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14. SZÁM XLVIII. ÉVFOLYAM KELT: 2012. mácrius 27. ÁRA: 87,00 DIN. 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 
14. szakaszának 6. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 129/2007, 34/2010-AB rend. és 
54/2011 száma) alapján Szabadka Város Választási 
Bizottsága a 2012. március 27-én megtartott ülésén 
meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 
 A VÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

BŐVÍTETT ÖSSZETÉTELÉNEK 
MEGHATÁROZÁSÁRÓL 

 

I 
 A városi választási bizottság bővített 
összetételének tagjává és helyettes tagjává az alábbi 
személyeket határozzuk meg: 

1. Magosi Zsuzsanna, Szabadka, Nyugati 
szőlőskertek 123., akit a Vajdasági Magyar 
Szövetség nevű bejegyzett politikai párt 
javasolt. 

2. Siplika Zoltán, Szabadka, Rózsa u. 4., akit a 
Vajdasági Magyar Szövetség nevű bejegyzett 
politikai párt javasolt. 

 

II 
Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 
 

Iktatószám: I-013-10/2012-12 
Kelt: 2012.03.27-én 
 

Vladimir Dragin,okl. jogász s.k. 
A VÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG   

ELNÖKE 
 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 
14. szakaszának 6. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 129/2007, 34/2010-AB rend. és 
54/2011 száma) alapján Szabadka Város Választási 
Bizottsága a 2012. március 27-én megtartott ülésén 
meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 
 A VÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

BŐVÍTETT ÖSSZETÉTELÉNEK 
MEGHATÁROZÁSÁRÓL 

 
I 

 A városi választási bizottság bővített 
összetételének tagjává és helyettes tagjává az alábbi 
személyeket határozzuk meg: 
 

1. Miodrag Stojković, Szabadka, Milašin 
fivérek u. 20., akit a Vajdasági 
Szociáldemokrata Liga nevű politikai párt 
javasolt. 

2. Nataša Nikolić, Szabadka,, Makszim Gorkij 
u. 50/1, akit a Vajdasági Szociáldemokrata 
Liga nevű politikai párt javasolt. 

 

II 
Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 
 

Iktatószám: I-013-10/2012-13 
Kelt: 2012.03.27-én 
  

Vladimir Dragin,okl. jogász s.k. 
A VÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG   

ELNÖKE 
 



 2. oldal – 14. szám                                                 Szabadka Város Hivatalos Lapja                                         2012.március 27. 

 
A helyhatósági választásokról szóló törvény 1. szakasza, 15. szakaszának 1. bekezdés 5. és 12. pontja és 58. 
szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/07, 34/2010-AB rendelet és 54/2011 száma), a nemzetgyűlési 
képviselők megválasztásáról szóló törvény 34. szakaszának 1. bekezdés 5. és 18. pontja (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 35/2000, 57/2003 – SZKAB rendelete, 72/2003 – más törv., 75/2003 – más törv jav., 18/2004, 
101/2005 – más törv., 85/2005 – más törv., 28/2011 – AB rendelet, 36/2011 és 104/2009 – más törv. száma) 
alapján a városi választási bizottság a 2012. március 27-én megtartott ülésén véglegesítette az alábbi 
 

H A T Á R I D Ő N A P L Ó T 
A VÁLASZTÁSI CSELEKMÉNYEK VÉGREHAJTÁSÁRA A SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-

TESTÜLETE TANÁCSNOKAI 2012. MÁJUS 6-ÁRA MEGHIRDETETT VÁLASZTÁSAINAK 
ELJÁRÁSÁBAN 

 
A választási cselekmények végrehajtásának határidői a Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokai 
választásainak eljárásában az alábbiakkal kerülnek meghatározásra: 
- a községi és városi képviselő-testületek és Belgrád Város Képviselő-testülete tanácsnokai megválasztására 
tartandó választások kiírásáról szóló rendelettel (az SZK Hivatalos Közlönyének 19/12 száma), 
- a helyhatósági választásokról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/07, 34/2010-AB rendelet és 
54/2011 száma), 
- a nemzetgyűlési képviselők megválasztásáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének az SZK Hivatalos 
Közlönyének 35/2000, 57/2003 – SZKAB rendelete, 72/2003 – más törv., 75/2003 – más törv jav., 18/2004, 
101/2005 – más törv., 85/2005 – más törv., 28/2011 – AB rendelet, 36/2011 és 104/2009 – más törv. száma), 
- a 2012. május 6-ára kiírt nemzetgyűlési választások lebonyolítására vonatkozó utasítással (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 20/12 száma), 
- az egységes választói névjegyzékről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 104/2009 és 99/2011 
száma), 
- az egységes választói névjegyzékről szóló törvény végrehajtására vonatkozó utasítással (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 15/2012 száma), 
 
A felsorolt jogszabályok szerint a határidők a következők: 
 
Sorszám Választási cselekmények Határidők 
 
I. A VÁLASZTÁSOK KIÍRÁSA ÉS A VÁLASZTÁSI CSELEKMÉNYEK VÉGREHAJTÁSÁNAK 
MEGKEZDÉSE 
 

 
 

1. 

A választások kiírása (a helyhatósági 
választásokról szóló törvény 8. szakasza és a 
községi és városi képviselő-testületek és Belgrád 
Város Képviselő-testülete tanácsnokai 
megválasztására tartandó választások kiírásáról 
szóló rendelet 1. szakasza) 

 
2012. március 13., a választások 
megtartásának ideje 2012. május 6. 
 

 
2. 
 

A választási cselekmények megkezdésére 
vonatkozó végrehajtási határidők (a községi és 
városi képviselő-testületek és Belgrád Város 
Képviselő-testülete tanácsnokai megválasztására 
tartandó választások kiírásáról szóló rendelet 2. 
szakasza) 

 
2012. március 13-ától 
 

 
3. 
 
 

A polgárok értesítése a választásokkal kapcsolatos 
tevékenységekről és eseményekről (a helyhatósági 
választások 27. szakasza) 

A választási eljárás teljes 
időtartama alatt, kivéve a 
kampánycsendet 

 
II. A VÁLASZTÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ŰRLAPOK ÉS A JELÖLTLISTÁK  
 

 
4. 

A jelöltlistákat támogató polgárok aláírásának 
gyűjtésére szolgáló űrlapok formájának és 
tartalmának előírása és azok rendelkezésre 
bocsátása (a helyhatósági választásokról szóló 

 
2012. március 14-től 
2012. március 16-án 
24,00 óráig 
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törvény 23. szakaszának 1. bekezdése)  
 

5. 
 

Az űrlapok előírása és a tanácsnoki választások 
műszaki előkészületeinek megszervezése (a 
helyhatósági választásokról szóló törvény 15. 
szakaszának 1. bekezdés 5. pontja és a 
nemzetgyűlési képviselők megválasztásáról szóló 
törvény 34. szakaszának 1. bekezdés 5. pontja és 
3. bekezdése) 

 
2012. március 14-től 
2012. március 16-án 
24,00 óráig 
 

 
6. 

A jelöltlisták benyújtása (a helyhatósági 
választásokról szóló törvény 19. szakaszának 1. 
bekezdése) 

2012. április 20-án 
24,00 óráig 

 
7. 

A jelöltlisták visszavonása (a helyhatósági 
választásokról szóló törvény 21. szakaszának 1. 
bekezdése) 

Legkésőbb az összesített jelöltlista 
véglegesítéséig 

 
8. 

A jelöltlisták kihirdetéséről szóló határozat 
meghozatala (a helyhatósági választásokról szóló 
törvény 24. szakaszának 1. bekezdése) 
 

Legkésőbb a jelöltlista átvételétől 
számított 24 órán belül (ha az eleget 
tesz a feltételeknek) 

 
III. A VÁLASZTÁSOKAT LEBONYOLÍTÓ SZERVEK ÉS TESTÜLETEK  
 

 
9. 
 

Annak megállapítása, hogy a listaállítónak 
megvannak-e a feltételei ahhoz, hogy képviselőt 
jelöljön ki a választásokat lebonyolító szerv 
kibővített összetételébe (a helyhatósági 
választásokról szóló törvény 14. szakasz 6. 
bekezdése) 

 
A jelöltlista kihirdetésének napjával 
 

10. 
 

A jelöltlista kihirdetéséről szóló határozat 
kézbesítése a listaállítónak (a helyhatósági 
választásokról szóló törvény 24. szakaszának 2. 
bekezdése) 

Késedelem nélkül, a listaállítónak 
 

 
11. 

 

Az arról szóló határozat kézbesítése, hogy a 
képviselők kijelöléséhez a választásokat 
lebonyolító szerv kibővített összetételébe 
teljesültek a feltételek (a helyhatósági 
választásokról szóló törvény 14. szakaszának 7. 
bekezdése) 

 
A határozat meghozatalától 
számított 24 órán belül 
 

 
 

12. 
 

A kihirdetett jelöltlista kézbesítése a Köztársasági 
Választási Bizottságnak a koalíciós 
megállapodással, ha a jelöltlistát pártkoalíció 
állította. (a 2012. május 6-ára kiírt nemzetgyűlési 
választások lebonyolítására vonatkozó utasítás) 

 
 
Késedelem nélkül 
 

 
13. 

A kibővített összetételű városi választási bizottság 
tagjainak kijelölése (a helyhatósági választásokról 
szóló törvény 14. szakaszának 9. bekezdése) 

A kibővített összetételbe 
kiválasztott személyekről szóló 
értesítés átvételétől számított 24 
órán belül, de legkésőbb 
2012. április 30-án 24,00 óráig 

 
14. 

 

A kibővített összetételű városi választási bizottság 
tagjainak kijelölésére vonatkozó határozat 
kézbesítése (a helyhatósági választásokról szóló 
törvény 14. szakasza) 

 
Késedelem nélkül 
 

 
 

15. 
 

Javaslat előterjesztése a Köztársasági Választási 
Bizottságnak az állandó összetételű 
szavazatszámláló bizottságok tagjaira (a 2012. 
május 6-ára kiírt nemzetgyűlési választások 
lebonyolítására vonatkozó utasítás 9. szakasza) 

 
Legkésőbb 2012. április 22-éig 

 
16. 

Az összesített jelöltlista megerősítése és 
közzététele Szabadka Város Hivatalos Lapjában 

Legkésőbb 2012. április 25-én 
24,00 óráig 
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 (a helyhatósági választásokról szóló törvény 
26. szakaszának 1. és 3. bekezdése) 

 

 
17. 

 

Az összesített jelöltlista kézbesítése a 
Köztársasági Választási Bizottságnak (a 2012. 
május 6-ára kiírt nemzetgyűlési választások 
lebonyolítására vonatkozó utasítás) 

Legkésőbb 2012. április 26-án 
24,00 óráig 
 

 
18. 

 

A benyújtott jelöltlistákba és a mellékelt 
dokumentációba való betekintés (a helyhatósági 
választásokról szóló törvény 26. szakaszának 4. 
bekezdése) 

Az összesített jelöltlista 
kihirdetésétől számított 48 órán 
belül 

 
19. 

 
 

A Szabadka Városra vonatkozó választói 
névjegyzék lehitelesített és kinyomtatott 
kivonatainak kézhezvétele a hazai és külföldi 
szavazóhelyek szerint (az egységes választói 
névjegyzékről szóló törvény 19. szakasza) 
 

A választói névjegyzék lezárásáról 
hozott határozat meghozatalától 
számított 48 órán belül, illetve 
2012. április 22-én 24,00 óráig 

 
20. 

 

A választói névjegyék Szabadka Városra 
vonatkozó részének hitelesített és kinyomtatott 
külön kivonatainak kézhezvétele, szavazóhelyek 
szerint, azokra a szavazópolgárokra, akik katonai 
szolgálaton, katonai gyakorlaton vannak vagy 
katonai iskolába járnak, illetve 
büntetőintézményben vagy börtönben vannak (az 
egységes választói névjegyzékről szóló törvény 
19. szakasza) 

A választói névjegyzék lezárásáról 
hozott határozat meghozatalától 
számított 48 órán belül, illetve 
2012. április 22-én 24,00 óráig 
 

 
A VÁLASZTÁSOK LEBONYOLÍTÁSA  

 
21. 

„Kampánycsend“ – választási propaganda tilalma 
(a nemzetgyűlési képviselők megválasztásáról 
szóló törvény 5. szakaszának 3. bekezdése) 
 

2012. május 3-án 
24,00 órától a szavazóhelyek 
lezárásáig, 2012. május 06-án 20,00 
óráig 

 
22. 

 

A választási anyag átadása a szavazatszámláló 
bizottságoknak (a nemzetgyűlési képviselők 
megválasztásáról szóló törvény 62. szakasza és a 
2012. május 6-ára kiírt nemzetgyűlési választások 
lebonyolítására vonatkozó utasítás) 

2012. május 4-én 24,00 óráig 
 

 
23. 

A szavazóhelyek megnyitása és a szavazás (a 
nemzetgyűlési képviselők megválasztásáról szóló 
törvény 56. szakaszának 1. bekezdése) 

2012. május 06-án 7,00-től 20,00 
óráig 
 

 
A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE, A MANDÁTUMOK 
ODAÍTÉLÉSE 

 
 

24. 
 

A szavazás eredményeinek megállapítása a 
szavazóhelyeken és a szavazóhelyen lebonyolított 
szavazásra vonatkozó választási anyag átadása a 
városi választási bizottságnak (a helyhatósági 
választásokról szóló törvény 38. szakaszának 1. 
bekezdése) 

Amikor megállapította a szavazás 
eredményeit, de legkésőbb 2012. 
május 07-én 4,00 óráig 
 

 
     25.  
 

A választások eredményeinek megállapítása a 
városi választási bizottság részéről (a helyhatósági 
választásokról szóló törvény 39. szakaszának 2. 
bekezdése) 

Legkésőbb a szavazóhelyekről 
beérkezett jelentések leadásától 
számított hat órán belül 

 
      
     
    26. 
 
 

A  választói névjegyzékbe bejegyzett 
szavazópolgárok teljes létszámának, a 
szavazóhelyeken szavazott polgárok számának, a 
szavazóhelyen kívül szavazott polgárok 
számának, az átvett szavazólapok teljes számának, 
az érvényes szavazólapok számának, az 

 
 
A szavazóhelyek lezárásától 
számított 24 órán belül 
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érvénytelen szavazólapok számának és az egyes 
jelöltlistákra kapott szavazatok számának 
megállapítása (a helyhatósági választásokról szóló 
törvény 39. szakaszának 1. bekezdése) 

 
 
    27.  
 

Az egyes jelöltlistáknak járó mandátumok 
számának megállapítása és a tanácsnoki 
mandátumok kiosztása (a helyhatósági 
választásokról szóló törvény 41. szakaszának 1. és 
4. bekezdése) 

 
A szavazóhelyek lezárásától 
számított 24 órán belül 
 

 
    28. 
 

A választási eredmények kihirdetése (a 
helyhatósági választásokról szóló törvény 44. 
szakasza). 

A szavazóhelyek lezárásától 
számított 24 órán belül 

 
    29. 
 

A mandátumok odaítélése a jelöltlistákon szereplő 
jelölteknek a listán elsőként szereplő jelölttől 
kezdve (a helyhatósági választásokról szóló 
törvény 43. szakaszának 1. bekezdése) 

A választások összes eredményének 
közzétételétől számított tíz napon 
belül 

 
30. 

 

A Szabadka Város Képviselő-testületének 
tanácsnokává történt megválasztásra vonatkozó 
igazolások kiadása (a helyhatósági választásokról 
szóló törvény 45. szakasza) 

Közvetlenül a mandátumok 
odaítélése után 
 

 
31. 

Megismételt választások, amennyiben a városi 
választási bizottság vagy a Belgrádi Közigazgatási 
Bíróság a választásokat megsemmisíti a 
lebonyolításban észlelt szabálytalanságok miatt (a 
helyhatósági választásokról szóló törvény 50. 
szakaszának 1. és 3. bekezdése) 

A választási eljárásban észlelt 
szabálytalanság megállapításától 
számított 7 napon belül 

 
 
 

32. 
 

A választások lebonyolítására vonatkozó jelentés 
benyújtása az önkormányzati ügyekben illetékes 
minisztériumhoz és a képviselő-
testületiválasztások lebonyolítására vonatkozó 
adatokat a statisztikai ügyekben illetékes 
köztársasági szervnek, közvetlenül a választások 
után (a helyhatósági választásokról szóló törvény 
15. szakaszának 1. bekezdés 10. és 11. pontja) 

Közvetlenül a választások 
befejezése után 
 

 
33. 

 
 

Az újonnan megválasztott tanácsnokok 
mandátumának megerősítése 
(a helyhatósági választásokról szóló törvény 56. 
szakasz 3. bekezdése és ugyanezen szakasz 1. 
bekezdésével kapcsolatban) 
 

Az alakuló ülésen, melyet a 
választási eredmények 
közzétételétől számított 15 napon 
belül kell összehívni 

 
A VÁLASZTÁSI JOG VÉDELME 
 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 51. szakasza és 52. szakaszának 1. bekezdése  
 

Minden választópolgárnak, képviselőjelöltnek és jelöltállítónak jogában áll választási jogának védelmére, a 
helyhatósági választásokról szóló törvénnyel előírt eljárás szerint. A választópolgárnak, a jelöltnek vagy 
jelöltállítónak joga van óvást terjeszteni az önkormányzat választási bizottsága elé a jelölésben, a választások 
lebonyolításában, a választási eredmények megállapításában és közzétételében észlelt szabálytalanságok miatt. 
 

 
1. 

Óvás beterjesztése a városi választási bizottsághoz 
a választási jog megsértése miatt (a helyhatósági 
választásokról szóló törvény 52. szakaszának 2. 
bekezdése) 

A határozat meghozatala, a 
cselekmény vagy a mulasztás 
időpontjától számított 24 órán belül 

 
2. 

A választási bizottságnak az óvás ügyében hozott 
határozata és annak kézbesítése 
(a helyhatósági választásokról szóló törvény 53. 
szakaszának 1. bekezdése) 

Az óvás kézhezvételétől számított 
48 órán belül 
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3. 
 

A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz benyújtott 
fellebbezés a városi választási bizottságnak az 
óvás ügyében hozott határozata ellen (a 
helyhatósági választásokról szóló törvény 54. 
szakasza) 

A határozat kézbesítésétől számított 
24 órán belül 
 

 
4. 
 

A döntéshez szükséges adatok és iratok eljuttatása 
a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz (a 
helyhatósági választásokról szóló törvény 54. 
szakaszának 2. bekezdése) 

 
Azonnal, de legkésőbb 12 órán 
belül 
 

 
5. 
 

A Belgrádi Közigazgatási Bíróság döntéshozatala 
a fellebbezés ügyében (a helyhatósági 
választásokról szóló törvény 54. szakaszának 4. 
bekezdése) 

Legkésőbb a fellebbezés és az 
iratok átvételétől számított 48 
órán belül 

 
Iratszám: I-013-29/2012 
Szabadkán, 2012. március 27-én 

Vladimir Dragin okl. jogász s.k. 
A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 
 

A Bajmok Helyi Közösség közgyűlési választásainak kiírásáról szóló rendelet 3. szakasza (Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 8/2012 száma) alapján Szabadka Város Választási Bizottsága a 2012. március 27-én megtartott 
ülésén meghozta az alábbi 

H A T Á R I D Ő N A P L Ó T 
A VÁLASZTÁSI CSELEKMÉNYEK VÉGREHAJTÁSÁRA A BAJMOK HELYI KÖZÖSSÉG 2012. 

MÁJUS 6-ÁRA MEGHIRDETETT KÖZGYŰLÉSI VÁLASZTÁSAINAK ELJÁRÁSÁBAN  
 

A választási cselekmények végrehajtásának határidői a Bajmok Helyi Közösség közgyűlési választásainak 
eljárásában az alábbiakkal kerülnek meghatározásra: 
 
- a Bajmok Helyi Közösség közgyűlési választásainak kiírásáról szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos 
lapjának 8/2012 száma) (a továbbiakban: Rendelet) 
- a helyi közösségekről szóló rendelettel (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 47/2011 száma), 
- a helyhatósági választásokról szóló törvény megfelelő alkalmazásával (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/2007 
és 34/2010-AB rendelet és 54/2011 száma) , 
- a nemzetgyűlési képviselők megválasztásáról szóló törvény megfelelő alkalmazásával (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 35/00 és 18/04, 101/2005, 85/2005,104/2009, 28/2011- AB rendelet és 36/2011)  
- a 2012. május 6-ára kiírt nemzetgyűlési választások lebonyolítására vonatkozó utasítás megfelelő alkalmazásával 
(az SZK Hivatalos Közlönyének 20/12 száma), 
A felsorolt jogszabályok szerint a határidők a következők: 

Sorszám Választási cselekmények Határidők 

I. A választások kiírása és a választási cselekmények végrehajtásának megkezdése 
1. A választások kiírása  

(a rendelet 1. pontja) 
A választások 2012. május 06-ára lettek 
kiírva 

2. A választási cselekmények megkezdésére vonatkozó 
végrehajtási határidők (a rendelet 2. szakasza) 

2012. március 12. 

3. Az űrlapok formájának és tartalmának előírása és az egyes 
választási cselekmények határidejének kijelölése.  
(a rendelet 3. szakaszának 2. bekezdése) 

2012. március 14-től  
 

II. A választói névjegyzékek 
4. A polgárok értesítése arról, hogy betekinthetnek a választói 

névjegyzékbe, és kérhetik a névjegyzék adatainak bejegyzését, 
törlését, módosítását, kiegészítését vagy javítását (a rendelet 2. 
szakasza) 

 2012. március 13. 

5. A választói névjegyzék lezárása (a helyi közösségekről szóló 
rendelet 21.b. szakaszának 4. bekezdése) 

2012. április 20-án  
24,00 óráig   

6. A választói névjegyzék lezárására vonatkozó határozat A választói névjegyzék lezárásától számított 
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kézbesítése a Városi választási bizottságnak  
(a TNKM 20. szakaszának 5. bekezdése)  

24 órán belül  

7. A választói névjegyzék hitelesített kivonatának kézbesítése a 
Városi választási bizottságnak (a TNKM 23. szakaszának 1. 
bekezdése)  

A választói névjegyzék lezárásától számított 
24 órán belül 

8. A szavazópolgárok teljes számának közzététele Szabadka 
Város Hivatalos Lapjában (a TNKM 21. szakasza)  

2012. április 21-én 24,00 óráig 

III. A szavazóhelyek 
9. A szavazóhelyek számának és címének kijelölése és 

közzététele Szabadka Város Hivatalos Lapjában (a THV 15. 
szakaszának 1. bekezdés 2. pontja és a TNKM 34. szakaszának 
1. bekezdés 7. pontja)  

2012. április 16-án 24,00 óráig 

IV. A szavazásokat lebonyolító szervek kibővített összetételben 
11. Annak megállapítása, hogy a listaállítónak megvannak-e a 

feltételei ahhoz, hogy képviselőt jelöljön ki a Városi választási 
bizottság kibővített összetételébe (a THV 14. szak. 6. bek.) 

A jelöltlista kihirdetésének napjával 
egyidejűleg, mellyel teljesülnek a feltételek  

12. Annak megállapítása, hogy a listaállítónak megvannak-e a 
feltételei ahhoz, hogy képviselőt jelöljön ki a szavazatszámláló 
bizottságok kibővített összetételébe  

Az adott helyi közösség összesített 
jelöltlistája véglegesítésének napjával 
egyidejűleg 

13. Az arról szóló határozat kézbesítése, hogy a képviselőknek a 
Városi választási bizottság és a szavazatszámláló bizottságok 
kibővített összetételébe való jelöléséhez teljesültek a feltételek 
(a THV 14. szakaszának 7. bekezdése) 

A határozat meghozatalát követő 24 órán 
belül 

14. 
Határozathozatal a listaállítókat képviselő tagok kinevezéséről 
a szavazatszámláló bizottságok kibővített összetételébe (a 
TNKM 39. szakaszának 3. bekezdése) 

2012. április 30-án 24,00 óráig, ha a 
listaállító nem jelöl ki képviselőt, a szerv a 
listaállító képviselője nélkül folytatja 
munkáját 

VI. A jelöltlista 
15. A jelöltlista benyújtása a Városi választási bizottsághoz (a 

HKR 21.a. szakaszának 1. bekezdése) 
2012. április 20-án 24,00 óráig 

16. 
A jelöltlista visszavonása (a THV 21. szak. 1. bekezdése) 

Az összesített jelöltlista véglegesítésének 
napjáig 

17. 
A jelöltlista kihirdetése (a THV 24. szakaszának 1. bek.)  

A jelöltlista és a szükséges dokumentáció 
kézhezvételétől számított 24 órán belül 

18. Az összesített jelöltlista véglegesítése és közzététele 
Szabadka Város Hiv. Lapjában (a THV 26. szak. 3. bek.) 

Legkésőbb 2012. április 25-én 24,00 óráig 

VII. A választások lebonyolítása 
19. A szavazópolgárok értesítése a választások megtartásának 

napjáról és időpontjáról (a HKR 21b. szakaszának 5. bek.)  
2012. április 30-án 24,00 óráig 

20. A választási anyag átadása a szavazatszámláló bizottságoknak 
(a THV 29. szakaszának 1. bekezdése)  

2012. május 04-én 24,00 óráig 

21. 
Kampánycsend – választási propagandatilalom (a TNKM 5. 
szakaszának 3. bekezdése) 

2012. május 03-án 24,00 órától a 
szavazóhelyek lezárásáig, 2012. május 06-
án 20,00 óráig 

22. A szavazóhelyek megnyitása és a szavazás (a TNKM 56. 
szakaszának 1. bekezdése) 

2012. május 06-án 07,00-től 20,00 óráig 

VIII. A választási eredmények megállapítása és közzététele 
23. A szavazás eredményének megállapítása és a választási anyag 

átadása a Városi választási bizottságnak (a THV 38. 
szakaszának 1. bekezdése)  

Legkésőbb 2012. május 07-én 4,00 óráig 

24. A választási eredmény megállapítása a Városi választási 
bizottságban (a THV 39. szakasza) 

Legkésőbb 2012. május 07-én 20,00 óráig 

IX. A választási jog védelme 
25. Óvás benyújtása a Városi választási bizottsághoz a választói jog A döntés meghozatalát, illetve a 
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megsértése miatt (a THV 52. szakaszának 2. bekezdése) cselekmény végrehajtását vagy a 
mulasztást követő 24 órán belül 

26. Az óvásra vonatkozó határozat meghozatala és kézbesítése (a 
THV 53. szakaszának 1. bekezdése) 

Az óvás kézhezvételétől számított 48 órán 
belül 

X. A mandátumok odaítélése  
27. A választási bizottság legkésőbb a választások teljes 

eredményének közzétételétől számított 10 napon belül a 
jelöltlistán kapott valamennyi mandátumot odaítéli a 
jelölteknek a listán szereplő sorrendben, sorrendben az első 
jelölttől kezdve (a HKR 23. szakaszának 8. bekezdése) 

 2012. május 16-ig 

XII. A határidőnapló közzététele 
A jelen határidőnapló megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.  
Iratszám: I-013-30/2012 
Szabadkán, 2012. március 27-én 

 A VÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
  A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

 Vladimir Dragin okl. jogész s.k. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
POLGÁRMESTER 
Iktatószám: II-02-12/2012 
Kelt: 2012.02.29-én 
 

Szabadka Város alapszabályának 51. szakasz 
1. bekezdés 6. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008 – javított és Szabadka 
Város Hivatalos Lapjának 46/2011 száma) 
 Szabadka város polgármestere 2012.02.29-én 
meghozta az alábbi  
 
 
 

HATÁROZATOT 
a Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka 

szervezeti és működési szabályzatának  
jóváhagyásáról 

 
I 

 Jóváhagyjuk a Községközi Műemlékvédelmi 
Intézet Szabadka szervezeti és működési 
szabályzatát, melyet 2011. november 21-én hozott 
meg az intézmény igazgatója.  

II 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában.  

   Saša Vučinić s.k. 
Polgármester 
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