1Dk voIim 
na tkodiu h'XIinu. 

(2) Ak w. konajll IIOIbr 'I ctvoch d:\och, 
urt! ~ n~i;tok votieb Ill. 14.00 hodinu a 
kanite YO"~ n.a 22.00 hodinu ptvlho 
dfl.1. DNnj de" loa z.a(in.aJIl vorby 0 700 
hocUne a konl~ sa 0 14.00 hodine. A.k 10 
mnnf potrdty vylMluiU. m6& obec Uf· 

tit lJ.~ilCOk 'IOIit'O v ptVOm i druhom dni 
n.a IlDfiiu hodinu . 

'" ...._-
m.« lIaSntsUr :ZS drri prtd di50M ... 

1M aD! bIt&nu YOIif'OYi ~u y 
sU1um ...... 1'OlIlo¥ .. ~ w 

""""" ....................... -ok,.,. • minto. .. nt6fe .. Ill wollt; " 
GtIIImenfEd ...... I .. ~".. 
uktu( II "I'd t:IasoRnh ~ to
tafamd a .vtdh 5lJubt9 apkofIo cqrlYJ 
~U;Qa. . 

'28 
Plfpmy ... wSIbnei mbsrno::tI 

. (1) Prehecb oIuskowoj tIIOIebnej komisIe 
sblntroluje ~ uhl(m 1(I11tb u ~ 
nosti Itomisle vo!ebnu Khr.tnkll a prer.os.
nli voltbrW drinku a upeari ich. SkM. 
b'OIuje I~j ~¥enit ~j ~j, 
ti j. pri~ zenn.atn volitow a dour 
lOtni patti hbJovaclch USllr::ov a pt'zd
nl'Ch nepriehradrrjeh oWlok Dlnattnjch 
odd.atkOm urad"e; p~ialky obc. (d'alej 
1m ."oWfa"1 

2) A.k II. konajV vorby w dvoch dl1och, 
zabezpe6 predseda ob1kovcj volebne:i ko. 
misit. &by po '-tnl ~ dl\il YOIeb
~ SChf~b .a prenDSll.t woleb:nJ ddnlr::a 
boli UPft.atmf !.aIr::,4Iby sa znemolnilo 
~ do nith hIw:loracit lisd:y. ''POIu s 
cn~rnjmi voleboYml splsrni idI uloJ:l III 
bt.zptbll mie5lo. 

." Prittrary nI 6pmu hIuov.a:ddIliftkow 

Yo .o~h mit'5lnostiKh 511 na Ilpfa
vu hiuov.aclch IIstkov urten~ osobiln~ 
prieslory oddt~ 101" ~ bo£a urueeN 
tajnost hluov .. nia. Ptat I'jdItD pt~ 
urfi obec: 'prih!iadnll1lm nil pofe!. wlitDII 
110 YOIebnorn oIcn1r::u. V priestoroch nISIn;' 
by( nikto prftcwmf ~ 1 woIitom, • 10 
ani Ben oknkowei IIDIebnej komi,ie. 

Helyhal6stigi vdlaszttisok 



'32 
Volif,. bort nenMe '*" upriilvlf ~ 

... .ad 1_ pe teIesn6 va akbo pr$. Ie 
nem6!e lib( .. lebo prQt, mot pr6vo vzl~ 
so sebou do pri!5Ioru urten8'Io RJ Opmu 
hl,uOY~lth IfstkoY inIhe voI~a. ~ u 
ndIo hl~oICf Iklok poen, ieho pokynov
upravila vIoJ:iI do cWJky. . " PoriadoIl WI ..... 11Distnalti a " iii ................. 

i1l --Po uptynutl hodiny urtenej nil uItonle
nie h111OV11I11 ~.tu hllSOYat u.l len tI, 
klori sU vo volebnej mlestnosti 11«0 prell 
00u. Potom Sol YOIetri mie5tnosf uuVrie I 
ptedsedI.oIcnkOftj volebMj komisie "Y' 
hl.isi hlacwanit u~. 

DMATAtAst 
mtOVANlE visLmw YOUU 

I" ............ --
41) Po ukon&nf hWovlnil iii pred$edl 

oknItovej voIebnel komisie upebtit ne:-

Hasz.nos tudniva16k vdlaszl6knak 

poutili hlucMcie IIstky .. obiIlty a pokm 
d.I otYOJif voIebnO sctwtnku. All oItnItori 
YOIebN ~ pou.tlv, na ~ I~ 
dost jr!dnctr..;ch voIitov aj P'ft1IlUI'l WOo 
lebnO schrtnku, komhi .. obuh sehrlno" 
po idI otvortnl zmi5. 

ell otAkod votebn1 tomisil vybftie 
~Iky ,hllSl)¥lClmi lIubmiz ~ 
"Minky, q:IOBtI oWlky .. porov1Ii paCet 
obalok so z.t.zrwrwni y zOZNiM ~itO¥. 
NNacWoWIky~ ~Ilt:i . 

OJ Po ~If hIMVaCrcl1IrUltov z oW-
10k oknkDYi ¥oleIN toml,;" rozdrlr hI. 
$ovacle If.tlty pre vorby do obecnfho 
(rretskiho) IlSt\lJlitdsIV.a iii CKObitne pre 
¥OIby startUI obte lPrimiroral. Pakm zis,. 
tl peat plaurYch hl;a5QY odovzdanich 1ft 
jednotlivich bndidilOV. Yi1Iedlcy upik 
do upisnice 0 hlzovVlI. 

141 KmI9 tlen oknto¥ej voltf:ni komi· 
,Ie mell! naz«af do hlaSO¥aclch 1f5l\:0¥. 
~ ~ voIebnej komi. kI»
troIuie ~ 1BIa:nia~. 

ill -_ ...... 
m ~;e~ IhttIk. 

&I ~ me ;e III precipfww:m Ibtlve. 
b} ldort nile Ie ~ podI'iiI i 11 ods. 4, 
d ak 'odit':", hbsowacom lhdw neaznatil 
~ ani jedniho kandidib ale
bo all. ~n uknllkovanfm viac blndl
d.tlov. net rU by( \'0 YCIIIbMa .. 
~ do ob«nBIo IrnestsWho) UIIu
pilehlv .. , .. lebo neol~il nkn.akoYamm 
ani jedniho bndlcUla u funkciu stamstu 
otu Iprirdlonl •• Iebo • ukrUlkowanfm 
ozlYlfil viae: ako taWho u..tidib M • """ ...... al AI!. w 11 ~ke elva .. lebo "IX hlaso:
vacich Ifstkool, cknltod voIebni komWl 
vylex; hlucwacie U.tky S NOlnatenjmi 
kandicUlmi. N1. s(i" ~ lin IW:Io vtac 
hllsov-.:lch IIstkov ~ volby posllnCO¥. 
nil b:wjch s(i brdidtIl oznafenl zhodne I 
sprivne. otnkovi volebn.l komiJla potlll 
u platnf ien ~ z hlasovaclch 1I$Ikrw; v 
opI61Drn ~ s(i vIedr;y hlasovxit Vsa· 
Icy ~ Obdabne sa postupuje pri PI> 
wdtcwanl hllSovlclch lr5lkov pn~ volby 
dIrOSlU oba (prinwon). 

OJ FoIkodenIe hbscwxieho IfsIb nemj 
vptyv I'll ;eM p1111'101f. Nil prKllrknutt 
Ikb:i doplSInI! meN. sa nep-ihlilcb.. 

(4) V spomfch priJ)ldoch roztMxlule 0 

pbtnostl hWovxleho IIstb oknkov.i \0-

Iebna b:mIsill koneenou pb!nostau. 

t" 

........ --1DmiIit ......... 

111 OWov.i 'IOIebn.i komisia vynotovl 
choimo dpftnicu 0 hI~. kIonl pod
pBe predseIb I ostatl\l' (ienovla lcanble • 
l~r. l»rody odmadnulia podpI ... 
sa pozrwneNj{i. 

UJV dpisnicl oknkowj wtebnellomi* 0 hlasonnf JllI'Mdit 
a) lKialok I ukonCenie hluovania. prl. 

pod"""""""""" 
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b) «Ikov9 ~ ot& I/O voIebnom oknbI 
~ do zoznamu o,olimv, 
d __ .""""'''''' ............. 
kyo 
cfl poeet odtwzdm9ch obalo!r, 
r) pate! ~ hIISOV cdovzdmich pre 
jednollivjch bndidjlOY do obecnEho 
IrnestsWho) ~a, 
n poCec plltnich hbMlV «bndarr;ch fft 
jrdnollivYch bndid.tlov N funkciu 5WOS
Iu otn (primltora), 
&) prt'h'~ ul~nf. ktcR prii~la, a ich 
strutI'M! dvodnenir. 

(3) rQ VVf'CItnie ~jov podI'a odsebI 2 
pEsm. d a l) wyuli;e obsblri vol!tN ko
misi.l potreb~ potee nepouJiljt:h hb» 
... xlch IISfkoy, ktorj po ~cnl volieb 
N ttnto utel yYsIovne azulil predwd:l 
u ~i ostatno;ch tlenov tombit. 

,40 --""""'I-
0) Po IlIIanI bluov a podpfsani z'Plnt. 

ce 0 h~ohUsi ~~j 
voIcbnrj tomide vfdrdolo: hluovanb: , 
;eden romopis Upisrlice uIIe hemdld. 
lie minlnej volebMj komisil <II vytU IY 
lei polr;-,n M ulrDUnie finr'osti. 

(2) Obslov.fo walebN komi'" .npebI:1 
hlucwacle Ifstky. obtIky IIIWWIt}' vol/. 
t.ov II odovzdi ich 5pOIu I ostatnjrni YO-

5ebnfmi spMricbci do~. 

t41 
5BIzn!r I:!cw , c:Iestcei vokt:fttj .... .. 

OJ Miestna wIebni komis~ st:flII hWy" 
11~1 cel1twl ,,"INky hlaovani.J v obc:i 
ft.I podkllft zipisnlc 0 hWovanr ~ 
n1ch otnkovtmi volebnYmi komisiami. 
All vmiknO pochybnostI. lid prbo vyta.
d&I ad oknk:o¥Ych volebrrich mmisif ~ 
SOQCie lbtky .. ~ voIetW spisy. prf. 
pmne vyswtJiWy" ~ infocrnkie. 

(2) V miestnodl, kft miftln. YOJebnj 
lcomi5iJ sfbv. tdasy, INiU prm by( prl· 
kJmnl tlenc:wi.l ~ komisll 'l)'llie-
1'10 ~ a prxovnfci ich cdborn;ch (» 
mmut.n1chl Utvuov •• *' i osoby, ktorjm 
na to dab pavolenie uWeW votrIN kG
.,;,;,. 

48 

Miesln. volebn' $:OIni5i. uverejnl 
sp&obom v miftlt' obvyklfm bezodk~· 
!'Ie po podpls.am iipisnice 0 vojsledtu YO

lieb y obci vYsIrdky votieb do obecniho 
lmeUd::fho) ustupitehlv. a ~edly vo
lieb slmKnr abce (prim4ttnJ. 

14' 

........ ---(I) Okresni yol~n.t komi". ,,1$11 vj
$Itdky Muonn;' v obese IW podldade 
Upiinlc mieslPych voSebrrich komisil Vi· 
sIedku \did! v obci. 

(2) mr.5lI.i volebn.t komisi.l vyhotovl 
d'«IjrnO dpiri:u 0 ~ voIieb v om
$e. lipilnlcu podpRe predsrd. a CKt.lItni 
tJenovia komi,ie a zapisovalrr komisie. 
D6vody odmietnuti.l podps. ~ pol'name-

""'-OJ V l~ ~ \IOIebnej komisie 
yl.Nl'!dir 

.II) prbI oKIb upiS.lln9ch v zozrwnoch 110-
IitoY v obee. 
b) pOCet voIifov, borjm boIi vydw ot»I'y. 
c) prbI noo4enYth pos;l.lIncow do obKn6'Io 
C~Uho) nShlpitdstva pod~ jednotlt. 
vYch poIiJickYch !Urill a ~h k.lIIId~ -. dJ petd obcI, v b.Ych bolo noIent obec· 
nf~l~ 
Ie) patet ~h surostw oIxi (prir'n.ito
rcw) pod'. ;ednol,livYth poIilldith ~r;in a 
nedvis'jch bndid.ilOl<. 

14J Po podpis.ml obxh rovnopisc¥ dpis
nIc 0 ~ \IOIiebuDt ~;eden 
rovoopis dpisnlce Mlocld.lidne U5trednej 
V!llebnej komisii. Ost~ volebnf spi,y 
odovzcU do UsdIovy obecnbnu lQdu. 

I" 

........ "'"--.~~..0&.11 
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121 ~ ¥OIetN Itom~ vyhoco¥f 
dpisnicil 0 vfsledkll voIieb V 510venstej 
repubtib!, kIonl podpBI pfdseda I lImo
N komisie I upiso\tatd kornIsIe. D6'wocty 
ochIetnutia podpiw N po:namenaid. 

DI V dplsnici 0 ~edW VoIieb N IM
.&. 
II ~t1 os6b zaprsan9ch , zozn~moch 
~ v SIcMnsIcei republite, 
b) cerltovr pofeI ¥OlilO¥, ktorYm boIi vy
can!! darity, 
c) mkovf potl1 posYncov z~h do _"""'_1_",,,,,,10 
jednotlivYch politk,,*h slrin • nemis
foidI Undiditov, 
dl poCel obd, v ktorfch bolo lVOle~ 
~ 1mnISki) ustuplt1!lsrvo, 
lei potd ~ ~ dxi I;priNb
rovl podI'a jednoIliY;ch poIilickjch strln ~ 
rez.i~ bndid&Jv. 

141 tJsIJ'!dnI, ~ komhia ~nI 
celkovf vjsledky volieb do obecrrfdl 
trnestJIr;Ych) ustupitIlslleY' I wlieb swos.
tJv obci CprirnI;IDruvI buodlfadne po pod
piynf UpiuIice 0 ~ voIieb. , .. -...., 

III Pmbeda Nbodnei ratty 510ftnsuj 
repul!fiky vyhlai nc:tVt vo/bf,-
~ y 't ~ obelz akjchIcolwk ~ ............ "....,""'10 __ 
b) Ibbvn9 s4d vyhUsi YOIb, Zl nep~ ---"" ... c) v prf~...oft:Iy starostu ctn (pIimtto-
1111 hndicl;lli dostali ~ poCet hI~ 
(§ 44 ods. 51. 
d)" uprtzdnillNnIUt v obecnom Imnt
skoml UJtupilerst¥e I na toto miesto nle 
ie n6hradnrlt I§ 51 ods. n .Ilebo .. k 51. 

uprUdniio miesto 5lIRKbJ obce fprim;lID-

"'. e) anllJa nod obec.SbI 
UI AI!. nast.tla ~ podia od5eIw 

1 pism. II. vyh~ precisedl Nirodnej ra· 
dy Slovenskej'republ&y I10Yf ~ ~ 14 
dnlod WMineny. ~ voIieb list· 
rednou volebnou komisiou. 

III Ak vznikne y priebe"", voleb~ho 
obdobIa ftOO/;l obK,. 5b) vyItonajll sa noyf 

¥<I1by obec~ho tmrstskfho) zastupllel· 
1M .I Shlrostu obce (primttor.u. Ulohy, 
~ len10 dkon ullacU obci Mebo SlI· 
rosIOVi obce (prim4toroYi). plnl pe 1I0\IO

vzni\nubl obec alebo pre IIOYOVZnlknuli 
obC'e CIbecnf (rnestskt) ustupiIefsrvo JOl. 

derovanej obce .Ilebo obet:nf (mesbktl .............. """""*" obd. 
441 t"1adou1 0 vyhUsenIe nowtch voljeb 

do orPnov samosprjyy abc' podl.l odie
ku 1 pl'sm. II) ~ obc. ~ 
vi N;lrodnej ,ady Slo\'eMkej repuhllky 
pmsItednrctYOm Mini&tentYa vN11r. 510-_ ...... !ky. 

(5) Pre I'IOVi voIby II. usaanowenY. 0 Ie
hotkh poulilll primerane. 

(61 No¥f wIbv 51 M¥YhUsII V posIed
nYch llestich rnaiKOCh funktMho obdo
by'Sc)~~obel,lI 

, .. 
~ondenE 

Miestna voIebN. komisia vydI. bndicU-
10m zvolenfm za poslancov obecntho 
lmestskfhol UWp(iefstva a bndicalovi 
zvoIenfmu za Slarostu abee (prirnilora) 
osvedtenie 0 lYOItn'. 

,so 

lSI --(11 Ak sa I!pfbdni v obec:nom !mesl· 
skom) ~ rnIndiL NIStupU;e za 
poslanca ab«~ho lmesnkthol zastupi· 
lerstlla ato n;lhradnlk kandicU!. borfzfs
b1..;.aB1 __ .""""'_ 
za posfmca. V prfpade romasIi hllJOlV sa 
pocl\II:Uje dxIobne padb § 44 ods. 2 a 1 

(21 Nnll1penie n;lhradn!b vyhlisi 
obecnf ItneSlSWI uslUpildstYo do 15 dnl 
po tom, to sa upr;lzdn; ma.nd't. a oda· 
vzdI rnu ~ 0 tom. Ie sa ltal pa... """" 

DESlATAt.Ast 
OPAWNIA NA ZABUI'fONIE VOllER 

152 " 
7 ' ,Z 1 pGIIIDCJIfdI ~ 

(1) VkIly pomocni prollriedky. naima 
~ ~ a potreby pre he, oW'
ky a pomocnf p,acovnf lify zabezpttia 
pie okrskovi volebnf komisie obee. v 
bor9ch abvcde sll niIdeni. 

(2) Pre miestne ¥Ok!bnf komisie ubez
pet! rietky pomocnf prm.b'iedky obec. 

(]) Pre okrtsnt ~ komisie ubez· 

"'" ""'" """"", --"lind. 

ISl 
SpaIuprica iafdl orpno.. .1 GIIIIb 

$titne ors£ny a abce w poyinnt spalu
p6s0bif pri vykonivanf tohIo dkllnl. 

154 
7ft T ·euktpnardllia~ ..... -~"'boily 
0) f'ro5r~. arpniufn!! a techniC· 

kI podmienky potrebM na '9'Kovanle 
vY51edkov volieb pomocou V'lPottovej 
techniky zabezpetujl1 IlIIistkkt orpny 
_ ..... Il<y. 

121 MiMIImtvo VI1lrn Sbenskej repub
liky a ost.atnf OtJiny SIl povinnt vtu '* 
s:amne oznMnlf prkIuWmu lUIistickbml 
...... _ ...... !ky ""'" """",. 
nosf. Idor,j rM dopad na zabezpei:ovanie 
podmienok n.a"spracovanie ~_ 

lieb pomacou viPot:lOvei tecmiJIy" 

Hastnos tudnivaUik vtilaszt6knak 

us __ ~ .... ;,u 

en Funke!a lJena vo~1 komisie je 
testnDU funn-iou. Cam voIebnrj tom isle 
nesmie byf pre ...ykon svojej funkcie ~ 
medzenoI v pinch a nbokoch vypt9v;IjU
deb z"jetta pracovniho pomeN alebo ob
dabMho pr.ICovn81o vrlahu; predovlet. 
Wm" mil nin:Ik N prac~ 'IDfno I n;l)ua. 
dou mzdy, pr/padne d. ide 0 samostalne 
~ tinnll osobu. na nthradu. kIort 
sa JVYnj pomemej bsli mlnim,jlnej mzcty 
pracovnlb v pracovnom pomere odme
~ ~I!OJ mzdau. 
(Z)~. kDt vypIaIil Mhradu 

My pocIEii odseku I, m,j n;lrok • .&by mu 
bola ~ una utndeN. 

(3) Sp6sob nihrady alebo lihr.dy poena 
odsetov 1 I 2 \IiUnoV1 YIeobecne zivJz· '*' prhonym ptedpisom MinisierKYO fi· 
nanelf 510wmkej ~iky po dohode I 
MinisIerstvom vmlIrl Skwenskei repW!iky. 

(4) Clen .. lestHj \'Ohbuj bltlble .I 
aarskovej voIebne-j komisie rna n.;lrok n .. 
CIChneMI z.a ",ken funkie ,l_. ked' ne
mt Nrok na nandu mzcty poc:tr, odteku 
1. yYIku odrneny a sp650b jej lilriidy ~ vi
pfaty ust.anaYf vteobecne 'dvazn9m pri ..... 
nym ~ Min\scft5l'ta f1nanclf 510-
vemkej republiky po dohode s Mlnislet'· 
!hOm mtlIr.a 51cMnske; rep.biiky . 

IS_ 

Okolnosf,. Ie nieb:> je kanc:lkUtam. ne
.smiI! by( lUI ujmu v iMo pICo."qdwnom --""""-1S7 

.:......~ ......... 
(1) ytda""r spaienl s wlbami do obec· 

a'Ich (rnestsIcYch) ZrftVIeh1it:. II 5 wIb. 
mi sUirostov obc. (prim;llorovlll uhr;l. 
duju zO IUtneho rwpOCIu 51~ re
.... !ky. 

U) Ka!tUI pof"lticU drIIN a kald9 ned .. 
visIY lwKIid;l1 zn.flbjO n;lklady svoitj YO

Iebnej qitkle. 

JEDlNAsrAt.ut 
lAvmbll USTANOYtNIA 

,sa 

IS' 

tU apacrenia uf'Obmf prfsIu!nYmi orPn
mllljlnej spby nl pr/pr.lvu vykOl"Wlia 
IOhio zikonl u.f y bse .,red vyhljsfnfm 
volieb, .. t neodporuju zjkonu. sa Mad! 
tak, IIa:Jbr boIi CII"ObeM za jehu otinnosti. , .. ....... 
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. ,0> --ZnILIjt .. dan ~ aM:Ichej radr 
f. S6(i,n Zb. 0 voIIktI do t*odnfdI vi
br:wow. v SIo'Ieasbt IIr:IddszIcbj ~ 

,63 
1l8cozt.-. 

Ten=o d!ron n&dcblda IlfimoIt cMom ""'" 
hL6senia aa. aq,ata19!lO). 

Ukan.5b.ensl::ei 'diiodiwl rady t.1VJ992 
Zb. £I orszniddi ~ Idd.I SIcMnsbj 
~iky .. £I b:InM1 praI ~m ~ 
6fmoIfcMon~ (16. Jzrub ml). """_ ..... _ ...... '" t. 6M9IJ3 z.z.. br..;m II md I ~ ~ 
kon 51o¥tnsbj rWodnej rady t . .J46(t990 
Zb. od*tldi)orpnow ~obdy 
men( ntdaGch ~...tc:bIiDI ~ 
1fOStch:m ~ (l7. INIal 1991 """-"""-t.2Sl/t9Mz..r...~IIIIrneri'I~d-
DI Sbensbj niIodnei rady t. lWI990 Zb. 

.......... 

o ober;no:n aiaBIf" r:rwd ~ ~ 
P'- I dlofI SIowcmkej n.t/odneJ rally t. 
)4f{I990 Zb. £I 10Ibkh do orpnov r.MnO
IpWy ob:f v DBi' nesII:odktI ~ _ 
c1abucb16BmoIt diIom ~ 09.11:P.......... """_ ..... _-e. 122/1996 Lt. £I orpnidI::ii ~ tit
IWj sprivy I £I _ .. ~ niebDr;d'I 
dIa:ncw hIIIabudaf (6nQsf dfIom ~ 
~ 04.. jdIl t9961. 

. l.Qgn t. 2l)'t998 l.z .. btJr1m A meN I 
dopli\a dton $boenstej ninxtnej rMty t. 
l46't9!IO lb. £I voIldch do txPnow ~ 
wycb:i"znenI~~IO_ 
.... d:Iphnf~~~ 
6elrwafdl'on ~ aa.;lb ~ 

lADn ~ ,., Sb'Cnsbj repablicy 
ZO 4. ~ 19911 t.llVI9Il8 Z. L. bDrim 
II nBlil dqI&a zikDn SIIMnsIzi AiIDdrIei 
.m, t. JoIEIt99O Zb. £I ..... do orpo. yo. 

IIIOIpioty obd., INIIf n:skriktI pedpiJorwo. I 
,..., IJb&nsty SIlIh, porUdoi; , DIC!IIl reo 
aClflSc.h P'ftpe- Mdobudol dlinnost 
.Morn ~ [5. ncM:mtn 19!1111. 

. _.......,..; -""" 

Oboe. .. 
do SO .. 100 . 

101 so:> 
SOl """ 2 1101 20000 

20001 ~ lC9CQO .... lOOC::O 

-pod-
" j roc ,.df:oN ~ nIIodnfJ,., ~ J6$'J990Zb. ......... -
1J f rr zS:ona NImdJwi'" ~ ~t.171/WH 

Z. z, £I odnne.ntM Ad: 
. f HztkN Hin:JdMj tz:dy ~ ~t.1171m4 
Z£O~~ 

hi lAon to ~ Zb. £I ~ftIftr~ sIoborIy 
"zmttII~~. 

1) fJO.jW06ti ... ~ 
JVI4"."~\DDc::!I.rd~SNRl.~A 
O~cbBGUlfi:d~' . 
_,ZCI~~ 

3d J 21XA~AII:heIIopotfldaL 

e. 34611990 Zb.., meal ! JIcb prcdpimY 

...... _DO 
10 
". .. 

1110 
200 ... 
= 

* Pozmimka: Vzhfadom na neautorizovany textznenia zakona nie je mome odvo];iva( 
sa nan aka na oficiaIny text uverejneny v Zbicrke Z<1konov Slovenskej republiky. Uplne 
zncnie bolo pripravene pre lep~iu orienlltciu a pracovnu potrebu v 51.ivislosti s prlprnvou 
komum1.lnych volicb. 
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'08TAVKf ZA'ItOK 

m 4. nomnbra 1998 

.predIIad __ ............ ,t,,_ ........,.. .. _y_l~ . 
a.1 

""""" - ;,..w,.,.. __ outupUd. 
8UeV, poeIaDCOV mestak9ch mstnpttd'ttl,.. pm1aDaJr mIcatnyd>......,.."...,. _ obd. __ 

m1eIt • staroatov meat:ak9dl t:astI %YOlcDftb vo YOI
bich 18. a 19. nomnbra 1994 • DCNfcb Wlfb6cb1J 
tDhto ~ obdobta .. tonB d60m .,tmumIa _do..p.w...........,._ podlaB. D. 

a.n 
-,."'_ ........... -_ .... __ "'""""'" N_ "'" _ «pub-

I1ky f.. 245/1998 Z. L 0 9JbIUenl vobeb do ~ 
aamosprl9y obc:l Dol 13 .• 14. DO'VCIIbra 1998 sa 
vykooaj\l. 18. a 19. deccmbr& 1998. 

a.m 
1lmoy,,-..,. ... _ -. ... "'""""'" 
_"", __ e.:US/I998Z.L 

o~vaIItb doorg6nof samospt&'j obdstnka· 
pi ~ • .,... ",_ ... podpmu--
wrt1"Hm kandIdAta motDo pou:!1t aJ pn: dby podra 
e. D. 

a.w 
Na..,..,...". __ do _...........,._ 

podIaB. naal<hotypodla __ _ 

radyt. 346/1990 Zb. 0 woI'bAc:h do argiDov' eamasprt.
vy obd y menI oeU:oJt1cb prr:dpIaov netDDovujQ tak· 

"I' ~ _ ... w .... ln. __ .po<tupoolon· 

cov. ttod sa G:UIJ\l 't' Dtth nroltf. a EftftjDm1c poftu 
• .,..w.._IIOodL '.1 16 ods. 9Ije40doI. 

bl_oa ___ .... 1I16odL •• 
121 oda. 1 • 2JJt 35 dnl, 

. ct !ebotl na d:tJcgovanJe Bcna • DAbradnIka do 1DIest
De) _"'"<II -bmj·-II 14 .... II je 
"dol. 

dl Iebota na mIqp:.b lFian1e kandidAtaY na poeIanco't 
obectltho (mtstekfbo, mkstDdlo) zastupltd'stva 
a DB. awo.tu obce (mcstsktj t.aau) aldxt prtmAtora 
1117odL2Ije28do1. 

tI b:bota DB urt.cnIe WIIctJn1ch oknkov • valebn1clt 
Ddc:ItDoaU m 10 ods. 21JC: 28 dol, 

fJ It:bDta na dtJt&m'aD!e &:na • Dihra:dnIb. do okrea
De) __ III. odL Ill' 28 dnI. 

II- oa """'l"""" .......... ~ 
_II 16)je24 dol. 

hl lebota na ddegoqme Bena • nIhtadnDm do () ___ III. ods. llJe 20 dnI. 

I] lebata DIl dr:legDnDIe &:na • n6hrad:nIka do """"""'l __ 1115 ods. 1) Je 20 dol. 
oj) Icbata na tDformorame ftIMIw 0 dptae do :r.omamu 

voII!':ov. 0 ease • mtesle bnarda voI1cb (!I 27) je 20 
dnI. 

loI_oa.....,.. .... bncj_lI30odL1I 
Je 15 dnI. Q _ ... ___ 1130 ..... 1 

Je48_ 
prod ...... __ podla B. n. 

a.v 

a. VI' 

Tmto 1lstavnt dkDn nadobdda 1lt1nnos( d60m vy-
Jo.IIIIpI Y. r. 

IIIbJU DarIada Y. r. 

Hasznos tudnivaltlk vdlasztoknak 51 
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Miert keD ..eszt veunem 
a belybatOsaigi vaJasw-

sokon is? 

Azert. mert: 

• VelemenYem van mlndarrvl. ami 
a lakVheb'emen Wr1enlk es sza
vazatanmal ezt klis akanlln .e
Jeznl. 

• Lakl>heb'em Jiivt5Jer-ilI szavazunk. 
.Nem akalun. IKlIrY lakVhelYem Jii

vV)e.-« az en .-eszvetelem nellUil 
diinUenek. 

• A §zI()vak ~iiztanasall PfJIlla.-a 
vallY()k. aklnek aktiv uavazasl 
J()I/a van. 

• Az en v()k§vm Is diinthet a heb'
hatVsalll valasztaWk e.-edmenYe.
.-« • 

• I'zen a valasztas()n nCIIY ev.-e 
()b'an heM ook().-mannatvt va
lautunk. arneb' azvk.-vl a dVl
I/()kI"i>I '()II diintenl. ameb'ek en
Rem szemeb'esen e.-lntenek. 

.Mlnden szavazat (nemuak a Ie
ad()ll. hanem az Is. arneb'et nem 
adtak Ie) be'()ly,i§()lJa a vellsv 
e.-edmenrt. 

• tia nem veszek .-cszt a helYhati>
salll valasztas()k()n. akkv.- tulaJ
dvnkePPel1 azVkat Is tam()l/aWm. 
aklkkel nem ertek ellyet. 

• A helYhati>§alll valasztas()k utan 
nem sze.-etnem. ha lelklbrne.-et
fu.-dalas()m lenne amlall. h()l/Y 
v()lt Ullyan eselYem lakvhelyem 
JiivvJe.-«ls dootenl. de nem hasz
naltam kI. 


