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 A helyhatósági választásokról szóló törvény 14. szakaszának 1. és 3. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 129/2007 száma) és Szabadka Község alapszabályának 40. szakasz 2. bekezdése (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 19/2002, 59/2004, 61/2004, 12/2005 és 12/2006 száma) alapján 
 Szabadka Község Képviselő-testülete a 2008.03.19-én megtartott 8. rendkívüli ülésén meghozta az alábbi 

 
VÉGZÉST 

A SZABADKA KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK, TAGJAINAK ÉS 
TITKÁRÁNAK, VALAMINT AZOK HELYETTESEINEK FELMENTÉSÉRŐL, ÉS A SZABADKA 

VÁROS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK, TAGJAINAK ÉS TITKÁRÁNAK, VALAMINT 
AZOK HELYETTESEINEK KINEVEZÉSÉRŐL  

 

I 
 A jelen végzés meghozatalának napjával felmentjük a Szabadka Község Választási Bizottságában betöltött 
tisztségük alól a következő személyeket:  

1. Kovács Károly okl. jogász, elnök, 
2. Vladimir Dragin okl. jogász, elnökhelyettes, 
3. Márki Bin Anna okl. jogász, tag, 
4. Szabó-Batancs Antal okl. jogász, helyettes tag, 
5. Vesna Padežanin, a szerb nyelv tanára, tag, 
6. Nagy-Kanász György jogász, helyettes tag, 
7. Stevan Rajnović jogász, tag, 
8. Duško Basarić hivatalnok, helyettes tag, 
9. Eva Helena Kulunčić közgazdász technikus, tag, 
10. Dušan Kliska ügyvéd, helyettes tag, 
11. Branislav Vitasović okl. jogász, tag, 
12. Zoran Gabrić közgazdász technikus, helyettes tag, 
13. Nenad Kozomara okl. jogász, tag, 
14. Milka Gabrić okl. jogász, helyettes tag, 
15. Josip Gabrić okl. jogász, tag, 
16. Vesna Prćić okl. jogász, helyettes tag, 
17. Kiss Erzsébet okl. közgazdász, tag, 
18. Branko Krnajski jogász, helyettes tag. 

 

II 
 A jelen végzés meghozatalának napjával felmentjük a Szabadka Község Választási Bizottságában betöltött 
tisztségük alól a következő személyeket: 
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1. Ladócki Gyula okl. jogász, titkár, 
2. Milodanović Mária okl. jogász, titkárhelyettes. 

 

III 
 A Szabadka Város Választási Bizottságába kinevezzük a következő személyeket: 

1. Ladócki Gyula okleveles jogászt elnökké, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőcsoport javaslatára, 
2. Vladimir Dragin okleveles jogászt elnökhelyettessé, a Demokrata Párt képviselőcsoport javaslatára, 
3. Nagy-Kanász György, jogászt taggá, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőcsoport javaslatára, 
4. Füleki Gabriella okleveles jogászt helyettes taggá, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőcsoport 

javaslatára, 
5. Kádár Attila jogászt taggá, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőcsoport javaslatára, 
6. Szabó-Batancs Antal okl. jogászt helyettes taggá, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőcsoport 

javaslatára, 
7. Duško Basarić hivatalnokot taggá, a Szerb Radikális Párt képviselőcsoport javaslatára, 
8. Blagoje Cvijanović közgazdászt helyettes taggá, a Szerb Radikális Párt képviselőcsoport javaslatára, 
9. Josip Gabrić okleveles jogászt taggá, a Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetsége képviselőcsoport 

javaslatára, 
10. Vesna Prćić okleveles jogászt helyettes taggá, a Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetsége 

képviselőcsoport javaslatára, 
11. Kiss Erzsébet okleveles közgazdászt taggá, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga képviselőcsoport 

javaslatára, 
12. Nikola Čovčić jogászt helyettes taggá, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga képviselőcsoport javaslatára, 
13. Nenad Kozomara okleveles jogászt taggá, a G17 PLUSZ képviselőcsoport javaslatára, 
14. Milka Gabrić okleveles jogászt helyettes taggá, a G17 PLUSZ képviselőcsoport javaslatára, 
15. Stevan Rajnović okleveles jogászt taggá, a Demokrata Párt képviselőcsoport javaslatára, 
16. Zoran Gabrić magánvállalkozót helyettes taggá, a Hogy Szabadkának Felvirradjon képviselőcsoport 

javaslatára, 
17. Eva Helena Kulunčić hivatalnokot taggá, a Demokrata Párt képviselőcsoport javaslatára, 
18. Sepsey Julianna nyugalmazott szociális munkást helyettes taggá, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt 

képviselőcsoport javaslatára. 
 

IV 
 Szabadka Város Választási Bizottságának titkárává Branislav Vitasović okleveles jogászt, helyettes 
titkárává pedig Milodanović Mária okleveles jogászt nevezzük ki. 
 

V 
 A Szabadka Város Választási Bizottságának a jelen végzés III. pontjában szereplő elnökét, tagjait és azok 
helyetteseit, valamint a Szabadka Város Választási Bizottságának ugyanezen végzés IV. pontjában szereplő titkárát 
és helyettes titkárát a jelen végzés meghozatalát követő nappal nevezzük ki, 4 éves időszakra. 

 

VI 
 Jelen végzés megjelenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k o l á s 
2007. december 29-én hatályba lépett a helyhatósági választásokról szóló új törvény (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 129/2007 száma), amely új, a korábbi jogszabályoktól eltérő módon szabályozza az önkormányzati 
egység választási bizottságának összetételét. A helyhatósági választásokról szóló törvény 14. szakaszának 1. 
bekezdése értelmében, az önkormányzati egység választási bizottságának állandó összetételét egy elnök és legalább 
hat tag képezik, kiket az önkormányzati egység képviselő-testülete nevez ki, a képviselő-testület 
képviselőcsoportjainak javaslatára, a tanácsnokok számával arányosan. Ugyanezen szakasz 3. bekezdése előírja, 
hogy a választási bizottságnak van titkára is, kit az önkormányzati egység képviselő-testülete nevez ki. A 
helyhatósági  választásokról szóló törvény 14. szakaszának 4. bekezdése értelmében a választási bizottság állandó 
összetétele elnökének, tagjainak és titkárának vannak helyetteseik. A törvény 14. szakaszának 5. bekezdése előírja, 
hogy az elnök, az elnökhelyettes, a titkár és a helyettes titkár csak okleveles jogász lehet. 

A Szabadkai Községi Képviselő-testület ügyrendje 49. szakaszának 1. bekezdése (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 23/2006 száma) előírja, hogy a Községi Választási Bizottság elnökből és nyolc tagból áll, 
kiknek vannak helyetteseik is. 

Mivel a Szabadka Község Választási Bizottsága a korábban érvényes előírások szerint lett kinevezve (a 
Szabadkai Községi Képviselő-testület I-013-28/2006 számú, 2006. október 26-án kelt végzésével, 4 éves 
megbízatási időre), a bizottság elnökét és tagjait, azok helyetteseit, valamint a bizottság titkárát és helyettes titkárát 
idő előtt fel kell menteni tisztségükből, ezért meghozzuk a végzést az I. és II. pontban leírtak szerint. 
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A Szabadkai község Képviselő-testület képviselőcsoportjai a helyhatósági választásokról szóló törvény 14. 

szakasz 1. bekezdésének megfelelően benyújtotta javaslatait a Szabadka Város Választási Bizottsága összetételét 
illetően, ezért meghozzuk a végzést az III. és IV. pontban leírtak szerint. 

Jogorvoslati utasítást:  
A jelen végzés ellen, a Szabadka Város Választási Bizottsága elnökének, tagjainak és  helyetteseiknek 

kinevezésére vonatkozó részre panasz emelhető. A panaszt a Szabadkai Körzeti Bírósághoz lehet felterjeszteni, a 
végzés meghozatalát követő 24 órán belül. 
 

    Szerb Köztársaság 
    Vajdaság Autonóm Tartomány 
    Szabadka Város 
    Szabadka Község Képviselő-testülete 
    Iratszám: I-00-013-27/2008 
    Kelt: 2008.03.18-án 
    S z a b a d k a  
     A KKT ELNÖKE 
     Saša Vučinić, s.k. 

 

 A helyhatósági választásokról szóló törvény 15. szakaszának 1. bekezdés 5) pontja (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 129/07 száma) és a Szabadkai Községi Képviselő-testület ügyrendjének 61. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 23/06) alapján Szabadka Város Választási Bizottsága 2008. március 19-én megtartott 
ülésén meghozta az alábbi 

 

HATÁROZATOT 
A SZABADKA VÁROS TANÁCSNOKI VÁLASZTÁSAINAK LEBONYOLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ 

ŰRLAPOKRÓL 
 

I 
 Jelen határozattal előírjuk a Szabadka Város tanácsnoki választásainak lebonyolítására szolgáló űrlapokat. 
 

II 
 A Szabadka Város tanácsnoki választásainak lebonyolítására szolgáló űrlapok a következők: 
  

1.  SG – 1 űrlap – SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKAINAK 
JELÖLŐLISTÁJA 
 2.  SG – 2 űrlap – MEGHATALMAZÁS SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
TANÁCSNOKAI JELÖLŐLISTÁJÁNAK BENYÚJTÁSÁRA 
 3.  SG – 3 űrlap – A SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKI 
JELÖLŐLISTÁJA LISTAVEZETŐJÉNEK BELEEGYEZÉSE 
 4.  SG – 4 űrlap – TANÚSÍTVÁNY SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JELÖLTJEINEK VÁLASZTÓJOGÁRÓL  
 5.  SG – 5 űrlap – NYILATKOZAT A SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKI 
JELÖLÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 
 6.  SG – 6 űrlap – TANÚSÍTVÁNY SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
TANÁCSNOKI JELÖLTJÉNEK LAKÓHELYÉRŐL  
 7.  SG – 7 űrlap – A SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKAINAK 
JELÖLŐLISTÁJÁT ALÁÍRÁSUKKAL TÁMOGATÓ SZAVAZÓPOLGÁROK JEGYZÉKE  
 8.  SG – 8 űrlap – SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKAINAK 
JELÖLŐLISTÁJÁT TÁMOGATÓ VÁLASZTÓPOLGÁR NYILATKOZATA  
 9.  SG – 9 űrlap – A JELÖLŐLISTA KIHIRDETÉSÉRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS  
 10.  SG – 10 űrlap – A JELÖLŐLISTA ELVETÉSÉRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS 
 11. SG – 11 űrlap – ZÁRÓNYILATKOZAT A HIÁNYOSSÁGOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  
 12.  SG – 12 űrlap – A JELÖLŐLISTA KIHIRDETÉSÉNEK ELUTASÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉS  
 13.  SG – 13 űrlap – AZ ÖSSZESÍTETT VÁLASZTÁSI LISTA VÉGLEGESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 
VÉGZÉS  
 14.  SG – 14 űrlap – ELLENŐRZŐ LAP A SZAVAZÓURNÁK ELLENŐRZÉSÉHEZ  

15.  SG – 15 űrlap – SZAVAZÓLAP SZABADKA VÁROS TANÁCSNOKAINAK 
MEGVÁLASZTÁSÁRA 
 16.  SG – 16 űrlap - SZAVAZÓJOGOT IGAZOLÓ TANÚSÍTVÁNY SZAVAZÓHELYEN KÍVÜLI 
SZAVAZÁSHOZ SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKAINAK 
MEGVÁLASZTÁSÁRA  
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 17.  SG – 17 űrlap – JEGYZŐKÖNYV A SZABADKAI VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ VÁLASZTÁSI ANYAG SZAVAZÁS ELŐTTI 
ÁTADÁSÁRÓL ÉS ÁTVÉTELÉRŐL  
 18.  SG – 18 űrlap – JEGYZŐKÖNYV A SZABADKAI VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ VÁLASZTÁSI ANYAG SZAVAZÁS ELŐTTI 
ÁTADÁSÁRÓL ÉS ÁTVÉTELÉRŐL BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÓ INTÉZETEN BELÜL  
 19.  SG – 19 űrlap – JEGYZŐKÖNYV A SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL A 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA 
VONATKOZÓ SZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁBAN  
 20.  SG – 20 űrlap – JEGYZŐKÖNYV A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEN BELÜLI 
SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL A SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁBAN 
 21.  SG – 21 űrlap – JEGYZŐKÖNYV A VÁLASZTÁSI ANYAG ÁTADÁSÁRÓL ÉS 
ÁTVÉTELÉRŐL A SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKAINAK 
MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZAVAZÁS MEGEJTÉSE UTÁN 
 22.  SG – 22 űrlap – JEGYZŐKÖNYV A SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ VÁLASZTÁSI ANYAG ÁTADÁSÁRÓL, A 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÓ INTÉZETEN BELÜL MEGEJTETT SZAVAZÁS UTÁN 
 23.  SG – 23 űrlap – JEGYZŐKÖNYV A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL, AMELY 
ÖSSZEGEZTE A SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKAINAK 
MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZAVAZÁSI EREDMÉNYEKET A 2008. MÁJUS 11-ÉN 
MEGTARTOTT VÁLASZTÁSOKON  
 24.  SG – 24 űrlap – TANÚSÍTVÁNY SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
TANÁCSNOKÁNAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 
 

III 
 A jelen határozat II. szakaszában felsorolt űrlapok a jelen határozat mellékletében találhatók és annak 
alkotórészét képezik. 
 

IV 
 Az űrlapokat a Szabadka város területén hivatalos használatban lévő mindhárom nyelven biztosítani kell. 
 

V 
 Jelen határozat meghozatalának napjával lép hatályba és megjelenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában. 
 
    Iratszám: I – 013 – 30/2008 
    Szabadkán, 2008. március 19-én 
    SZABADKA VÁROS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 
     A BIZOTTSÁG ELNÖKE 
     Ladócki Gyula okl. jogász 
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SG-1 űrlap 
 
 

SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKAINAK 
JELÖLŐLISTÁJA 

 
_______________________________________________________________________________________ 

(a jelölőlistát benyújtó politikai párt, pártkoalíció, egyéb politikai szervezet - 
 

_______________________________________________________________________________________ 
– állampolgárok csoportjának neve) 

 
Szabadka Város Választási Bizottságához benyújtja a ___________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

(a jelölőlista neve, а listavezető személynevével, amennyiben azt megjelölték) 
 

jelölőlistáját Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására. 
 
A jelöltek a következők: 
_______________________________________________________________________________________ 
Sor-          Születési          Lakóhely 
szám     Személynév               év    Személyi szám    Foglalkozás      és lakcím 
_______________________________________________________________________________________ 
1    2  3    4              5   6 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

(a jelölteket kérjük a táblázatban megjelölt adatokkal együtt felsorolni) 
 

Szám: ________________________ 
 
_____________,______________ 
           (keltezés) 
                Meghatalmazott személy 
 
        _______________________________________ 
             (személyneve) 
 
        _______________________________________ 
                  (aláírása) 
_________________________ 
A jelölőlistához csatolni kell: 
1. A jelölőlistát benyújtó személy meghatalmazását a lista benyújtására, 
2. A listavezető írásos beleegyezését ahhoz, hogy listavezetőként szerepeljen, 
3. Tanúsítvány minden egyes jelölt választójogáról, 
4. Minden egyes jelölt írásbeli nyilatkozata a jelölés elfogadásáról, 
5. Tanúsítvány minden egyes jelölt lakóhelyéről, 
6. Hat hónapnál nem régebbi bizonylat minden egyes jelölt állampolgárságáról 
7. A jelölőlistát támogató választópolgárok jegyzéke, minden választópolgár nyilatkozatával együtt, kiknek aláírását az aláírás-
hitelesítést szabályozó törvénynek megfelelően hitelesítették,  
8. A pártkoalíció vagy polgári csoportosulás megalakításáról szóló megállapodás – amennyiben a listaállító pártkoalíció vagy 
polgári csoportosulás. 
9. Az a listaállító, amely nemzeti kisebbségeket képviselő párt vagy pártkoalíciói státust kíván szerezni, köteles a jelölőlista 
benyújtásával egy időben írásos indítványt benyújtani, hogy a jelölőlista benyújtásakor megállapítást nyerjen, hogy az adott 
listaállító kisebbségi párt illetve kisebbségi pártkoalíció 
Megjegyzés: A jelölőlistán szereplő valamennyi jelölt legalább 30%-át a kisebb arányban képviselt nem tagjaiból kell állítani, 
és a listaállítónak a megválasztandó tanácsnokok teljes létszáma legalább egy harmadának megfelelő jelöltet kell állítania. 
Megjegyzés: E jelölőlistát írott és elektronikus formában is be kell nyújtani. 
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            SG – 2 űrlap 
 

 
 

MEGHATALMAZÁS 
 

SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKAI JELÖLŐLISTÁJÁNAK BENYÚJTÁSÁRA 
 
 

 Meghatalmazzuk ______________________________________, ___________________________, 
                    (személyneve)                        (foglalkozása) 
 
______________________________,________________________________________________________, 
          (személyi száma)                           (lakóhelye és lakcíme) 
 
____________________________________________, hogy a ___________________________________  
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

(a jelölőlistát benyújtó politikai párt, pártkoalíció,  
 
_______________________________________________________________________________________ 

                                  - egyéb politikai szervezet – állampolgári csoportosulás neve) 
 
 

nevében Szabadka Város Választási Bizottságához benyújtsa a Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokainak 
jelölőlistáját. 
 
 
Szám: ________________________ 
 
____________,_______________ 
           (keltezés) 
           
 

 
A LISTAÁLLÍTÓ MEGHATALMAZOTTJA 

 
                 P.H.            _______________________________________ 

       (azon személy vezeték- ás utóneve, aki a politikai párt                           
alapszabályával, illetve koalíciós megállapodással vagy   
polgári csoportosulás alakításáról szóló megállapodással 
képviseletre felhatalmaztak )                          

 
       _______________________________________ 
                             (aláírás) 
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            SG – 3 űrlap 
 

 
  

 
 

A SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKI  
JELÖLŐLISTÁJA LISTAVEZETŐJÉNEK 

BELEEGYEZÉSE  
 
 

 Elfogadom, hogy _____________ Város Képviselő-testülete tanácsnoki jelölőlistájának listavezetője legyek, mely 
listát a Szabadka Város Választási Bizottságához ____________________________________, 
     
_______________________________________________________________________________________ 

(a jelölőlistát benyújtó politikai párt, pártkoalíció - 
 
_____________________________________________________________________________ nyújtja be. 

- egyéb politikai szervezet – állampolgári csoportosulás neve) 
 
 

 
 
 
_____________, __________________ 
           (keltezés) 
           
 

 
    Listavezető 

 
        _______________________________________ 
                                               (személyneve) 
 
        _______________________________________ 
            (személyi száma) 
 
        _______________________________________ 
                                          (lakóhelye és lakcíme) 
 
        _______________________________________ 
                (aláírása) 
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SG- 4 űrlap 

TANÚSÍTVÁNY 
 

SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JELÖLTJEINEK 
VÁLASZTÓJOGÁRÓL 

 
 

Tanúsítjuk, hogy __________________________________, ____________________________ 
                                           (jelölt személyneve)                                             (foglalkozása) 
 
született _________________________,  személyi száma _____________________________,  
                                (születés ideje)                                        
    
_________________________________________________________________________lakos 
                                                          (lakóhely és lakcím) 
 
szerepel Szabadka város választói névjegyzékében, és választójoggal rendelkezik. 

 
 
 
Szám: _____________________________ 
 
 
___________,  __________________ 
                                        (keltezés) 

 
 
 

 
                                                                       Felhatalmazott személy,           

 
                    ___________________________________ 
                                       (személyneve)                 

                                                                  M.P. 
                
       ___________________________________ 
                                                                                                                                     (aláírása)                                                                       

 
 
 
 

 
MEGJEGYZÉS: A községi közigazgatás formanyomtatványán kiállított tanúsítvány is érvényes. 
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SG – 5 űrlap 

 

NYILATKOZAT  
 

A SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKI JELÖLÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 

 
 
 

 Elfogadom a tanácsnoki jelölést Szabadka Város Képviselő-testületébe, melyet 
 

__________________________________________________________________________ nyújtott be.  
(politikai párt - pártkoalíció - egyéb politikai szervezet – állampolgári csoportosulás neve) 

 
 
 
 
_______________,________________________ 

                                                          (keltezés) 
 

 
                 Jelölt,                  

 
                                                                        _____________________________________ 

                                                                                               (személyneve)              
         

                                                           ______________________________________ 
                                                                                         (foglalkozása)                

 
               _____________________________________ 
                               (személyi száma)              

 
               ______________________________________ 
                                      (lakóhelye és lakcíme)   

 
               ______________________________________ 

                                  (sajátkezű aláírása)             
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SG – 6 űrlap 

 
TANÚSÍTVÁNY  

 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKI 

JELÖLTJÉNEK LAKÓHELYÉRŐL 
 

Tanúsítjuk, hogy __________________________________________________________________ 
                                                                          (személyneve)             

született ______________________________, ___________________________________________  
                        (születés helye)                                                   (személyi száma)   
 

lakóhelye __________________________, __________________________________. 
                               (helység)                                         (lakcím) 
 

 
 
Szám: _________________________ 
 
 
_______________, __________________ 

                                                   (kelt) 
 
 
 

 
                       Meghatalmazott           

P.H. 
_________________________ 

 (személyneve) 
                                                                               

                                                                                                                    _________________________ 
                                                                                          (aláírása)                           

 
 
 
 
 

MEGJEGYZÉS: A Belügyminisztérium űrlapján kiállított tanúsítványok is érvényesek. 
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                                                                                                                                          SG-7 űrlap 
 
 

A SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKAINAK JELÖLŐLISTÁJÁT 
ALÁÍRÁSUKKAL TÁMOGATÓ SZAVAZÓPOLGÁROK 

 
J E G Y Z É K E 

 
 

A _________________________________________________________________________ 
                                                    

__________________________________________________________________________________ jelölőlistát 
 (jelölőlista neve és a listavezető vezeték és utóneve, ha azt megnevezték) 

 
az alábbi szavazópolgárok támogatják: 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Sor-                 Vezetékneve                  Utóneve         Személyi száma                 Lakóhelye és lakcíme 
Szám 
_____________________________________________________________________________________ 
   1                    2                                 3                      4                               5                             
_____________________________________________________________________________________ 
           (a jelölőlistát támogató valamennyi polgárt a vezetéknevük kezdőbetűje szerinti ábécé sorrendben fel kell tüntetni, a 
táblázatba foglalt adatok szerint) 
 
 
 
 __________________, ________________________ 
                           (keltezés)                                  
 
 
 
 
 
              A jelölőlista benyújtására jogosult személy 
 

   _____________________________________ 
                 (személyneve) 
 
        _____________________________________ 
                     (aláírása) 
   
 
 
MEGJEGYZÉSEK:  

- A jegyzéket írásos és elektronikus formában egyaránt be kell nyújtani, a választópolgárok vezetéknevének ábécé 
szerinti sorrendjében rendezve, az azokban szereplő adatoknak azonosnak kell lenniük.  

- A jelölőlistán szereplő minden jelöltre legalább 30 támogatói aláírást kell begyűjteni; 
- Az aláírást, amellyel a választópolgár a jelölőlistát támogatja, az aláírás-hitelesítést szabályozó törvénynek 

megfelelően kell hitelesíteni; 
- A szavazópolgárok hitelesített nyilatkozatait a szavazópolgárok vezetéknevének ábécé szerinti sorrendjében kell 

összerakni. 
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SG-8 űrlap 

A SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKAINAK 
JELÖLŐLISTÁJÁT TÁMOGATÓ VÁLASZTÓPOLGÁR  

NYILATKOZATA 
 

Támogatom a Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokainak jelölőlistáját, melyet a Szabadka 
Város Választási Bizottságához 

_______________________________________________________  
(a listaállító politikai párt - pártkoalíció 

___________________________________________________________ nyújt be 
 - más politikai szervezet – állampolgárok csoportjának neve) 

 

  

Szavazópolgár, 
 

____________________________ 
(személyneve) 

              
____________________________ 

          (személyi száma) 
 

    __________________________________ 
                         (lakóhelye és lakcíme) 

 
_____________________________ 

(aláírása) 
 

  
Igazolom, hogy e nyilatkozatot _________________________________________________  
                               (személyneve) 
saját kezűleg írta alá. 
 

A szavazópolgár személyazonosságát érvényes személyi okmány alapján állapítottuk meg. 
 
A ____________ dináros hitelesítési illeték leróva. 
 
Hit. sz. ___________ 
 
________________, _________________________ ______órakor. 

                                                                        (kelt) 
 

___________________________________községi bíróság vagy  
______________________________________ közigazgatási hivatal    

                                                         
                                                                                   Hitelesítési előadó,          

 
                                                         P.H.               __________________________________ 

                           (személyneve ) 
 

                                                                                          __________________________________ 
                                                                   (aláírása) 

 
 
MEGJEGYZÉS: A nyilatkozat formanyomtatványát a listaállító maga sokszorosítja a megfelelő példányban. 
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SG-9 űrlap 

 
A helyhatósági választásokról szóló törvény 24. szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 

129/07 száma) alapján Szabadka Város Választási Bizottsága ______________________megtartott ülésén 
meghozta az alábbi                                      (keltezés) 

 
 

VÉGZÉST 
 

 
 
Kihirdetjük a ______________________________ számú  
 

____________________________________________________________________,  
(a jelölőlista neve, а listavezető személynevével, amennyiben azt megjelölték) 

 
jelölőlistát, melyet 

______________________________________________________________________ (a 
listaállító politikai párt, pártkoalíció, egyéb politikai szervezet - állampolgárok csoportjának neve) 

 
nyújtott be Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására, 
 
 _________________ szám alatt, _____________________-án/én. 
                                                                          (benyújtás kelte) 

 
 
Szám:__________________________ 
 
 ______________, _______________________ 

                                                      (keltezés) 
 
 
 
 

Szabadka Város Választási Bizottsága 
                                                                                                                
 
    
                                                                                                                Elnök 
           P.H. 

                                                                                       
_______________________________ 

                                                                                                           (személyneve) 
 
       _______________________________ 
                   (aláírása)  
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SG-10 űrlap 
A helyhatósági választásokról szóló törvény 25. szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 

129/07 száma) alapján Szabadka Város Választási Bizottsága ______________________megtartott ülésén 
meghozta az alábbi                (keltezés és időpont) 

 

 
VÉGZÉST 

          Elvetjük a ________________________________________________  
                                       (a jelölőlista neve, а listavezető személynevével, amennyiben azt megjelölték) 

 
jelölőlistát, melyet  
 

_____________________________________________________________________________  
    (a listaállító politikai párt, pártkoalíció, egyéb politikai szervezet - állampolgárok csoportjának neve) 

nyújtott be Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására,  
 
_______________ szám alatt, ________________-án/én, határidőn túl. 

                                                                   (benyújtás kelte)  

I n d o k o l á s  
(Fel kell tüntetni a lista benyújtására előirányzott határidő túllépésére vonatkozó adatot) 

 
Jogorvoslati utasítás: A jelen végzést a listaállító az annak meghozatalát követő 24 órán belül a Szabadka Város 

Választási Bizottságánál megfellebbezheti. 
 
Szám: _________________________ 

 
_________________, __________________ 

                                                              (keltezés) 
 
 

Szabadka Város Választási Bizottsága 
                                                                                                                
    
                                                                                                                Elnök 
           P.H. 

                                                                                       
_______________________________ 

                                                                                                           (személyneve) 
 
       _______________________________ 
                   (aláírása)  
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Obrazac SG-11 
A helyhatósági választásokról szóló törvény 25. szakaszának 2. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 

129/07 száma) alapján Szabadka Város Választási Bizottsága ______________________megtartott ülésén 
meghozta az alábbi                                                          (keltezés és időpont) 

 

ZÁRÓNYILATKOZATOT 
 

     1. Megállapítjuk, hogy a ____________________________________________  
                                                       (a jelölőlista neve, а listavezető személynevével, amennyiben azt megjelölték) 

 
jelölőlistát, melyet  

____________________________________________________________________________  
(a listaállító politikai párt, pártkoalíció, egyéb politikai szervezet - állampolgárok csoportjának neve) 

 
nyújtott be Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására __________________ szám 

alatt, ________________-án/én 
                                                                                                      (benyújtás kelte)  
 
(meg kell jelölni a hiányosságokat, melyek miatt nem hirdethető ki) 
 

2. Utasítjuk a listaállítót, hogy legkésőbb a zárónyilatkozat kézhezvételétől számított 48 órával küszöbölje ki a 
hiányosságokat. 

I n d o k o l á s  
(Meg kell indokolni azokat a hiányosságokat, melyek miatt a zárónyilatkozatot meghozzák) 

 
Jogorvoslati utasítás: A jelen zárónyilatkozat ellen a listaállító az annak meghozatalát követő 24 órán belül 

kifogást emelhet a Szabadka Város Választási Bizottságánál. 
 
Szám: _________________________ 

 
_________________, __________________ 

                                                              (keltezés) 
 
 

Szabadka Város Választási Bizottsága 
                                                                                                                
    
                                                                                                                Elnök 
           P.H. 

                                                                                       
_______________________________ 

                                                                                                           (személyneve) 
 
       _______________________________ 
                   (aláírása) 
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SG-12 űrlap 
A helyhatósági választásokról szóló törvény 25. szakaszának 3. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 

129/07 száma) alapján Szabadka Város Választási Bizottsága ______________________megtartott ülésén 
meghozta az alábbi                                             (keltezés és időpont) 

 

VÉGZÉST 
 

 
Elutasítjuk a  

____________________________________________________________________________,  
(a jelölőlista neve, а listavezető személynevével, amennyiben azt megjelölték) 

 
jelölőlista kihirdetését, melyet 
 
______________________________________________________________________________,  

   (a listaállító politikai párt, pártkoalíció, egyéb politikai szervezet - állampolgárok csoportjának neve) 
 

nyújtott be Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására,  
 
_______________ szám alatt, ________________-án/én, a helyhatósági válasz-  
                                                                   (benyújtás kelte) 
tásokról szóló törvénnyel előírt feltételek hiánya miatt. 
 
 

I n d o k o l á s  
(Az esettől függően röviden leírni, hogy a jelölőlista nem tesz eleget a törvénnyel előírt feltételeknek, illetve hogy 

a jelölőlista hiányosságait nem küszöbölték ki). 
 
Jogorvoslati utasítás: A jelen végzés ellen a listaállító az annak meghozatalát követő 24 órán belül kifogást 

emelhet a Szabadka Város Választási Bizottságánál. 
 
Szám: _________________________ 

 
_________________, __________________ 

                                                              (keltezés) 
 
 

Szabadka Város Választási Bizottsága 
                                                                                                                
    
                                                                                                                Elnök 
           P.H. 

                                                                                       
_______________________________ 

                                                                                                           (személyneve) 
 
       _______________________________ 
                   (aláírása) 
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SG-13 űrlap 
 
 
A helyhatósági választásokról szóló törvény 26. szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 

129/07 száma) alapján Szabadka Város Választási Bizottsága ______________________megtartott ülésén 
meghozta az alábbi                                    (keltezés és időpont) 

 

VÉGZÉST AZ ÖSSZESÍTETT VÁLASZTÁSI LISTA VÉGLEGESÍTÉSÉRŐL 
 

 
Véglegesítjük az összesített választási listát, az alábbiak szerint: 
 

1._______________________________________________________________  
 (a jelölőlista neve, а listavezető személynevével, amennyiben azt megjelölték) 

 
Jelöltek: 

1) _______________, 
(személyneve) 

 _____________, 
(születési ideje) 

___________,  
(foglalkozása)  

_____________________________________________,  
(lakóhelye és lakcíme) 

 
(Valamennyi jelölőlistát felsorolni azok kihirdetésének sorrendjében, és jelöltjeiket az 1. 

pontban leírtak szerint) 
 
 
 
Szám: _____________________ 
 
_________________, __________________ 

                                                       (keltezés) 
 
 

Szabadka Város Választási Bizottsága 
 
 
 
                                                                                                                       Elnök 
                                                  P.H. 
                                                                                                _____________________________ 
                                                                                                                  (személyneve) 
 
       ___________________________________ 
           (aláírása) 
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SG-14 űrlap 

 
ELLENŐRZŐ LAP 

A SZAVAZÓURNÁK ELLENŐRZÉSÉHEZ  
 
 

A Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokainak 2008. május 11-ére kiírt választására tartott szavazáshoz a 
Szabadka város ____________ számú szavazóhelyének szavazatszámláló bizottsága a Szabadka Város Váalsztási 
Bizottságától átvette a szavazóurnát.  
           
 Ellenőrzéssel megállapítottuk, hogy a szavazóurna szabályos, hogy üres és hogy alkalmas a szavazólapok 
biztonságának és tartalmuk titkosságának megőrzésére. 
 
 

______________, _______________, __________órakor.              
                          (helység)                                       (kelt) 

 
 
 
 

A SZAVAZÓHELYRE ELSŐKÉNT              A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 
      ÉRKEZŐ SZAVAZÓPOLGÁR 
 
_____________________________                                    ______________________________ 
                 (személyneve)                                                                        (az elnök személyneve) 
 
_____________________________                                    ______________________________                                     
                      (aláírása)                                                                                           (aláírása)  
                                                                                                     1. _________________________________ 
                                                                                                                       (a tag személyneve) 
                                                                                                         _________________________________ 
                                                                                                                                  (aláírása) 
                                                                P.H.                              2. _________________________________ 
                                                                                                                        (a tag személyneve) 
                                                                                                         _________________________________ 
                                                                                                                                   (aláírása) 
                                                                                                
                                                                          (Fel kell sorolni a bizottság valamennyi tagját 

a 2. pontban leírtak szerint) 
 
       
 
 
MEGJEGYZÉS: A szavazóurnák ellenőrzésére szolgáló ellenőrző lapot a szavazatszámláló bizottság minden jelenlévő tagja és 
helyettes tagja aláírja. 
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SG-15 űrlap 

SZAVAZÓLAP 

  

SZABADKA VÁROS TANÁCSNOKAINAK  

MEGVÁLASZTÁSÁRA 

 

2008. MÁJUS 11. 
 
 
 
 

1. ______________________________________________________________,  
                                                 (jelölőlista neve) 
 
        __________________________________________. 

            (a listán szereplő első jelölt személyneve) 
 

(Ezzel azonos módon fel kell tüntetni valamennyi jelölőlista nevét és az azokon elsőként szereplő jelöltek nevét, 
az összesített választási listán szereplő sorrendben) 

 
 
 
 
 
 

CSAK EGY VÁLASZTÁSI LISTÁRA KELL SZAVAZNI, A VÁLASZTÁSI LISTA NEVE ELŐTTI 
SORSZÁM BEKARIKÁZÁSÁVAL 

 
 
 
 

P.H. 
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SG-16 űrlap 
 

SZAVAZÓJOGOT IGAZOLÓ TANÚSÍTVÁNY 
SZAVAZÓHELYEN KÍVÜLI SZAVAZÁSHOZ SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA 
 
Tanúsítjuk, hogy _______________________________, ________________________ 
                                            (személyneve)                                     (személyi száma) 
_______________________________________________________________________ 
                                                                  (helység) 
____________________________________________________________ lakos 

(lakcím) 
szerepel Szabadka város választási jegyzékében, a_____ számú szavazóhelyen ________ sorszámmal, és szavazójoggal 
rendelkezik. 
 
 
_______________,  _____________ 
                                   (keltezés) 
 
        SZAVAZÓPOLGÁR                      A SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE 

 
__________________                                          ________________________________ 

           (személyneve)                                                             (személyneve) 
                                                                                                              
___________________                                          _______________________________ 
            (aláírása)                                                                               (aláírása) 
 

A SZAVAZÓPOLGÁRHOZ KISZÁLLÓ 
BIZOTTSÁGI TAGOK 

 
                                    1.___________________________ 

              (személyneve) 
                                                     
                                                    _________________________________ 
                                      (aláírása) 
 

                                   2.___________________________ 
              (személyneve) 

                                                     
                                                    _________________________________ 
                                     (aláírása) 
 

                                   3.___________________________ 
              (személyneve) 

                                                     
                                                    _________________________________ 
                                    (aláírása) 
 
 
MEGJEGYZÉS: A szavazóhelyen kívül szavazó szavazópolgár által aláírt tanúsítványt vissza kell juttatni a szavazatszedő 
bizottsághoz. 
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SG-17 űrlap 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
A SZABADKAI VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA 
VONATKOZÓ VÁLASZTÁSI ANYAG SZAVAZÁS ELŐTTI ÁTADÁSÁRÓL ÉS ÁTVÉTELÉRŐL  

 
1. A Választási Bizottság a Szabadka városi ________________ számú szavazóhely szavazatszedő bizottságának 

átadta a Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására vonatkozó, következő választási 
anyagot a __________________ megtartandó választásokra: 

                           (dátum) 
1) Az összesített választási listát,   
2) A szavazóhely kijelölésére vonatkozó végzést, 
3) A szavazatszedő bizottság kinevezésére vonatkozó végzést, 
4) a választói névjegyzék hitelesített kivonatát, amely szerint a szavazópolgárok a szavazóhelyen szavaznak, 
5) ________ hitelesített külön kivonatot a választói névjegyzékből, melyek szerint a katonai        
        (számú)        szolgálatot teljesítő, hadgyakorlaton részt vevő és a Szerb hadseregben szolgálatot teljesítő 

személyek szavaznak,  
6) ___________szavazólapot a választói névjegyzék hitelesített kivonata alapján, 
            (számú) 
7) ___________szavazólapot a választói névjegyzék hitelesített külön kivonata alapján, 
            (számú) 
8) Egy ellenőrző lapot a szavazóurna szabályosságának ellenőrzésére, 
9) A szavazatszedő bizottság munkájáról szóló szabályzat nyomtatványát a ______________ Város Képviselő-

testülete tanácsnokainak megválasztására vonatkozó szavazás lebonyolítására  
             10)_________ szavazójogot igazoló tanúsítvány űrlapját szavazóhelyen kívüli szavazáshoz,     

         (számú)       
             11) A szavazatszedő bizottságok munkájára vonatkozó szabályokat, 
             12) A Szerb Köztársaság állami zászlóját. 

 
2. A községi közigazgatási szerv a szavazatszedő bizottságnak átadta a következőket: 
    1) Egy szavazóurnát, 

2) _______ szavazási paravánt, 
3) Íróeszközöket, 
4) Bélyegző eszközöket, 
5) A szavazók jobb mutatóujjának megjelölésére szolgáló spray-t, 
6) UV lámpát, 
7) Borítékokat a szavazólapoknak, 
8) Gyertyákat, 
9)________tartalék spray-t a szavazók jobb mutatóujjának megjelölésére, 

                      (számú) 
             10)_______tartalék UV lámpát. 
                        (számú) 

 
3. A szavazatszedő bizottság átvette a jegyzőkönyv 1. pontjának 1) - 14) alpontjaiban és a 2. pont 1) - 10) 

alpontjában foglalt választási anyagot. 
 
4. A választási anyag átadásánál jelen voltak a jelölőlisták előterjesztőinek alábbi képviselői: 
 
1) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő személyneve) 

____________________________________________________________________  
(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

 
2) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő személyneve) 

____________________________________________________________________  
(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

3) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő személyneve) 

____________________________________________________________________  
(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

4) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő személyneve) 

____________________________________________________________________  
(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 
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5) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő személyneve) 

____________________________________________________________________  
(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

6) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő személyneve) 

____________________________________________________________________  
(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

 
 

 
5. A szavazatszedő bizottságnak és a választási listák előterjesztői képviselőinek  NEM VOLT – VOLT  

megjegyzésük a választási anyag átadására és átvételére. 
 
A megjegyzések: 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
   (Amennyiben szükség van bővebb leírásra, azt külön mellékletben, a jelen jegyzőkönyv alkotórészeként kell csatolni). 
 
6. A jegyzőkönyv három azonos példányban készül, melyek közül egy Szabadka Város Választási Bizottságát, 

egy a szavazatszedő bizottságot, egy pedig a községi közigazgatási szervet illeti meg. 
 
 
 
 _________________, __________________________,__________órakor. 

                                                               (dátum) 
 
 
 
 

A szavazatszedő bizottság elnöke 
 

_____________________________ 
(személyneve) 

 
_____________________________ 

(aláírása) 
 

A választási bizottság nevében 
 

_____________________________ 
     (személyneve) 

 
_____________________________ 

    (aláírása) 

 
 

A szavazatszedő bizottság jelen lévő tagjai: 
 
1.__________________________________ 
 
2.__________________________________ 
 
3.__________________________________ 
 
4.__________________________________ 
 
5.__________________________________ 

 

 
A közigazgatási szerv nevében 

 
_____________________ 

(személyneve) 
 

_____________________ 
(aláírása) 
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SG-18 űrlap 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
A SZABADKAI VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA 
VONATKOZÓ VÁLASZTÁSI ANYAG SZAVAZÁS ELŐTTI ÁTADÁSÁRÓL ÉS ÁTVÉTELÉRŐL 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÓ INTÉZETEN BELÜL  

 
1.  A Választási Bizottság a _______________________________ büntetés-végrehajtó intézeten belül működő 

szavazatszedő             (a büntetés-végrehajtó intézet neve) 
bizottságának átadta a Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására vonatkozó, következő 
választási anyagot a __________________ megtartandó választásokra: 

                           (dátum) 
1) Az összesített választási listát,   
2) A szavazóhely kijelölésére vonatkozó végzést, 
3) A szavazatszedő bizottság kinevezésére vonatkozó végzést, 
4) a választói névjegyzék hitelesített külön kivonatát, amely szerint a szavazópolgárok az intézeten belül 

szavaznak, 
5) ___________ szavazólapot a választói névjegyzék hitelesített külön kivonata alapján, 
            (számú) 
6) Egy ellenőrző lapot a szavazóurna szabályosságának ellenőrzésére, 
7) A szavazatszedő bizottság munkájáról szóló szabályzat nyomtatványát a ______________ Város Képviselő-

testülete tanácsnokainak megválasztására vonatkozó szavazás lebonyolítására,   
             8) A szavazatszedő bizottságok munkájára vonatkozó szabályokat, 
             12) A Szerb Köztársaság állami zászlóját. 
              

2. A községi közigazgatási szerv a szavazatszedő bizottságnak átadta a következőket: 
    1) Egy szavazóurnát, 

2) _______ szavazási paravánt, 
3) Íróeszközöket, 
4) Bélyegző eszközöket, 
5) A szavazók jobb mutatóujjának megjelölésére szolgáló spray-t, 
6) UV lámpát, 
7) Borítékokat a szavazólapoknak, 
8) Gyertyákat, 
9)________tartalék spray-t a szavazók jobb mutatóujjának megjelölésére, 

                      (számú) 
             10)_______tartalék UV lámpát. 
                        (számú) 

 
2. A szavazatszedő bizottság átvette a jegyzőkönyv 1. pontjának 1) - 9) alpontjaiban és a 2. pont 1) - 10) 

alpontjában foglalt választási anyagot. 
 
3. A választási anyag átadásánál jelen voltak a jelölőlisták előterjesztőinek alábbi képviselői: 
 
1) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő személyneve) 

____________________________________________________________________  
(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

 
2) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő személyneve) 

____________________________________________________________________  
(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

3) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő személyneve) 

____________________________________________________________________  
(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

4) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő személyneve) 

____________________________________________________________________  
(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

 
5) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő személyneve) 
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____________________________________________________________________  

(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 
6) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő személyneve) 

____________________________________________________________________  
(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

 
 

 
5. A szavazatszedő bizottságnak és a választási listák előterjesztői képviselőinek  NEM VOLT – VOLT  

megjegyzésük a választási anyag átadására és átvételére. 
 
A megjegyzések: 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
   (Amennyiben szükség van bővebb leírásra, azt külön mellékletben, a jelen jegyzőkönyv alkotórészeként kell csatolni). 
 
6. A jegyzőkönyv három azonos példányban készül, melyek közül egy Szabadka Város Választási Bizottságát, 

egy a szavazatszedő bizottságot, egy pedig a községi közigazgatási szervet illeti meg. 
 
 
 
 _________________, __________________________,__________órakor. 

                                                               (dátum) 
 
 
 
 

A szavazatszedő bizottság elnöke 
 

_____________________________ 
(személyneve) 

 
_____________________________ 

(aláírása) 
 

A választási bizottság nevében 
 

_____________________________ 
     (személyneve) 

 
_____________________________ 

    (aláírása) 

 
 

A szavazatszedő bizottság jelen lévő tagjai: 
 
1.__________________________________ 
 
2.__________________________________ 
 
3.__________________________________ 
 
4.__________________________________ 
 
5.__________________________________ 

 

 
A közigazgatási szerv nevében 

 
_____________________ 

(személyneve) 
 

_____________________ 
(aláírása) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2008. március19.                                            Szabadka Község Hivatalos Lapja                                  6. szám –25. oldal 
 

SG-19 űrlap 
JEGYZŐKÖNYV 

SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL A SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁBAN 

 
1. 

A következő számú szavazóhely 
szavazatszedő bizottsága:  ,  

        (sorszám)  (a szavazóhely neve) 
     
 A városban 

   
  (a város neve) 

   

 
Összejött a szavazás 
napján  2008.   órakor. 

       (dátum)   
   
 Jelen vannak: 1)  2)  

   
      (a szavazatszedő bizottság elnökének 
személyneve)  

       (a szavazatszedő bizottság tagjának 
személyneve) 

     

 
(Felsorolni a szavazatszedő bizottság minden részt vevő tagját, mint a 2.) 
alatt)  

     
2. A szavazóhely megnyitása előtt a szavazatszedő bizottság ellenőrizte és megállapította: 
     
 — Hogy a szavazóhelyen és 50 méteres körzetében nincsenek feltüntetve a politikai pártok szimbólumai, sem más propaganda anyag
   
   

 — 
Hogy a helyiség, amelyben szavazni fognak a helyi választásokról és a képviselők megválasztásáról szóló törvénnyel 
összhangban van berendezve. 

   

 — 
Hogy a választási bizottságtól megkapta a választási anyagot, amely a szavazáshoz szükséges a szavazóhelyen, a választási anyag 
átadásáról és átvételéről szóló  törvénnyel és jegyzőkönyvvel összhangban. 

   
 
3. A szavazatszedő bizottság ______________ órakor nyitotta meg a szavazóhelyet. 
 
4. Szavazatszedő bizottság ellenőrizte a szavazóurnát a _____________________________________________ nevű           

                                          ( a személynév és a névjegyzékben szereplő sorszám) 
szavazópolgár jelenlétében, aki elsőként ment be a szavazóhelyre. Miután megállapították, hogy a szavazóurna szabályos és üres, a szavazólapot, amit a 
szavazatszedő bizottság tagjai és az első szavazópolgár is aláírt, bedobták a szavazóurnába, majd az urnát pecséttel lezárták az első szavazópolgár 
jelenlétében. Ezután elkezdődött a szavazás. 

 
5. Más személy segítségével (világtalan, fogyatékkal élő, írástudatlan személyek) a szavazóhelyen ________ szavazópolgár szavazott. 
  (szám) 
6. A szavazóhelyen kívül ________ szavazópolgár szavazott. 
      (szám) 
7.  A szavazás ,mindvégig a legnagyobb rendben zajlott. A szavazás ideje alatt a következő történt: 

(Felsorolni a történteket, amelyek befolyásolták a szavazás folyamatát, megszakították a szavazást vagy meghosszabbították. 
Bővebb leírás, amennyiben szükséges, mellékletben csatolni a jelen jegyzőkönyv egészeként). 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________. 

 
8. A szavazóhelyen RÉSZT VETTEK – NEM VETTEK RÉSZT hazai és külföldi megfigyelők. 

 
9. _________ órakor zárták be a szavazóhelyet és zárták le a szavazást. 
 
10. A szavazóhely bezárása után a szavazatszedő bizottság hozzáfogott a szavazat eredményének megállapításához a következő 
módon: 

- megállapította a felhasználatlan szavazólapok számát; 
- megállapította azoknak a választóknak a számát, akik szavaztak, a választói névjegyzéki kivonatban és a külön névjegyzéki 

kivonatban bekarikázott sorszámok megszámlálásával     
              - kinyitották a szavazóurnát, amelyben MEGTALÁLTA- NEM TALÁLTA MEG az ellenőrző lapot; 

- hozzáfogott az érvényes és érvénytelen szavazólapok szétválasztásához és megállapította az érvénytelen szavazólapok 
számát; 

- megállapította az érvényes szavazólapok számát és minden jelölőlista szavazatainak számát. 
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11. A számlálás után a felhasználatlan szavazólapokat, érvénytelen szavazólapokat és az érvényes szavazólapokat külön borítékba 
tették, amelyeket lepecsételtek. 
 
12. Szavazatszedő bizottság megállapította, hogy a szavazóhelyen .........................................   .|_____|  
                                (sorszám) 
a városban 
________________________________________________________________|___| 
                 (a város neve) 
 
a szavazás eredményei a következők: 
 
13. ennyi szavazócédulát VETTEK ÁT:......................................................              |________| 
 
14. hogy a FELHASZNÁLATLAN szavazólapok száma.........................................              |________| 
 
15. hogy a választói névjegyzék külön kivonata alapján,  
összesen BEJEGYZETT SZAVAZÓK száma   ..................................................................            |________| 
 
16. hogy a SZAVAZÁSBAN RÉSZT VETT VÁLASZTÓK  (a külön névjegyzéki kivonatban bekarikázott 
sorszámok)…………………………………………………………                                                      |________| 
 
17.1. hogy a szavazóurnákban levő szavazólapok száma                |________| 

 
17.2. hogy az ÉRVÉNYTELEN szavazólapok száma.................................                                         ...|________| 

 
 
18. . hogy az érvényes szavazólapok össz számából a JELÖLŐLISTÁK ennyi SZAVAZATOT KAPTAK: 
 

Sorszám A jelölőlista neve (párt - koalíció – polgárok csoportja) A listára beérkezett 
szavazatok száma 

1 2 3 

      1.     

      2.                                 (Felsorolni a jelölőlistákat mint az 1 alatt)   

 
19. A szavazatszedő bizottságnak ezek VOLTAK - NEM VOLTAK az észrevételei: (Az észrevételeket tartalmazó melléklet ennek a 
jegyzőkönyvnek a szerves egészébe tartozik). 

 
20. Megállapították, hogy a jelen jegyzőkönyv első példányát a választási anyaggal együtt  azonnal el kell juttatni a 
_________________________ választási bizottságnak, ezzel pedig a szavazatszedő bizottság elnökét és  tagjait bízták meg, mégpedig : 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________. 
 

21. A szavazatszedő bizottság a jelen jegyzőkönyv második példányát azonnal kihelyezte a szavazóhelyen, és egy-egy példányt átadtak 
azoknak a listaállítóknak a képviselőinek, akik a szavazóhelyen a legtöbb szavazatot kapták, és pedig: 
1) ________________________(a jelölt vezeték- és utóneve, sorszáma - a képviselő aláírása) 
2) ________________________(a jelölt vezeték- és utóneve, sorszáma - a képviselő aláírása) 
 
3) ________________________(a jelölt vezeték- és utóneve, sorszáma - a képviselő aláírása) 
 
4) ________________________(a jelölt vezeték- és utóneve, sorszáma - a képviselő aláírása) 
 
22. Szavazatszedő bizottság a munkát 2008.___________________  _____órakor fejezte be. 

                                   (dátum) 
 

                    Szavazatszedő bizottság,      
           

1. ________________________________ 
(az elnök vezeték- és utóneve) 

 
2. ________________________________ 

                                                                                 (a tag vezeték- és utóneve) 
                         

 
       (Felsorolni a szavazatszedő bizottság többi tagját, mint a 2. alatt) 
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SG-20 űrlap 
JEGYZŐKÖNYV 

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEN BELÜLI SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL A 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA 

VONATKOZÓ SZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁBAN 
 
1. 

A következő számú szavazóhely 
szavazatszedő bizottsága:  ,  

        (sorszám)  (a szavazóhely neve) 
     
 A büntetés-végrehajtó intézetben  

   
  (az intézet neve) 

   

 
Összejött a szavazás 
napján  2008.        órakor. 

       (dátum)   
   
 Jelen vannak: 1)  2)  
   (a szavazatszedő bizottság elnökének személyneve)         (a szavazatszedő bizottság tagjának személyneve) 
     

 
(Felsorolni a szavazatszedő bizottság minden részt vevő tagját, mint a 2.) 
alatt  

     
2. A szavazóhely megnyitása előtt a szavazatszedő bizottság ellenőrizte és megállapította: 
     
 — Hogy a szavazóhelyen és 50 méteres körzetében nincsenek feltüntetve a politikai pártok szimbólumai, sem más propaganda anyag
   
   

 — 
Hogy a helyiség, amelyben szavazni fognak a helyi választásokról és a képviselők megválasztásáról szóló törvénnyel 
összhangban van berendezve. 

   

 — 
Hogy a választási bizottságtól megkapta a választási anyagot, amely a szavazáshoz szükséges a szavazóhelyen, a választási anyag 
átadásáról és átvételéről szóló  törvénnyel és jegyzőkönyvvel összhangban. 

   
 
3. A szavazatszedő bizottság ______________ órakor nyitotta meg a szavazóhelyet. 
 
4. Szavazatszedő bizottság ellenőrizte a szavazóurnát a _____________________________________ nevű           

( a személynév és a névjegyzékben szereplő sorszám) 
szavazópolgár jelenlétében, aki elsőként ment be a szavazóhelyre. Miután megállapították, hogy a szavazóurna szabályos és üres, a 
szavazólapot, amit a szavazatszedő bizottság tagjai és az első szavazópolgár is aláírt, bedobták a szavazóurnába, majd az urnát pecséttel 
lezárták az első szavazópolgár jelenlétében. Ezután elkezdődött a szavazás. 

 
5. A szavazás ,mindvégig a legnagyobb rendben zajlott. A szavazás ideje alatt a következő történt: 

(Felsorolni a történteket, amelyek befolyásolták a szavazás folyamatát, megszakították a szavazást vagy meghosszabbították. 
Bővebb leírás, amennyiben szükséges, mellékletben csatolni a jelen jegyzőkönyv egészeként). 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________. 

 
6. A szavazóhelyen RÉSZT VETTEK – NEM VETTEK RÉSZT hazai és külföldi megfigyelők. 

 
7. _________ órakor zárták be a szavazóhelyet és zárták le a szavazást. 

 
8. A szavazóhely bezárása után a szavazatszedő bizottság hozzáfogott a szavazat eredményének megállapításához a következő módon: 

- megállapította a felhasználatlan szavazólapok számát; 
- megállapította azoknak a választóknak a számát, akik szavaztak, a választói névjegyzéki kivonatban és a külön névjegyzéki 

kivonatban bekarikázott sorszámok megszámlálásával     
  - kinyitották a szavazóurnát, amelyben MEGTALÁLTA- NEM TALÁLTA MEG az ellenőrző lapot.; 
- hozzáfogott az érvényes és érvénytelen szavazólapok szétválasztásához és megállapította az érvénytelen szavazólapok 

számát; 
- megállapította az érvényes szavazólapok számát és minden jelölőlista szavazatainak számát. 

 
9. A számlálás után a felhasználatlan szavazólapokat, érvénytelen szavazólapokat és az érvényes szavazólapokat külön borítékba tették, 
amelyeket lepecsételtek. 
 
10. Szavazatszedő bizottság megállapította, hogy a szavazóhelyen .........................................   .|_____|  
               (sorszám) 
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a büntetés végrehajtó intézetben  
________________________________________________________________|___| 
                 (az intézet neve) 
 
a szavazás eredményei a következők: 
 
11. ennyi szavazócédulát VETTEK ÁT: ......................................................              |________| 
 
12. hogy a FELHASZNÁLATLAN szavazólapok száma....................................          |________| 
 
13. hogy a választói névjegyzék külön kivonata alapján,  
összesen BEJEGYZETT SZAVAZÓK száma                                                      |________| 
 
14. hogy a SZAVAZÁSBAN RÉSZT VETT VÁLASZTÓK  (a külön névjegyzéki kivonatban bekarikázott 
sorszámok)……………………………………                                                      |________| 
 
15. hogy a szavazóurnákban levő szavazólapok száma ………................................|________| 

 
15.1. hogy az ÉRVÉNYTELEN szavazólapok 

száma.................................................................................................................|________| 
 
15.2. hogy az ÉRVÉNYES szavazólapok száma..........................      ...........|________| 

 
16. hogy az érvényes szavazólapok össz számából a JELÖLŐLISTÁK ennyi SZAVAZATOT KAPTAK: 
 

Sorszám A jelölőlista neve (párt - koalíció – polgárok csoportja) A listára beérkezett 
szavazatok száma 

1 2 3 

      1.     

      2.                                 (Felsorolni a jelölőlistákat mint az 1 alatt)   

 
17. A szavazatszedő bizottságnak ezek VOLTAK - NEM VOLTAK az észrevételei: (Az észrevételeket tartalmazó melléklet ennek a 
jegyzőkönyvnek a szerves egészébe tartozik). 

 
 

18. Megállapították, hogy a jelen jegyzőkönyv első példányát a választási anyaggal együtt  azonnal el kell juttatni a 
_________________________ választási bizottságnak, ezzel pedig a szavazatszedő bizottság elnökét és  tagjait bízták meg, mégpedig : 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________. 
 

19. A szavazatszedő bizottság a jelen jegyzőkönyv második példányát azonnal kihelyezte a szavazóhelyen, és egy-egy példányt átadtak 
azoknak a listaállítóknak a képviselőinek, akik a szavazóhelyen a legtöbb szavazatot kapták, és pedig: 
1) ________________________(a jelölt vezeték- és utóneve, sorszáma - a képviselő aláírása) 
2) ________________________(a jelölt vezeték- és utóneve, sorszáma - a képviselő aláírása) 
 
3) ________________________(a jelölt vezeték- és utóneve, sorszáma - a képviselő aláírása) 
 
4) ________________________(a jelölt vezeték- és utóneve, sorszáma - a képviselő aláírása) 
 
20. Szavazatszedő bizottság a munkát 2008.___________________  _____órakor fejezte be. 

                           (dátum) 
 

                    Szavazatszedő bizottság,      
           

1. ________________________________ 
(az elnök vezeték- és utóneve) 

 
2. ________________________________ 

                                                                                 (a tag vezeték- és utóneve) 
                         

 
       (Felsorolni a szavazatszedő bizottság többi tagját, mint a 2. alatt) 
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SG-21 űrlap 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 A VÁLASZTÁSI ANYAG ÁTADÁSÁRÓL ÉS ÁTVÉTELÉRŐL A SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZAVAZÁS MEGEJTÉSE 

UTÁN  

 
1. Szabadka város _______ számú szavazóhelyének szavazatszedő bizottsága Szabadka Város Választási 

Bizottságának a következő választási anyagot adja át: 
 

1) A szavazatszedő bizottság munkájáról, illetve a Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokainak 
megválasztására vonatkozó szavazás lefolytatásáról és a szavazás eredményének megállapításáról készült 
jegyzőkönyv első példánya,  

2) A választói névjegyzék hitelesített kivonata, amely alapján szavaztak a választók a szavazóhelyen, 
3) __________ a választói névjegyzék hitelesített külön kivonata, amely alapján  
            (szám)        szavaztak a katonai szolgálatban vagy hadgyakorlaton lévő személyek , akik a Szerb 

Hadsereg egységeiben és intézményeiben töltenek be szolgálatot,  
4) Ellenőrző lap a szavazóurna ellenőrzésére  
5) _____________ felhasználatlan szavazólap, 
         (szám) 
6) _____________ érvénytelen szavazólap, 
        (szám) 
7) _____________ érvényes szavazólap, 
         (szám) 
8) _____________ igazolás a szavazóhelyen kívüli szavazásra való választói jogról 
         (szám) 

 
    2) A szavazatszedő bizottság átadott a községi közigazgatási szervnek: 

    1) egy szavazóurnát, 
2) _______ szavazáshoz szükséges paravánt, 
3) íróeszközt, 
4) bélyegző készletet, 
5) a szavazópolgár jobb mutatóujjának megjelölésére szolgáló sprét, 
6) UV lámpát. 

 
2. Szabadka Város Választási Bizottsága átvette jelen jegyzőkönyvben 1) – 8) alpontokkal és 1. ponttal jelölt 

választási anyagot. 
3. A választási anyag átadásán és átvételén a listaállítók következő képviselői voltak jelen: 
1) ___________________________________ - ______________________________ 
         (a listaállító neve)                                    (a képviselő vezeték- és utóneve) 

____________________________________________________________________  
     (a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

 
2) ___________________________________ - ______________________________ 
                  (a listaállító neve)                                    (a képviselő vezeték- és utóneve) 
____________________________________________________________________  

                                               (a képviselő lakóhelye és lakcíme)  
3) ___________________________________ - ______________________________ 
                  (a listaállító neve)                                    (a képviselő vezeték- és utóneve) 
____________________________________________________________________  

                                                (a képviselő lakóhelye és lakcíme)  
4) ___________________________________ - ______________________________ 
                  (a listaállító neve)                                    (a képviselő vezeték- és utóneve) 
____________________________________________________________________  

                                                (a képviselő lakóhelye és lakcíme)  
5) ___________________________________ - ______________________________ 
                  (a listaállító neve)                                    (a képviselő vezeték- és utóneve) 
____________________________________________________________________  

                                                 (a képviselő lakóhelye és lakcíme) 
6) ___________________________________ - ______________________________ 
                  (a listaállító neve)                                    (a képviselő vezeték- és utóneve) 
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____________________________________________________________________  

                                                  (a képviselő lakóhelye és lakcíme) 
 
 

4. A listaállítók képviselőinek VOLTAK - NEM VOLTAK a választási anyag átadásával és átvételével 
kapcsolatos észrevételeik.  

Az észrevételek a következők: 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 
(Bővebb leírás, amennyiben szükséges, külön mellékletben átadni a jelen jegyzőkönyv szerves részeként). 
 
5. A Jegyzőkönyv három példányban készült, melyek közül egy Szabadka Város Választási Bizottságánál, egy a 

szavazatszedő bizottságnál, egy a községi közigazgatási szervnél marad. 
 
 
 
________________, __________________________órakor. 
        (hely)                                                       (dátum)     
 
 
 
 

A szavazatszedő bizottság elnöke 
_____________________ 

(személynév) 
_____________________ 

(aláírás) 

A választási bizottság nevében 
 

_______________________ 
(személynév) 

_______________________ 
(aláírás) 

A szavazatszedő bizottság jelenlevő tagjai 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

A községi közigazgatási szerv nevében 
 

_____________________ 
(személynév) 

 
_____________________ 

(aláírás) 
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SG-22 űrlap 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 A SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA 
VONATKOZÓ VÁLASZTÁSI ANYAG ÁTADÁSÁRÓL, A BÜNTETÉSVÉGREHAJTÓ INTÉZETEN BELÜL 

MEGEJTETT SZAVAZÁS UTÁN 

 
1. Az intézeten belüli szavazatszedő bizottság ______________________________________,  
                                                             (az intézet neve)  
átadja a választási bizottságnak a következő választási anyagot: 
 

1)  A szavazatszedő bizottság munkájáról, illetve a Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokainak 
megválasztására vonatkozó szavazás lefolytatásáról és a szavazás eredményének megállapításáról készült 
jegyzőkönyv első példánya,  

2) A választói névjegyzék hitelesített külön kivonata, amely alapján szavaztak a választók az intézeten belüli 
szavazóhelyen, 

3) Ellenőrző lap a szavazóurna ellenőrzésére, 
4) _____________ felhasználatlan szavazólap, 
         (szám) 
5) _____________ érvénytelen szavazólap, 
        (szám) 
6) _____________ érvényes szavazólap, 
         (szám) 

 
       A szavazatszedő bizottság átadott a községi közigazgatási szervnek: 

    1) egy szavazóurnát, 
2) _______ szavazáshoz szükséges paravánt, 
3) íróeszközt, 
4) bélyegző készletet, 
5) a szavazópolgár jobb mutatóujjának megjelölésére szolgáló sprét, 
6) UV lámpát. 

 
2. Szabadka Város Választási Bizottsága átvette az 1) – 6) alpontokkal és 1. ponttal jelölt választási anyagot. 
3. A választási anyag átadásán és átvételén a listaállítók következő képviselői voltak jelen: 
1) ___________________________________ - ______________________________ 
         (a listaállító neve)                                    (a képviselő vezeték- és utóneve) 

____________________________________________________________________  
     (a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

2) ___________________________________ - ______________________________ 
                  (a listaállító neve)                                    (a képviselő vezeték- és utóneve) 
____________________________________________________________________  

                                               (a képviselő lakóhelye és lakcíme)  
3) ___________________________________ - ______________________________ 
                  (a listaállító neve)                                    (a képviselő vezeték- és utóneve) 
____________________________________________________________________  

                                                (a képviselő lakóhelye és lakcíme)  
4) ___________________________________ - ______________________________ 
                  (a listaállító neve)                                    (a képviselő vezeték- és utóneve) 
____________________________________________________________________  

                                                (a képviselő lakóhelye és lakcíme)  
5) ___________________________________ - ______________________________ 
                  (a listaállító neve)                                    (a képviselő vezeték- és utóneve) 
____________________________________________________________________  

                                                 (a képviselő lakóhelye és lakcíme) 
6) ___________________________________ - ______________________________ 
                  (a listaállító neve)                                    (a képviselő vezeték- és utóneve) 
____________________________________________________________________  

                                                  (a képviselő lakóhelye és lakcíme) 
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4. A listaállítók képviselőinek VOLTAK - NEM VOLTAK a választási anyag átadásával és átvételével 

kapcsolatos észrevételeik.  
Az észrevételek a következők: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 
(Bővebb leírás, amennyiben szükséges, külön mellékletben átadni a jelen jegyzőkönyv szerves részeként). 
 
5. A Jegyzőkönyv három példányban készült, melyek közül egy Szabadka Város Választási Bizottságánál, egy a 

szavazatszedő bizottságnál, egy a községi közigazgatási szervnél marad. 
 
 
 
________________, __________________________órakor. 
        (hely)                                                       (dátum)     
 
 
 

A szavazatszedő bizottság elnöke 
_____________________ 

(személynév) 
_____________________ 

(aláírás) 

A választási bizottság nevében 
 

_______________________ 
(személynév) 

_______________________ 
(aláírás) 

A szavazatszedő bizottság jelen levő tagjai 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

A községi közigazgatási szerv nevében 
 

_____________________ 
(személynév) 

 
_____________________ 

(aláírás) 
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SG-23-as űrlap 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL, AMELY ÖSSZEGEZTE A SZABADKA VÁROS 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZAVAZÁSI 

EREDMÉNYEKET A 2008. MÁJUS 11-ÉN MEGTARTOTT VÁLASZTÁSOKON  
 
 

1.A Bizottság ülésére   órakor  2008.              került sor A város képviselő-testületének épületében 
___________. 

          (dátum)  
     

2.A Választási bizottság ülésén részt vettek:  
     

1)  2) 
(a bizottság elnökének személyneve)  (a bizottság tagjainak személyneve) 

 
(Felsorolni minden részt vevő tagot, illetve a bizottság tagjainak és titkárának helyetteseit, mint a 2. pont alatt) 

 
3.A bizottság megállapította, hogy:     

     
- az összes  szavazatszedő bizottságtól a városban _________ átvette a  választási 

anyagot a   szavazatszedő 
bizottságoktól 

  (szám)   (szám)  
- az összes  szavazatszedő bizottságtól a városban ______________ a büntetés 

végrehajtó intézetekben megkapta a választási anyagot   szavazatszedő 
bizottságoktól 

  (szám)   (szám)  
 
 

4.A bizottság megállapította, hogy sehol nem sértették meg a helyi választásokról szóló törvény rendeleteit, és nem 
semmisítette meg a szavazást egy szavazóhelyen sem. 
     

 (4. A helyi választásokról szóló törvény rendeleteinek jelentős megsértése miatt a választási bizottság megsemmisítette a  
      a szavazást összesen  _________ szavazóhelyen, mégpedig a: 

  (szám)  
     

 1. szám   a városban  2. szám  a városban  
  (sorszám)  (a város neve)  sorszám  (a város neve) 
  (felsorolni minden szavazóhelyet, amelyeken megsemmisítették a szavazást)  

 
 
És elrendelte ezeken a helyeken a szavazás megismétlését 2008. _________. 
                             (dátum) 
 

5.A szavazatszedő bizottságtól kapott választási anyag alapján megállapítottuk: 
     

- hogy a választásokon összesen ennyi szavazócédulát 
adtak át: 

    

     

- hogy ennyi felhasználatlan szavazócédula maradt:     
     

 - hogy a választói névjegyzékek kivonatai szerint ennyi 
 bejegyzett választó van: 

    

      

- hogy a választói névjegyzékek kivonatai és választói névjegyzékek külön 
kivonatai alapján a szavazáson ennyi szavazó szavazott: 

   

 - ami ennyit 
tesz ki: 

 
 

  
% 

 

- hogy a szavazó urnákban lévő szavazócédulák száma:     
           - ami ennyit tesz ki:   % 

___________________
 

- hogy az érvénytelen szavazócédulák száma:     
     

 - hogy az érvényes szavazócédulák száma:     
- hogy a választói névjegyzékek kivonata alapján a 
 szavazóhelyen kívül ennyi szavazó szavazott: 

 
 
 

  
 
_________________________________ 

 

-hogy az egyes jelölő listák ennyi szavazatot és mandátumot kaptak:  
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Sor 
szám 

A jelölőlista neve A jelölőlistára beérkezett 
szavazatok száma  

A jelölőlistára beérkezett 
mandátumok száma 

Azoknak a 
szavazóknak  % -a 

akik szavaztak 
1 2 3 4 5 
1.     
2. (Felsorolni minden jelölő listát, minta az 1. 

pontban) 
   

                             (leírni az adatokat minden jelölő listára vonatkozóan, a szavazócédulákon lévő sorrend szerint) 
 

6.A választási bizottságnak VOLTAK - NEM VOLTAK a választási eredmények megállapításával kapcsolatos észrevételeik. 
 (Hosszabb szöveg, amennyiben szükséges, külön mellékletben átadni a jelen jegyzőkönyv szerves részeként) 

Az észrevételek a 
következők: 

 

 
 
 

7.A választási eredményekről azonnal tájékoztatni kell a közvéleményt, és közzé kell tenni Szabadka Község Hivatalos Lapjában. 
 
     

8.A választási bizottság a munkát   2008.   órakor fejezte be. 
  (dátum)  

 
 

SZABADKA VÁROS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 

A választási bizottság titkára  A választási bizottság elnöke 
   
  

(személynév - aláírás) (P.H. ((személynév - aláírás) 
   

 A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAI  
   

1)   
 (személynév - aláírás)  
   

(Felsorolni minden jelen levő tagot, illetve a választási bizottság helyettes tagjait, mint az 1 alatt). 
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SG-24-es űrlap 

 
TANÚSÍTVÁNY 

SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKÁNAK  
MEGVÁLASZTÁSÁRÓL  

 
 

Megállapítjuk, hogy _____________________________, ________________________ 
                                                          (személynév)                                              (foglalkozás) 
 
született ___________, személyi szám: _______________________________________ 
    (dátum) 
________________________________________________                    
                                                      (lakóhely és lakcím) 
 
Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokává választottuk a 2008. május 11-én  
megtartott választásokon. 
 
 
a  _____________________________________________________________________  
               (a jelölőlista elnevezése, és amennyiben kijelölték, a listaállító személyneve)  
 
jelölőlista alapján.. 
 
 
     
 
Szám: ____________________________ 
 
 
 
__________________, _________________________ 
                                (dátum) 
 
 
 

                           
                                                           Szabadka Város Választási Bizottsága 

 
 
 
 

 
                                                                                                             Elnök, 
 
                                                                                         ___________________________ 
                                                              P.H.                                 (személynév) 
 
                                                                                         ___________________________ 
                                                                                                              (aláírás) 
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