Volebné komisie zložili sľub
Presne dvadsaťpäť dní pred voľbami do orgánov samosprávnych krajov sa 10.
októbra 2017 uskutočnilo prvé zasadnutie členov okrskových volebných komisií
v Kráľovskom Chlmci pre novembrové župné voľby.
Na zasadnutí nechýbal ani primátor mesta Ing. Karol Pataky, ktorý v krátkom úvodnom
príhovore poukázal na význam aktu volieb. “Chcel by som vás požiadať, aby ste boli
disciplinovaní a splnili si svedomite svoju občiansku povinnosť. V priebehu volieb by ste sa
mali zdržiavať vo volebných miestnostiach, rešpektovať rozhodnutia predsedov a podpredsedov
volebných komisií a prispieť k nerušenému priebehu volieb v našom meste,“ zdôraznil
primátor.
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 4. novembra v čase
od 7:00 do 22:00 h.
Primátor mesta vytvoril 7 volebných okrskov a na zabezpečenie organizačných
a administratívnych úloh súvisiacich s voľbami vymenoval 7 zapisovateľov volebných komisií
z radov zamestnancov Mestského úradu. Za členov volebných komisií v Kráľovskom Chlmci,
ktorých je vrátane zapisovateľov celkovo 81, prečítal sľub v slovenskom jazyku Tomáš
Mittelman a v maďarskom jazyku Mgr. Peter Szedlák. Členovia komisie sľúbili na svoju česť,
že budú funkciu vykonávať svedomite a nestranne a budú sa riadiť Ústavou SR a zákonmi.
Po slávnostnej časti prvého zasadnutia členovia si spomedzi seba vyžrebovali predsedov
a podpredsedov jednotlivých komisií. Vedúca oddelenia organizačného a vnútornej správy
mestského úradu Mgr. Ildikó Molnárová vykonala školenie, oboznámila členov s ich
povinnosťami, informovala o organizačnom zabezpečení župných volieb. Boli poučení o
právach a povinnostiach ustanovených zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
a zodpovednosti za ich porušenie.
Zmena v priestore 1 komisie
Počet okrskov sa v Kráľovskom Chlmci síce nezmenil, ale aj tak si voliči musia dávať pozor
na to, kde budú hlasovať. Došlo k presunu 1 okrsku do inej budovy.
Okrsková volebná komisia č. 4 nebude v priestoroch Materskej školy na ulici Z. Fábryho, ale
v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským na ul. M. Hunyadiho.

