
A helyhatósági választásokról szóló törvény 15. szakasza 1. bekezdése 12. pontja (SZK 

Hivatalos Közlönye, 129/07, 34/10-AB határozata, 54/11, 12/20 és 16/20 szám – hiteles 

értelmezés) alapján, Kishegyes Község Választási Bizottsága a 2020. március 9-én tartott ülésén 

megállapította a következő   

 

HATÁRIDŐNAPLÓT 

KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TANÁCSNOKAI 2020. ÁPRILIS 26-

RA KIÍRT VÁLASZTÁSA VÉGRAHAJTÁSI ELJÁRÁSÁBAN VÉGZETT VÁLASZTÁSI 

ÜGYELETEKRE 

 

A kishegyesi községi képviselő-testület tanácsnokai megválasztásának végrehajtási  

eljárásában végezendő ügyletek a következőkkel lettek meghatározva: 

- Határozat a Szerb Köztársaság városi és községi képviselő-testületei tanácsnokainak  

megválasztására irányuló választások kiírásáról (SZK Hivatalos Közlönye, 19/20 szám), 

- Helyhatósági választásokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/07, 34/10 –  

AB határozata, 54/11, 12/20 és 16/20 sz. – hiteles értelmezés), 

- A népképviselők megválasztásáról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 35/00,  

57/03-AB határozata, 72/03-egyéb törvény, 75/03 – egy. törv. kiig., 18/04, 101/05-egyéb 

törvény, 85/05-egyéb törvény, 28/11-AB határozata , 36/11, 104/09-egyéb törvény és 12/20 

szám), 

 

A felsorolt előírások alapján a határidők a következők: 

Sorszám VÁLASZTÁSI ÜGYLETEK Határidő 

I. Választások kiírása és a választási ügyletek kezdete 

1.  Választások kiírása (Határozat 1. pontja) 
a választásokat 2020. 

április 26-ra írták ki 

2.  választási ügyletek végzése (Határozat 2. pontja) 2020. március 4-től 

3.  

Űrlapok formájának és tartalmának meghatározása 

(A helyhatósági választásokról szóló törvény 19. és 23. 

szakasza) 

2020. március 6. 24,00 h 

II. Polgárok értesítése a jelöltlistákat benyújtók választási kampányairól 

4. 

Polgárok értesítése a jelöltlistákat benyújtók választási 

kampányairól és a jelöltlistákon szereplő jelöltekről, 

valamint a választások szempontjából fontos egyéb 

eseményről (A helyhatósági választásokról szóló törvény 

4. szakasza 1. bekezdése és 27. szakasza) 

a választási eljárás ideje 

alatt, kivéve a 

kampánycsendet 



Sorszám VÁLASZTÁSI ÜGYLETEK Határidő 

5. 
Választási propaganda, választással kapcsolatos 

összejövetelek és eredmények közzétételének tilalma 

2020. április 23. 24,00 h- a 

szavazóhelyek bezárásáig, 

azaz 2020. április 26. 20,00 

h 

III.  Választói névjegyzékek 

6. 

Polgárok értesítése, miszerint betekinthetnek a választói 

névjegyzékbe, és kérhetik a bejegyzést, törlést, 

módosítást, vagy a választói névjegyzék kiigazítását (Az 

egységes választói névjegyzékről szóló törvény 14. 

szakasza 1. bekezdése)  

2020. március 5-től a 

választói névjegyzék 

lezárásáig) 

7. 

Választói névjegyzék lezárása 

(Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény 17. 

szakasza 1. bekezdése) 

2020. április 10. 24,00 h 

8. 

Választói névjegyzék lezárásáról szóló végzés megküldése 

(Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény 17. 

szakasza 2. bekezdése) 

a választói névjegyzék 

lezárásától számított 24 

órán belül  

9. 

Választói névjegyzék hitelesített kivonatának kézbesítése 

a Községi Választási Bizottságnak (Az egységes választói 

névjegyzékről szóló törvény 19. szakasza) 

a választói névjegyzék 

lezárásáról szóló végzés 

meghozatalától számított 

48 órán belül 

10. 

A választópolgárok össz számának megjelenítése 

Kishegyes Község Hivatalos Lapjában (Az egységes 

választói névjegyzékről szóló törvény 18. szakasza) 

azonnal a választópolgárok 

össz számának közlését 

követően 

11.  

Választópolgár választói névjegyzékbe való bejegyzése, 

annak lezárását követően, a közigazgatási ügyletekkel 

megbízott minisztérium aktusa alapján (Az egységes 

választói névjegyzékről szóló törvény 20. szakasza) 

2020. április 22. 24,00 h 

12.  

Választópolgárok végleges számának megállapítása és 

megjelenítése Kishegyes Község Hivatalos Lapjában (Az 

egységes választói névjegyzékről szóló törvény 20. 

szakasza 1. bekezdése) 

2020. április 23. 24,00 h 

IV.  Szavazóhelyek és szavazatszedő bizottságok 



Sorszám VÁLASZTÁSI ÜGYLETEK Határidő 

13. 

A szavazóhelyek számának és címének meghatározása és 

megjelenítése Kishegyes Község Hivatalos Lapjában 

(A népképviselők megválasztásáról szóló törvény 34. 

szakasza 1. bekezdése 7. pontja) 

2020. április 5. 24,00 h 

14. 

Az állandó összetételű szavazatszedő bizottságok 

elnökének és tagjainak kinevezése (A helyhatósági 

választásokról szóló törvény 16. szakasza 5. bekezdése) 

2020. április 15. 24,00 h  

15. 

Az állandó összetételű szavazatszedő bizottságok 

kinevezéséről szóló végzés továbbítása a jelöltlistákat 

benyújtóknak (A helyhatósági választásokról szóló 

törvény 16. szakasza 6. bekezdése) 

a végzés meghozatalától 

számított 48 órán belül  

V. Kibővített összetételű, választásokat lefolytató szervek 

16. 

Végzés arról, hogy a tanácsnok-jelöltek listáját benyújtó 

eleget tesz-e azon feltételeknek, amelyek alapján 

képviselőt adhat a kibővített összetételű, választásokat 

lefolytató szervekbe, mégpedig a következőkbe: 

-Községi Választási Bizottság (A helyhatósági 

választásokról szóló törvény 14. szakasza 6. bekezdése) 

-Szavazatszedő bizottság (A helyhatósági választásokról 

szóló törvény 16. szakasza 3. bekezdése, a 14. szakasz 6. 

bekezdésével kapcsolatosan) 

 

a jelöltlista kihirdetésének 

napján 

17. 

Azon szóló végzés továbbítása, miszerint eleget tesz-e, 

vagy nem tesz eleget azon feltételeknek, amelyek alapján 

képviselőt adhat a kibővített összetételű, választásokat 

lefolytató szervbe (A helyhatósági választásokról szóló 

törvény 14. szakasza 7. bekezdése) 

a végzés meghozatalától 

számított 24 órán belül  

18. 

A kibővített összetételű, választásokat lefolytató szervek 

képviselői meghatározásáról szóló végzés meghozatala (A 

helyhatósági választásokról szóló törvény 14. szakasza 7. 

bekezdése) 

A kibővített összetételbe 

bekerülő személyekről 

szóló értesítés fogadásának 

napjától számított 24 órán 

belül  

VI. Megválasztható jelöltek listája 
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19. 

Megválasztható jelöltek listájának benyújtása (A 

helyhatósági választásokról szóló törvény 19. szakasza 1. 

bekezdése) 

2020. április 10. 24,00 h  

20. 

Megválasztható jelöltek listájának visszavonása (A 

helyhatósági választásokról szóló törvény 21. szakasza 1. 

bekezdése) 

megválasztható jelöltek 

összesített listája 

megállapításának napjáig, 

illetve 2020.  április 14. 

24,00 h   

21. 

Megválasztható jelöltek listájának kihirdetése (A 

helyhatósági választásokról szóló törvény 24. szakasza 1. 

bekezdése) 

azonnal az átvételt 

követően, de legkésőbb a 

megválasztható jelöltek 

listája és szükséges 

dokumentáció átvételétől 

számított 24 órán belül  

22. 

 A megválasztható jelöltek listája kihirdetéséről szóló 

végzés továbbítása (A helyhatósági választásokról szóló 

törvény 24. szakasza 2. bekezdése) 

haladéktalanul 

23. 

A megválasztható jelöltek összesített listájának 

meghatározása és közzététele (A helyhatósági 

választásokról szóló törvény 26. szakasza 1. és 3. 

bekezdése) 

2020. április 15. 24,00 h 

24. 

A benyújtott, megválasztható jelöltek listájába és 

dokumentációba való betekintés (A helyhatósági 

választásokról szóló törvény 26. szakasza 4. bekezdése) 

megválasztható jelöltek 

összesített listájának 

közzétételétől számított 48 

órán belül 

VII. Választások lefolytatása 

25. 

A választópolgárok értesítése a választás megtartásának 

napjáról és idejéről (A népképviselők megválasztásáról 

szóló törvény 54. szakasza 1. bekezdése) 

 

2020. április 20. 

26. 

Választási anyag szavazatszedő bizottságok részére 

történő átadása (A népképviselők megválasztásáról szóló 

törvény 62. szakasza 2. bekezdése) 

 

legkésőbb 2020. április 23. 

24,00 h  
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27. 

Szavazóhelyek megnyitása és szavazás (A népképviselők 

megválasztásáról szóló törvény 56. szakasza 1. bekezdése) 

 

 

2020. április 26. 7,00-20,00 

28. 

A választási anyagba való betekintés a választásokat 

követően (A helyhatósági választásokról szóló törvény 32. 

szakasza) 

2020. május 1. 24,00 h 

VIII.  Választási eredmények megállapítása és közzététele 

29. 

Szavazási eredmény megállapítása a szavazóhelyen, és a 

választási anyag átadása a Községi Választási 

Bizottságnak (A helyhatósági választásokról szóló törvény 

38. szakasza 1. bekezdése) 

legkésőbb 2020. április 27. 

4,00 h 

30. A választási eredmények megállapítása (A helyhatósági 

választásokról szóló törvény 39. szakasza 1. bekezdése) 
2020. április 27. 20,00 h 

31. 

Tanácsnoki mandátumok elosztása a Községi Választási 

Bizottság részéről (A helyhatósági választásokról szóló 

törvény 41. szakasza 4. bekezdése) 

 

2020. április 27. 20,00 h 

32. 
Választási eredmények közzététele (A helyhatósági 

választásokról szóló törvény 44. szakasza) 
2020. április 27. 20,00 h 

IX. Választójog védelme 

33. 

A jelöltség, választás lefolytatása, eredmények 

megállapítása és közzététele során észlelt 

szabálytalanságokra tett ellenvetés benyújtása a Községi 

Választási Bizottságnak  

(A helyhatósági választásokról szóló törvény 52. szakasza) 

a határozat meghozatalának 

napjától, illetve a művelet 

végrehajtásától vagy a 

mulasztástól számított 24 

órán belül 

34. 

A Községi Választási Bizottság végzést hoz az 

ellenvetéssel kapcsolatban, és továbbítja azt (A 

helyhatósági választásokról szóló törvény 53. szakasza) 

 

az ellenvetés átvételétől 

számított 48 órán belül 

35. 

Panasz benyújtása a Közigazgatási bíróságnak a Községi 

Választási Bizottság végzése ellen (A helyhatósági 

választásokról szóló törvény 54. szakasza 1. bekezdése) 

a végzés kézbesítésétől 

számított 24 órán belül  
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36. 

Panasszal kapcsolatos minden adat megküldése a 

Közigazgatási bíróságnak (A helyhatósági választásokról 

szóló törvény 54. szakasza 2. bekezdése) 

azonnal, de legkésőbb 12 

órán belül 

37. 

A Közigazgatási bíróság döntést hoz a panasszal 

kapcsolatban (A helyhatósági választásokról szóló törvény 

54. szakasza 4. bekezdése) 

legkésőbb a panasz 

átvételétől számított 48 

órán belül 

X.  A mandátumok elosztása és a tanácsnok megválasztásáról szóló bizonylat kiadása 

38. 

A Községi Választási Bizottság kiosztja a tanácsnoki 

mandátumokat a jelöltlistán szereplő jelölteknek, a 

jelöltlistán lévő sorrendben, az első jelölttől kezdve (A 

helyhatósági választásokról szóló törvény 43. szakasza) 

legkésőbb a választási 

eredmények közzétételétől 

számított 10 nap, 2020. 

május 7. 

39. 

A Községi Választási Bizottság kiadja a megválasztásról 

szóló bizonylatot (A helyhatósági választásokról szóló 

törvény 54. szakasza) 

a mandátum jelöltlistán 

szereplő jelöltek részére 

történő kiosztását követően  

XI. Jelentés benyújtása és a mandátum megerősítése 

40. 

A Községi Választási Bizottság jelentés nyújt be a 

kishegyesi községi képviselő-testületnek a lebonyolított 

választásokról, a képviselő-testület alakuló ülésének 

összehívása érdekében 

(A helyhatósági választásokról szóló törvény 15. szakasza 

1. bekezdése 10. pontja és 56. szakasza 2. bekezdése) 

a választási eredmények 

közzétételének napjától 

számított 15 napon belül 

XII. Határidőnapló megjelenítése 

A jelen Határidőnaplót meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szám:013-2-19/2020-02 

 

 

KISHEGYES KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 

 

Zoran Pustahija, s.k. 

a bizottság elnöke 


