
 
 7. SZÁM  XLIV. ÉVFOLYAM KELT: 2008. március 27. ÁRA: 65,00 DIN. 

    

 Szabadka Község Alapszabályzatának 47. szakasz 2. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos lapjának 23/06 száma) 
alapján Szabadka város választási bizottsága 2008. március 27-én megtartott ülésén meghozta az alábbi 
 

ÜGYRENDI SZABÁLYZATOT 
SZABADKA VÁROS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓAN 

 

 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
 Jelen szabályzattal rendezzük a Szabadka Város Választási Bizottságának működését, a szervezéssel kapcsolatos 
kérdéseket,  a döntéshozatal módját (a további szövegben: bizottság), és a bizottság munkáját érintő egyéb fontos kérdéseket. 
 

2. szakasz 
 A bizottság székhelye a Városháza épületében lesz, a Szabadság tér 1. alatt. 
 

3. szakasz 
 A bizottság munkája során egy bélyegzőt használ. 
 A bizottság bélyegzője 40 mm átmérőjű. 
 A bélyegző kör alakú, közepén a Szerb Köztársaság címerével. A bélyegző külső körívén körbe futó szöveg: „SZERB 
KÖZTÁRSASÁG”, a következő belső körív szövege: „Vajdaság Autonóm Tartomány” , a következő körívben: „Szabadka 
Község Képviselő-testülete”, a következő körív szövege: „SZABADKA VÁROS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA”, alatta 
pedig: „SZABADKA”. 
 A bélyegző szövege szerb nyelven cirill betűs írásmóddal, valamint horvátul és magyarul van kiírva. 
 A bizottság bélyegzője az Általános ügyek szolgálatában van, őrzésével és használatával a bizottság titkára van 
megbízva. 
 

 II A BIZOTTSÁG MUNKAMÓDSZERE 
 

4. szakasz 
 A bizottság állandó és bővített összetételében működik. 
 A bizottság bővített összetételben működik megalakulásától egészen a választások befejezéséig, a törvénnyel 
összhangban. 
 A bizottság összetételét közzé tesszük Szabadka Község Hivatalos Lapjában.  
 

5. szakasz 
 A bizottság üléseken fejti ki tevékenységét. 
 A bizottsági ülést a bizottság elnöke hívja össze, saját, vagy legalább bizottsági három tag kezdeményezésére. 
 A bizottság munkájában részt vesznek: az elnök, a tagok, a titkár és a helyettes titkár. Amennyiben az elnök vagy a 
tag nem tud jelen lenni, helyettük az alelnök vagy a helyettes tag vesz részt az ülésen.  
 A bizottság elnökének illetve alelnökének távolmaradása esetén a bizottság legidősebb tagja elnököl az ülésen.  

 

6. szakasz 
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  A bizottság ülésén minden tagnak, távollétében pedig helyettesének joga van részt venni a megállapított napirendi 
pontok megvitatásában, miután szót kapott az elnöklőtől.  
A tag felszólalása legfeljebb 5 percig tarthat egy-egy napirendi pont megvitatásakor, a viszontválasz pedig legfeljebb 3 percig. 
 Amennyiben a tag, illetve helyettes tag hozzászólásában nem tartja magát a 2. bekezdésben leírt korlátozáshoz, az 
elnöklő megvonhatja tőle a szót. 
 

7. szakasz 
 A bizottság tagjait  legkésőbb két nappal az ülés időpontja előtt kell értesíteni az ülésről, az ülés idejéről és helyéről, a 
javasolt napirendről, a szabályok szerint írásban, de szükség esetén telefonon vagy más megfelelő módon is értesíteni lehet 
őket. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésébe foglalt értesítést a bizottsági ülésről kivételesen rövidebb időn belül is meg lehet 
ejteni, de ilyen esetben a bizottság elnöke köteles az ülés elején megindokolni ezt az eljárást.  

 

8. szakasz 
 A bizottság akkor működik teljes joggal és akkor határozatképes, ha tagjainak, illetve helyettes tagjainak többsége 
részt vesz az ülésen. 
 Az állandó vagy  kibővített összetételű bizottság tagjainak többségi szavazatával hoz határozatot. 
 A bizottság nem szavazhat több alkalommal ugyanarról a kérdésről. 
 Ha nem kap szavazattöbbséget egy olyan javaslat, amely a választási bizottság működésének meglévő jogállásán vagy 
a választási eljárás lefolytatásán változtatna,  akkor az a határozati javaslat elutasításának tekintendő.   

 

9. szakasz 
 A bizottság munkacsoportot alakíthat saját soraiból a hatásköréből eredő kérdések, illetve a javaslatok, jelentések és 
más dokumentumok kidolgozásának tanulmányozása céljából, valamint egyes választási tevékenységgel kapcsolatosan, 
amiben a bizottság tagjainak szakmunkatársak is segítséget nyújthatnak. 
 A bizottság szükség esetén megbízhatja egyes tagjait, hogy tanulmányozzák azokat a kérdéseket, amelyek a választási 
eljárás során felmerülnek, a választási szervekkel és az eljárás más résztvevőivel való közvetlen együttműködéssel, valamint a 
megfelelő dokumentumokba való betekintés lehetőségével. Ezután tájékoztatják a bizottságot a megállapított helyzetről, és 
megfelelő megoldást javasol. 
                                                                                            10. szakasz 
 A bizottság biztosítja működésének nyilvánosságát, azzal hogy lehetővé teszi a tájékoztatási eszközök akkreditált 
képviselőinek  részvételét, továbbá közlemények, sajtótájékoztatók által.  
 A bizottság elnöke, vagy jóváhagyásával a bizottsági tag adhat ki közleményt, illetve tarthat sajtótájékoztatót. 
 A választások idején a bizottság megbízhatja egyik tagját a nyilvánossággal való kapcsolattartással, a jelen szakasz 1. 
és 2. bekezdésében leírt tevékenységekkel. 
 

11. szakasz 
 A bizottság feladatainak megvalósítása közben a törvénnyel összhangban együttműködik a hazai és külföldi 
szervekkel és szervezetekkel.  
 

 III. A KIFOGÁSOK ELBÍRÁLÁSA 
 

12. szakasz 
 Az elnöklő mindig szavazásra bocsátja a kifogás elfogadására vonatkozó javaslatot. 
 Ha a kifogás elfogadására vonatkozó javaslat nem kapja meg a szükséges szavazattöbbséget, azt a kifogás 
elutasításának tekintendő. 
 

 IV. A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA 
 

13. szakasz 
 A helyi választások lebonyolításához, valamint a helyi közösségek közgyűlése tagjainak megválasztásához szükséges 
választási anyagot és a választások lefolytatásával járó egyéb költségeket a községi költségvetésből biztosítjuk. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében leírt eszközök kifizetését a bizottság elnöke rendeli el.  

 

14. szakasz 
 Az elnök, a tagok, a titkár és helyettes titkár a bizottságban végzett munkájáért térítésre jogosult (csak az ülésen részt 
vevők). Amennyiben az elnök vagy tag nem tud jelen lenni az ülésen, az alelnök és a helyettes tag jogosult a munkadíjra. 
 A helyhatósági választások és a helyi közösségek közgyűlése tagjainak megválasztása idején a bizottság munkájáért 
járó térítés összegét a bizottság külön határozattal állapítja meg.  

 

15. szakasz 
 A bizottság munkájához szakmai és műszaki segítséget nyújtanak a községi közigazgatás illetékes szolgálatai, a 
községi közigazgatás belső szervezéséről és működésének szabályozásáról szóló határozattal összhangban.  
 

 V.  A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ DOKUMENTÁCIÓ 
 

16. szakasz 
 A bizottság ülésén jegyzőkönyvet vezetnek, és szükség szerint hangfelvétel is készül. 
 A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen történtek fő elemeit, főként a javaslatok megvitatásáról, a felszólalók 
névsoráról, az ülésen meghozott határozatokról, záradékokról és más okmányokról szóló adatokat. 
 A jegyzőkönyv vezetéséről és őrzéséről a bizottság titkára gondoskodik. 
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 A jegyzőkönyv tartós megőrzésre kerül. 
 A jegyzőkönyvet az elnök és a titkár írja alá. 
 Meghozatala előtt a jegyzőkönyvet csak a bizottság elnökének jóváhagyásával lehet használni. 
 

17. szakasz 
 A bizottság biztosítja a választási okmányok és a választási eredményekről szóló jelentés őrzését, a választási 
anyaggal együtt, valamint ezeknek az anyagoknak a kezelését a törvénnyel összhangban. 
 
 VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

18. szakasz 
 Mindazokat a kérdéseket, amelyek a bizottság munkájára vonatkoznak, de kerültek bele ebbe az Ügyrendi 
szabályzatba, a bizottság határozattal vagy záradékkal rendezheti, a jelen szabályzat rendelkezéseivel összhangban. 
  

19. szakasz 
 Jelen ügyrendi szabályzat hatályba lépésével érvényét veszíti Szabadka Község Választási bizottságának 34/06-os 
számú ügyrendje. 
 

20. szakasz 
 Jelen Ügyrendi szabályzat meghozatalának napján lép hatályba, és megjelenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában. 
 

    Szerb Köztársaság 
    Vajdaság Autonóm Tartomány 
    Szabadka város 
    Szám: I-013-49/2008 
    Kelt: 2008. 03.27. 
    S z a b a d k a 
                                                                Szabadság tér 1 
     A BIZOTTSÁG ELNÖKE      
     Ladócki Gyula, okl. jogász s.k. 

 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdés 12) pontja alapján (a SZK Hivatalos 
Közlönyének 129/07 száma) alapján, Szabadka város választási bizottsága 2008.március 27-én megtartott ülésen 
megállapította a   

 

SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
VÁLASZTÁSI TEVÉKENYSÉGEK HATÁRIDŐNAPLÓJÁT 

 

A Szabadka Község képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására vonatkozó eljárás során a választási 
tevékenységek elvégzésének határidejét az alábbiak szerint határoztuk meg: 

- A helyi önkormányzati egységek képviselő-testületeinek tanácsnokaira vonatkozó választásokról szóló határozattal 
(a SZK Hivatalos Közlönyének 130/07 száma) 

- A helyhatósági választásokról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönyének 129/07 száma) 
- A népképviselők megválasztásáról szóló törvénnyel a SZK Hivatalos Közlönyének 35/00, 57/03, 72/03, 18/04, 

85/05, 101/05 és 10/08 száma)  
 

A felsorolt előírások alapján a határidők a következők: 
 
Sor- 
szám Tevékenységek Határidők 

 
I. A VÁLASZTÁSOK KIÍRÁSA ÉS A VÁLASZTÁSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSE 

 

1. A választások kiírása (a határozat 1. pontja)    a választásokat 2008. május 11-ére írták ki  
  
 

2.     A választási előkészületek kezdete                                                                  2008. március 20-tól 
 (a határozat 2. pontja) 

             

2. Az egységes eljárási szabályok megállapítása, a választási  
       tevékenységekhez szükséges űrlapok elkészítése   2008.március 19-én 

 és nyilvánosságra hozása (a helyhatósági választásokról                          24,oo óráig 
               szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdés 5) pontja)                                                                             
 

II. VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKEK 
 

3. A polgárok értesítése arról, hogy betekinthetnek a választói  
        névjegyzékbe, és kérhetik a választói névjegyzékbe való                        2008. március 20-ától 
       bejegyzést, törlést,  javítást, a névjegyzék kiegészítését és                        a választói névjegyzék lezárásáig 
       módosítását  (a NVSZT 19. szakaszának 1. bekezdése).                                                                            

   
 

5. A választói névjegyzék lezárása (a NVSZT 20. szakasz 1. bekezdés) 2008. április 25-én   
                       24,00 óráig 
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6. A választói névjegyzék lezárásáról szóló végzés átadása  a választói névjegyzék lezárásától számított              
 Szabadka Város Választási Bizottságának                                                  24,00 órán belül  
                    

 

7. A hitelesített választói névjegyzék kivonatának   választói névjegyzék lezárásától számított 
 átadása a választási bizottságnak (a NVSZT 23. szakaszának                  24,00 órán belül 
              1. bekezdése)                                                                                          
          
 

8. A választók teljes létszámának megjelentetése Szabadka 
       Község Hivatalos Lapjában.                                 2008. április 28-án  

            (a NVSZT 21. szakasza)                                  24,00 óráig 
 

9. A választói névjegyzékbe való felvétel a névjegyzék                               2008. május 8-án 
lezárása után, az illetékes bíróság határozata alapján   24,00 óráig 

                                                         

10. A választók végleges számának közzététele Szabadka                             2008. május 8-án 
              Község Hivatalos Lapjában.                                   24,00 óráig 
                                                        
 

III. SZAVAZÓHELYEK 
 

11. A szavazóhelyek kijelölése, valamint számuk és   2008. április 1-én 
 címük megjelentetése Szabadka Község Hivatalos Lapjában.          24,00 óráig 
 

IV.  SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG 
 

12. A képviselőcsoportok a szavazatszedő bizottság állandó                         2008. április 15-én 
        összetételére vonatkozóan javaslatot tehetnek               24,00 óráig     

 

13. Az állandó összetételű szavazatszedő bizottság                                        legkésőbb 2008. április 30-án 
               megalakítása                                                                        24,00 óráig 
          
 

V. A VÁLASZTÁSOKAT LEBONYOLÍTÓ KIBŐVÍTETT ÖSSZETÉTELŰ SZERVEK 
 

14. Annak megállapítása, hogy a listaállító                 a jelöltlista kihirdetéséről szóló végzés 
               jogosult-e képviselőt jelölni a választási bizottságba                               meghozatalától számított 
 és a  bővített összetételű szavazatszedő bizottságba                                48,00 órán belül 
  

15. Az arról szóló végzés átadása, hogy a választási bizottságban és               a végzés meghozatalától számított 
               a bővített összetételű szavazatszedő bizottságban  megvannak-e              24,00 órán belül 
               vagy sem a feltételek a képviselők kijelöléséhez 
                                                

                                                      VI. A JELÖLTEK LISTÁJA 
 

16. A jelöltlista átadása      2008. április 25-én 
         24,00 óráig 
 

17. A jelöltlista visszavonása      az összesített jelöltlista 
                                                                                                                                  megállapításának napjáig, 
         illetve 2008. április 30-áig  
          
 

18. A jelöltlista kihirdetése      a javaslat átvételétől számított 24 órán belül,  
         ha megfelel a feltételeknek. 

  

19.  A jelöltlista megállapítása és megjelentetése    legkésőbb 2008. április 30-án  
 Szabadka Község Hivatalos Lapjában    24,00 óráig 
 

20. A benyújtott jelöltlistákba való betekintés                              az összesített jelöltlista 
                                                                                                                                 közzétételétől számított 
                                                                                                                                 48 órán belül                                                                        

     

VII. A VÁLASZTÁS LEBONYOLÍTÁSA 
 

21. A választások napjáról és időpontjáról szóló                                             2008. május 15-én 
               értesítés kézbesítése a választóknak     24,00 óráig                                      
     

22. A választási anyag átadása a szavazatszedő bizottságoknak  2008. május 8-án 24,00 óráig 
 
23. Kampánycsend – tilos minden választással kapcsolatos                           május 8-án 24,00 órától 

              propaganda-tevékenység                             a szavazóhelyek lezárásáig 

 május 11-én 20,00 óráig                      
 

24. A szavazóhelyek és a szavazás megnyitása    2008. május 11-én   
                                                              7,00-től 20,00 óráig 
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VIII. A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE 

 

25. Az eredmények megállapítása a szavazóhelyeken   legkésőbb 6 órán belül, a szavazóhelyekről        
 elküldött jelentések után 

26. A választási eredmények  megállapítása              legkésőbb 2008. május 12-én  
Szabadka Város Választási Bizottsága részéről    20,00 óráig 

 

27. A választási eredmények  megjelenése    legkésőbb 2008. május 12-én 
 Szabadka Hivatalos Lapjában     20,00 óráig 
 

IX. A VÁLASZTÓI JOG VÉDELME 
 

28. A választói jog megsértése miatti fellebbezés benyújtása                         a határozat meghozatalától,  
       Szabadka Város Választási  Bizottságának                   a cselekmény vagy mulasztás bekövetkeztétől   

                                                                                  számított 24,00 órán belül 
          

29. A kifogásra vonatkozó végzés meghozatala és kézbesítése  a kifogás átvételétől számított 48 órán  
         belül 
 

30. A választási bizottság végzése elleni fellebbezés   a végzések átvételétől  számított 24 órán  
         belül 
31. A fellebbezés és az okmányok átadása a Szabadkai   a végzések átvételétől  számított 12 órán 
 Kerületi Bíróságon      belül 
 

32. A fellebbezésről szóló döntéshozatal a Szabadkai                                    a fellebbezések és okmányok átvételétől   
              Kerületi Bíróságon                                                           számított 48 órán belül   
                                                

X. A MANDÁTUMOK ODAÍTÉLÉSE ÉS A SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKÁNAK 
MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ BIZONYLAT KIADÁSA 

 

33. Azoknak az adatoknak az átadása Szabadka Város   a választási eredmények kihirdetését követő                  
 Választási Bizottságának, amelyek arra vonatkoznak, hogy                    10 napon belül, illetve az 5 napos póthatáridőn                 
a jelöltlista beterjesztője a listáról mely jelölteknek kívánja                     belül 

              átadni a megkapott mandátumokat                                                                                    
 

34. Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokának   azonnal a mandátumok odaítélését követően                    
 szóló igazolás kiadása        

XI. A JELENTÉS BENYÚJTÁSA 
 

35. A lebonyolított választásokról szóló jelentések benyújtása  közvetlenül a mandátumok odaítélése után   
 
          

XII. A HATÁRIDŐNAPLÓ MEGJELENTETÉSE  
 

 Jelen határidőnapló megjelenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában.  
 

     
    Szám: I-013-50/2008 
    Kelt: 2008. 03.27. 
                   SZABADKA VÁROS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 
                                                                               A BIZOTTSÁG ELNÖKE      
     Ladócki Gyula, okl. jogász s.k. 
 
 

 A helyhatósági választásokról szóló törvény 
13. szakaszának 2. bekezdése és 14. szakaszának 9. 
bekezdése (a SZK Hivatalos Közlönyének 129/07 
száma) alapján Szabadka Város Választási Bizottsága 
2008. március 24-én megtartott ülésén meghozta az 
alábbi 
 

VÉGZÉST 
SZABADKA VÁROS BŐVÍTETT 
ÖSSZETÉTELŰ VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  
 

I 
 Szabadka Város Választási Bizottságának 
kibővített összetételébe bekerülnek az EURÓPAI 
SZABADKÁÉRT - BORIS TADIĆ – DP – G 17 
PLUSZ – VHDP – SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT 
listaállítójának képviselői is, mégpedig: 

 Tagnak Đurđica Vukelić - nyugdíjas, 
Szabadka, Belgrádi út 85/71  
 Helyettes tagnak Damir Bubić- egyetemista, 
Szabadka, Dravograd u. 21.  
 

 
 

II 
 Jelen végzést átadjuk az előterjesztőnek, és  
megjelenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában.  
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka város 
Szám: I-013-34/2008-1     
Kelt: 2008. 03.24. 
S z a b a d k a 
Szabadság tér 1 
  A BIZOTTSÁG ELNÖKE    
   Ladócki Gyula, okl. jogász s.k. 
____________________________________________________ 



6. oldal – 7. szám                                       Szabadka Község Hivatalos Lapja                                      2008. március 27. 
 A helyhatósági választásokról szóló törvény 
13. szakaszának 2. bekezdése és 14. szakaszának 9. 
bekezdése (a SZK Hivatalos Közlönyének 129/07 
száma) alapján Szabadka Város Választási Bizottsága 
2008. március 24-én megtartott ülésén meghozta az 
alábbi 
 

VÉGZÉST 
SZABADKA VÁROS BŐVÍTETT 
ÖSSZETÉTELŰ VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  
 

I 
 Szabadka Város Választási Bizottságának 
kibővített összetételébe bekerülnek a SZERB LISTA 
SZABADKÁÉRT KOALÍCIÓ –SZRP, SZDP-ÚSZ, 
SZSZP listaállítójának képviselői is:  
 Jelena Rajnović élelmiszeripari technikus, 
Szabadka, Radić fivérek 156/64 tagként,  
 Mirjana Salatić ügyvéd, Szabadka, Jovan 
Nenad cár tér 3/8 helyettes tagnak.  
 

II 
 Jelen végzést átadjuk az előterjesztőnek, és  
megjelenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában. 
  
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka város 
Szám: I-013-34/2008-2     
Kelt: 2008. 03.27. 
S z a b a d k a 
Szabadság tér 1 
  A BIZOTTSÁG ELNÖKE    
   Ladócki Gyula, okl. jogász s.k. 
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