A helyhatósági választásokról szóló törvény 15. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye,
129/07, 34/10 – AB határozata és 54/11 szám), az általános közigazgatási eljárásról szóló
törvény 100. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 18/16 és 95/18 sz. – hiteles értelmezés) és a
rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozat (SZK Hivatalos Közlönye, 29/20 sz.)
alapján, a Községi Választási Bizottság a 2020. március 16-án megtartott ülésén meghozta a
következő
VÉGZÉST
A 2020. ÁPRILIS 26-RA KIÍRT, KISHEGYESI KÖZSÉGI KÉPVISELŐTESTÜLET TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ
VÁLASZTÁSOK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS MINDEN VÁLASZTÁSI
ÜGYLET MEGSZAKÍTÁSÁRÓL
1. Megszakítunk minden, 2020. április 26-ra kiírt, kishegyesi községi képvieslő-testület
tanácsnokainak megválasztására irányuló választások végrehajtásával kapcsolatos választási
ügyletet, a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozat érvényességéig (SZK Hivatalos
Közlönye, 29/20 sz.)
2. Leáll minden, a jelen végzés 1. pontjában említett választások végrehajtásával
kapcsolatos választási ügylet határideje, amely a helyhatósági választásokról szóló
törvénnyel, az egységes választói névjegyzékről szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye,
104/09 és 99/11 sz.) és a 2020. április 26-ra kiírt, képviselőház népképviselőinek
megválasztására irányuló választások végrehajtására szolgáló utasítással (SZK Hivatalos
Közlönye, 20/20 sz.) előírt.
3. A kishegyesi községi képviselő-testület tanácsnokainak megválasztásával kapcsolatos
választási ügyletek határidejei a választási ügyletek folytatásának idejével összhangban kerül
megállapításra, amelyet a rendkívüli állapot megszűnéséről szóló határozat állapít meg, ha
erre megteremtődnek a feltételek.
4. Minden eddigi, a jelen határozat 1. pontjában említett választásokkal kapcsolatban
foganatosított választási ügylet érvényben marad.
5. A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Indoklás
A rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozattal, amelyet 2020. március 15-én
hozott meg közösen a köztársasági elnök, a képviselőház elnöke és a kormányelnök,
rendkívüli állapotot hirdettek ki a Szerb Köztársaság területén.
A kormány, a Szerb Köztársaság Alkotmányának 200. szakasza 6. bekezdése alapján,
a köztársasági elnök társaláírásával, 2020. március 16-án meghozta a rendkívüli állapot ideje
alatti intézkedésekről szóló rendeletet. A rendelet 2020. március 16-án, a Szerb Köztársaság
Hivatalos Közlönyében való megjelenítése napján lépett hatályba.
Az említett rendelet 5. szakasza előírja, hogy annak hatályba lépésével megszűnik minden, a
2020. április 26-ra kiírt, népképviselők, VAT képviselői és a községi és városi képviselőtestületek tanácsnokai megválasztására irányuló választások választási ügylete, és a választási

ügyletek folytatásának ideje a rendkívüli állapot megszűnéséről szóló határozattal kerül
megállapításra, ha erre megteremtődnek a feltételek.
Az említettekkel összhangban, a Községi Választási Bizottság, mint a kishegyesi
községi képviselő-testület tanácsnokainak megválasztási eljárását lefolytató szerv, meghozza
a választási ügyletek megszakításáról szóló végzést, a rendkívüli állapot ideje alatt, azzal,
hogy a választási folyamat, beleértve a választási ügyletek elvégzésének határidejeit is, a
rendkívüli állapot megszűnéséről szóló határozattal összhangban folytatódik, amelyet majd a
Köztársasági Választási Bizottság külön aktussal szabályoz.
Jogorvoslat: A jelen végzés ellen panasz nyújtható be a Közigazgatási Bíróságnál, a végzés
kézbesítésétől számított 24 órán belül.
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