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A helyhatósági választásokról szóló törvény 15. szakaszának 1. bekezdés 5. Pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 
129/2007, 34/2010-AB rendelet és 54/2011 száma) és Szabadka Város Képviselő-testülete Ügyrendjének  68. 
Szakasz 1. bekezdés 5. pontja  Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/2008 és 55/2012 száma) alapján Szabadka 
Város Választási Bizottsága a 2012.04.12-én megtartott ülésén meghozta az alábbi: 
 

RENDELETET 
AZ EGYES VÁLASZTÁSI CSELEKMÉNYEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ŰRLAPOKRÓL 

SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA 
VONATKOZÓ ELJÁRÁSBAN 

I 
 A jelen Rendelettel előírjuk az űrlapokat az egyes választási cselekmények végrehajtásához Szabadka 
Város Képviselő-testülete megválasztásának eljárásában. 

 
II 
 

 Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására vonatkozó eljárásban az egyes 
választási cselekmények végrehajtásához az alábbi űrlapokra van szükség: 
 
1.  ISG -14 űrlap -  Ellenőrző lap a szavazóurnák ellenőrzésére 
2.  ISG -15 űrlap  - Szavazólap Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására  
3.  ISG -16 űrlap - Szavazójogot igazoló tanúsítvány szavazóhelyen kívüli szavazáshoz  
4. ISG -17 űrlap – Jegyzőkönyv a szabadkai városi képviselő-testület tanácsnokainak megválasztására vonatkozó választási 
anyag szavazás előtti átadásáról és átvételéről  
5. ISG-18 űrlap - Jegyzőkönyv a szabadkai városi képviselő-testület tanácsnokainak megválasztására vonatkozó választási 
anyag szavazás előtti átadásáról és átvételéről büntetés-végrehajtó intézeten belül  
6. ISG-19 űrlap – Jegyzőkönyv szavazatszedő bizottság munkájáról a Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokainak 
megválasztására vonatkozó szavazás lebonyolításában és a szavazás eredményeinek megállapításában 
7. ISG-20 űrlap – Jegyzőkönyv a büntetés-végrehajtási intézeten belüli szavazatszedő bizottság munkájáról a Szabadka Város 
Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására vonatkozó szavazás lebonyolításában  
8. ISG-21 űrlap – Jegyzőkönyv a választási anyag átadásáról és átvételéről a Szabadka Város Képviselő-testülete 
tanácsnokainak megválasztására vonatkozó szavazás megejtése után  
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9. ISG-22 űrlap – Jegyzőkönyv a Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására vonatkozó választási 
anyag átadásáról, a büntetésvégrehajtó intézeten belül megejtett szavazás után  
10. ISG-23 űrlap – Jegyzőkönyv választási bizottság munkájáról a szabadka város képviselő-testülete tanácsnokainak 
megválasztására vonatkozó szavazási eredmények megállapításában a  2012. május 6-án  megtartott választásokon.  
11. ISG-24 űrlap – Tanúsítvány Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokának 
megválasztásáról  
 

III 
A jelen Rendelet II. szakaszában felsorolt űrlapok a jelen Rendelet mellékletében szerepelnek és annak alkotó 
részét képezik. 
 

IV 
Az űrlapok a Szabadka város területén hivatalos használatban levő mindhárom nyelven biztosítottak. 
 

V 
Jelen Rendelet meghozatalának napján ép hatályba, és megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában. 
 
Iktatószám: I-013-09/2012-1 
Szabadkán, 2012. április 12. 

SZABADKA VÁROS 
VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK  ELNÖKE 

                                                              Vladimir Dragin okl. jogász s.k. 
 

ISG-15 űrlap 

SZAVAZÓLAP 

  

SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA 

 

2012. MÁJUS 6. 
 
 

1. ______________________________________________________________,  
                                                 (jelölőlista neve) 
 
        __________________________________________. 

            (a listán szereplő első jelölt családi és utóneve) 
 

(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. 
 

ISG-16 űrlap 
 

SZAVAZÓJOGOT IGAZOLÓ TANÚSÍTVÁNY 
SZAVAZÓHELYEN KÍVÜLI SZAVAZÁSHOZ SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA 
- 

 
 
Tanúsítjuk, hogy _______________________________, ________________________ 
                                            (családi és utóneve)                             (személyi száma) 
lakóhelye ______________________________________________________ 
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                                                                  (helység) 
_______________________________________________________________________ lakos 

(lakcím) 
szerepel Szabadka város egységes választói névjegyzékének kivonatában, a_____ számú szavazóhelyen ________ 
sorszámmal, és hogy szavazójoggal rendelkezik. 
 
 
__________________,  _____________ 
                                            (keltezés) 
 
          SZAVAZÓPOLGÁR                      A SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE 

 
__________________                                          ________________________________ 

     (családi és utóneve)                                                                     (családi és utóneve) 
                                                                                                              
___________________                                          _______________________________ 
            (aláírása)                                                                               (aláírása) 
 
 

A SZAVAZÓPOLGÁRHOZ KISZÁLLÓ 
BIZOTTSÁGI TAGOK  

 
                                    1.___________________________ 

              (családi és utóneve) 
                                                     
                                                    _________________________________ 
                                      (aláírása) 
 

                                   2.___________________________ 
              (családi és utóneve) 

                                                     
                                                    _________________________________ 
                                      (aláírása) 
 

                                   3.___________________________ 
              (családi és utóneve) 

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

 

ISG-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) választói névjegyzék hitelesített kivonatát, amely szerint a szavazópolgárok a szavazóhelyen szavaznak, 
3) ________ hitelesített külön kivonatot a választói névjegyzékből, melyek szerint a katonai        
        (számú)        szolgálatot teljesítő, hadgyakorlaton részt vevő és a Szerb hadseregben szolgálatot teljesítő 

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

testülete tanácsnokainak megválasztására vonatkozó szavazás lebonyolítására, 
             8)  _________ szavazójogot igazoló tanúsítvány űrlapját szavazóhelyen kívüli szavazáshoz,     
                     (számú)       
             9) A szavazatszedő bizottságok munkájára vonatkozó szabályokat, 
             10) A Szerb Köztársaság állami zászlaját. 

 
2. A városi 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 sprét, 
6) UV lámpát, 
7) Borítékokat a szavazólapoknak, 
8) Gyertyákat, 
9)________tartalék sprét 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 családi és utóneve) 

____________________________________________________________________  
(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

 
2) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő családi és utóneve) 

____________________________________________________________________  
(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

3) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő családi és utóneve) 

____________________________________________________________________  
(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

4) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő családi és utóneve) 

____________________________________________________________________  
(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

 
5) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő családi és utóneve) 

____________________________________________________________________  
(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

6) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő családi és utóneve) 

____________________________________________________________________  
(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: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
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   (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 városi közigazgatási szervet illeti meg. 
 
 
 _________________, __________________________ __________ órakor. 

               (helység)                                                (dátum) 
 
 

A szavazatszedő bizottság elnöke  
 

_____________________________ 
(családi és utóneve) 

 
_____________________________ 

(aláírása) 
 

A választási bizottság nevében  
 

_____________________________ 
     (családi és utóneve) 

 
_____________________________ 

    (aláírása) 

 
 

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

 

 
A városi közigazgatási szerv nevében 

 
_____________________ 

(családi és utóneve) 
 

_____________________ 
(aláírása) 

 
 

 
 

 

ISG-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 A 
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 választói névjegyzék hitelesített külön kivonatát, amely szerint a szavazópolgárok az intézeten belül 

szavaznak, 
3)    ___________szavazólapot a választói névjegyzék hitelesített külön kivonata alapján, 
            (számú) 
4) Egy ellenőrző lapot a szavazóurna szabályosságának ellenőrzésére, 
5) A szavazatszedő bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyv nyomtatványát a ______________ Város Képviselő-

testülete tanácsnokainak megválasztására vonatkozó szavazás lebonyolítására, 
             6) A szavazatszedő bizottságok munkájára vonatkozó szabályokat, 

7) A Szerb Köztársaság állami zászlaját. 
 

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

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

____________________________________________________________________  
(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

 
2) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő családi és utóneve) 

____________________________________________________________________  
(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

3) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő családi és utóneve) 

____________________________________________________________________  
(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

4) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő családi és utóneve) 

____________________________________________________________________  
(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

 
5) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő családi és utóneve) 

____________________________________________________________________  
(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

6) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő családi és utóneve) 
____________________________________________________________________  

                                                                                         (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. 

          (helység)                                      (dátum) 
 
 

A szavazatszedő bizottság elnöke 
 

_____________________________ 

A választási bizottság nevében 
 

_____________________________ 
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(családi és utóneve) 

 
_____________________________ 

(aláírása) 
 

     (családi és utóneve) 
 

_____________________________ 
    (aláírása) 

 
 

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

 

 
A városi közigazgatási szerv nevében 

 
_____________________ 

(családi és utóneve) 
 

_____________________ 
(aláírása) 

 
 

 
 
 

ISG-19 űrlap 

JEGYZŐKÖNYV 

 
SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL A SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁBAN ÉS A A 
SZAVAZÁS EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁBAN 

 

 

1. 
 

A következő számú szavazóhely 
szavazatszedő bizottsága:   ,  

        (sorszámszám)  (a szavazóhely neve) 
     
 A városban 

   

  (a város neve) 
   

 
Összejött a szavazás 
napján 2012.   órakor. 

       (dátum)   
   
 Jelen vannak: 1)  2)  

   

      (a szavazatszedő bizottság elnökének 
családi és utóneve)  

       (a szavazatszedő bizottság tagjának családi 
és utóneve) 

     

 

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

     
2. A  szavazóhely megnyitása előtt a szavazatszedő bizottság ellenőrite 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) 
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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  
 

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 kódja) 
                 (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. hogy a szavazóurnákban levő szavazólapok száma                |________| 

 
17.1. hogy az ÉRVÉNYTELEN szavazólapok száma................................................... |________| 
 
17.2. da je VAŽEĆIH glasačkih listića........................................................ |________| 

 
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)   
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19. A szavazatszedő bizottságnak ezek VOLTAK - NEM VOLTAK az észrevételei: (Az észrevételeket tartalmazó 
melléklet ennek a jegyzőkönyvnek alkotórészét képezi). 
  
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 2012.___________________  _____órakor fejezte be. 
                                   (dátum) 

 
                                       
Szavazatszedő bizottság,      

           
           

1. ________________________________  
(az elnök családi és utóneve és aláírása) 

 
2. ________________________________ 

                                                                                                                           (az elnök családi és utóneve és aláírása) 
 
                                  (Felsorolni a szavazatszedő bizottság többi tagját, mint a 2. alatt) 
 

 

ISG-20 űrlap 

JEGYZŐKÖNYV  

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

VONATKOZÓ SZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁBAN ÉS A SZAVAZÁS EREDMÉNYÉNEK 
MEGÁLLAPÍTÁSÁBAN 

 

 
1. 

A következő számú szavazóhely 
szavazatszedő bizottsága:   ,  

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

   
  (Intézet neve) 

   

 
Összejött a szavazás 
napján 2012.         órakor. 

       (dátum)   

   
 Jelen vannak: 1)  2)  

   
      (a szavazatszedő bizottság elnökének családi és 
utóneve)         (a szavazatszedő bizottság tagjának családi és utóneve) 

     

 

(Felsorolni a szavazatszedő bizottság minden részt vevő tagját, mint 
a 2. pont 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 
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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 számá  

 
 
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) 
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 
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      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 alkotó részét képezi). 

 
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 2012.___________________  _____órakor fejezte be. 
                                   (dátum) 

                                      Szavazatszedő bizottság,      
           

1. ________________________________  
(elnök családi és utóneve, aláírása) 

 
2. ________________________________ 

                                                                                                                               (tag családi és utóneve, aláírása) 
 
                                 (Felsorolni a szavazatszedő bizottság többi tagját, mint a 2. alatt) 
 

 

ISG-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 városi közigazgatási szervnek: 

    1) egy szavazóurnát, 
2) _______ szavazáshoz szükséges paravánt, 
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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) alpontokban és 1. pontban 

megjelölt 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) 
 

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 
_____________________ 

(családi és utóneve) 
_____________________ 

(aláírása) 

A választási bizottság nevében 
 

_______________________ 
(családi és utóneve) 

_______________________ 
(aláírása) 

A szavazatszedő bizottság jelen lévő tagjai 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

A városi közigazgatási szerv nevében 
 

_____________________ 
(családi és utóneve) 

 
_____________________ 
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(aláírása) 

  

ISG-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 városi 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) alpontokban és 1. pontban megjelölt 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 alkotó részeként). 
 
5. A Jegyzőkönyv három példányban készült, melyek közül egy Szabadka Város Választási Bizottságánál, egy a 

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

A szavazatszedő bizottság elnöke 
_____________________ 

(családi és utóneve) 
_____________________ 

(aláírása) 

A választási bizottság nevében 
 

_______________________ 
(családi és utóneve) 

_______________________ 
(aláírása) 

A szavazatszedő bizottság jelen lévő tagjai 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

A városi közigazgatási szerv nevében 
 

_____________________ 
(családi és utóneve) 

 
_____________________ 

(aláírása) 
  

 

 

ISG-23-as űrlap 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL A SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZAVAZÁSI EREDMÉNYEK 

MEGÁLLAPÍTÁSÁBAN  

A  2012. MÁJUS 6-ÁN  MEGTARTOTT VÁLASZTÁSOKON 
 
 

1.A Bizottság ülésére   órakor    2012.              került sor a város képviselő-testületének épületében. 
          (dátum)  
     

2.A Választási bizottság ülésén részt vettek:  
     

1)  2) 
(Bizottság elnökének családi és utóneve)  (Bizottság tagjának családi és utóneve) 

 

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

3. A bizottság megállapította, hogy:     
     

- az összesen  szavazatszedő bizottságtól a városban _________ átvette a  választási 
anyagot  

 
szavazatszedő 
bizottságtól; 

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

végrehajtó intézetekben megkapta a választási anyagot  
 

szavazatszedő 
bizottságtól; 
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  (szám)   (szám)  

 
 

4. A bizottság megállapította, hogy sehol nem sértették meg jelentősebben 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) 
     
 1. szám   a büntetés-végrehajtó intézetben ___________________________ 
                                                (a község neve) 

  

(a szavazóhely sorszáma és az Intézet neve) 
 

(felsorolni minden szavazóhelyet, amelyeken megsemmisítették a szavazást)  
 
 
És elrendelte ezeken a helyeken a szavazás megismétlését  2012.___________. 
                              (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:  
 
 

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. 
 (A hosszabb szöveget, amennyiben szükséges, külön mellékletben átadni a jelen jegyzőkönyv alkotó részeként) 

Az észrevételek:  
 
 
 

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

8. A választási bizottság a munkát  2012.   órakor fejezte be. 
  (dátum)  
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SZABADKA VÁROS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 

A választási bizottság titkára  A választási bizottság elnöke 
   
  

(családi és utóneve - aláírása) 
(P.H.) 

(családi és utóneve - aláírása) 
   

 A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAI  
   

1)    
 (családi és utóneve - aláírása)  
   

(Felsorolni minden jelen levő tagot, illetve a választási bizottság helyettes tagjait, mint az 1 alatt). 
 

 

ISG-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 2012. május 06-án  
megtartott választásokon. 
 
a  _____________________________________________________________________  
               (a jelölőlista elnevezése, és amennyiben kijelölték, a listaállító családi és utóneve)  
 
jelölőlista alapján. 
       
 
Szám: ____________________________ 
 
 
 
__________________, _________________________ 
                                (dátum) 
 
 

                           
                        Szabadka Város Választási Bizottsága 

 
                                                                                                             Eknök, 
 
                                                                                         ___________________________ 
                                                              P. H.                                 (családi és utóneve) 
 
                                                                                         ___________________________ 
                                                                                                              (aláírása) 
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A helyhatósági választásokról szóló törvény 15. szakaszának 1. bekezdés 5. pontja (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 129/2007, 34/2010-AB rendelet és 54/2011 száma), a Helyi közösségekről szóló rendelet 26. 
Szakasza  (Szabadka Város Hivatalos Lapjának  47/2011 száma)  és Szabadka Város Képviselő-testülete 
Ügyrendjének  68. szakasz 1. bekezdés 5. pontja  (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/2008 és 55/2012 száma) 
alapján Szabadka Város Választási Bizottsága a 2012.04.12-én megtartott ülésén meghozta az alábbi: 
 

RENDELETET  
AZ EGYES VÁLASZTÁSI CSELEKMÉNYEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ŰRLAPOKRÓL 

BAJMOK HELYI KÖZÖSSÉG KÖZGYŰLÉSE MEGVÁLASZTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁBAN 
 

I 
 A jelen Rendelettel előírjuk az űrlapokat az egyes választási cselekmények végrehajtásához Bajmok Helyi 
Közösség közgyűlése megválasztásának eljárásában. 
 

II 
 

 Bajmok Helyi Közösség közgyűlése megválasztásának eljárásában az egyes választási cselekmények 
végrehajtásához az alábbi űrlapokra van szükség: 
 
1. IMZ-6 űrlap - ELLENŐRZŐ LAP A SZAVAZÓURNÁK ELLENŐRZÉSÉRE BAJMOK HELYI KÖZÖSSÉG 
KÖZGYŰLÉSE MEGVÁLASZTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁBAN  
2. IMZ-7 űrlap - JEGYZŐKÖNYV SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL  A BAJMOK HELYI 
KÖZÖSSÉG KÖZGYŰLÉSE MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁBAN 
ÉS A SZAVAZÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSÁBAN  
3. IMZ-8 űrlap – SZAVAZÓJOGOT IGAZOLÓ TANÚSÍTVÁNY A VÁLASZTÓ SZAVAZÓHELYEN KÍVÜLI 
SZAVAZÁSÁHOZ, AKI A BAJMOK HELYI KÖZÖSSÉG ____ SZÁMÚ SZAVAZÓHELYÉRE VAN 
BEJEGYEZVE A VÁLASZTÓI  NÉVJEGYZÉK KIVONATÁBAN 
4. IMZ-9 űrlap – JEGYZŐKÖNYV A BAJMOK HELYI KÖZÖSSÉG KÖZGYŰLÉSE MEGVÁLASZTÁSÁRA 
VONATKOZÓ VÁLASZTÁSI ANYAG SZAVAZÁS ELŐTTI ÁTADÁSÁRÓL ÉS ÁTVÉTELÉRŐL  
5. IMZ-10 űrlap – JEGYZŐKÖNYV A VÁLASZTÁSI ANYAG ÁTADÁSÁRÓL ÉS ÁTVÉTELÉRŐL A 
BAJMOK HELYI KÖZÖSSÉG KÖZGYŰLÉSE MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZAVAZÁS 
MEGEJTÉSE UTÁN  
6. IMZ-11 űrlap – SZAVAZÓLAP SZABADKA BAJMOK HELYI KÖZÖSSÉG KÖZGYŰLÉSI TAGJAINAK 
MEGVÁLASZTÁSÁRA  

 
III 

A jelen Rendelet II. szakaszában felsorolt űrlapok a jelen Rendelet mellékletében szerepelnek és annak alkotó 
részét képezik. 
 

IV 
Az űrlapok a Szabadka város területén hivatalos használatban levő mindhárom nyelven biztosítottak. 
 

V 
Jelen Rendelet meghozatalának napján lép hatályba, és megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában. 
 
Iktatószám: I-013-06/2012-1 
Szabadkán, 2012. április 12. 

SZABADKA VÁROS 
VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK  ELNÖKE 

                                                                                                        Vladimir Dragin okl. jogász s.k. 
 

ГРАД СУБОТИЦА 
SZABADKA VÁROS 

GRAD SUBOTICA 
IMZ – 6 űrlap 

 
E L L E N Ő R Z Ő   L A P 

A SZAVAZÓURNÁK ELLENŐRZÉSÉRE BAJMOK HELYI KÖZÖSSÉG KÖZGYŰLÉSE 
MEGVÁLASZTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁBAN 
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A Bajmok Helyi Közösség Közgyűlésének megválasztására 2012. május 6-ára kiírt választásokhoz a ____________ Helyi 
Közösség _______ számú szavazóhelyének szavazatszámláló bizottsága a Szabadka Város Válssztási Bizottságától átvette a 
szavazóurnát. 
 
Ellenőrzéssel megállapítottuk, hogy a szavazóurna szabályos, hogy üres és hogy alkalmas a szavazólapok biztonságának és 
tartalmuk titkosságának megőrzésére. 
 
 _______________________________, _________________,   __________ órakor. 
                             (hely)                                        (dátum) 
 
      
        A szavazóhelyre elsőként                                      A szavazatszámláló bizottság 
      érkező szavazópolgár 
_________________________                1. ___________________________________ 
               (családi és utóneve )            (elnök családi és utóneve, aláírása) 
 
______________________________  2. ___________________________________ 
                    (aláírása)               (alelnök családi és utóneve, aláírása) 
 
      3. ___________________________________________ 

(tag családi és utóneve, aláírása) 
 
      4._____________________________________ 
                 (helyettes tag családi és utóneve, aláírása) 
 
      5. ___________________________________________ 

(tag családi és utóneve, aláírása) 
       
      6. _____________________________________ 
                 (helyettes tag családi és utóneve, aláírása) 
 
      7.___________________________________________ 

(tag családi és utóneve, aláírása) 
 
      8. _____________________________________ 
                 (helyettes tag családi és utóneve, aláírása) 
 
      9. ___________________________________________ 

(tag családi és utóneve, aláírása) 
 

      10. _____________________________________ 
                  (helyettes tag családi és utóneve, aláírása) 
 
 
ГРАД СУБОТИЦА 
SZABADKA VÁROS 
GRAD SUBOTICA 

 IMZ – 7 űrlap 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 A SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL  A BAJMOK HELYI KÖZÖSSÉG KÖZGYŰLÉSE 
MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁBAN ÉS A SZAVAZÁS 

EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSÁBAN  
 

1. A Bajmok Helyi Közösség ............ számú szavazóhelyének szavazatszedő bizottsága , 
................................................. (a szavazóhely neve) összejött a szavazás napján 2012. _____________  ............ órakor. 
 
Jelen vannak: 

1) ................................................................... 2) ............................................................... 
     (a bizottság elnökének családi és utóneve)           (a bizottság alelnökének családi és utóneve) 
 
3) ................................................................... 4) ............................................................... 
       (a bizottsági tag családi és utóneve)        (a helyettes bizottsági tag családi és utóneve családi és utóneve) 
 
5) ................................................................... 6) ............................................................... 
  (a bizottsági tag családi és utóneve)        (a helyettes bizottsági tag családi és utóneve családi és utóneve) 
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7) ................................................................... 8) ............................................................... 
     (a bizottsági tag családi és utóneve)       (a helyettes bizottsági tag családi és utóneve családi és utóneve) 
 
9) ................................................................... 10) .............................................................. 
     (a bizottsági tag családi és utóneve)         (családi és utóneve zamenika člana odbora) 
 

 
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. A 
bővebb leírást, amennyiben szükséges, mellékletben csatolni a jelen jegyzőkönyv alkotó részeként) 
 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
8. . _________ órakor zárták be a szavazóhelyet és zárták le a szavazást. 
 
9. 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 jelölt szavazatainak számát 
 
10. Szavazatszedő bizottság megállapította, hogy a szavazóhelyen .............................,  

( szám) 
...................................... a szavazás eredményei a következők: 
(helyi közösség neve) 
  
11. hogy a Városi Választási Bizottságtól 
ennyi szavazócédulát vettek át      ........................... 
 
12. a felhasználatlan szavazólapok száma    ........................... 
 
13. hogy a választói névjegyzékbe  
összesen bejegyzett szavazók száma   ........................... 
 
14. hogy a szavazásban részt vett választók  teljes száma    ........................... 
 
15. hogy a felhasznált szavazólapok száma (szavazóurnában)              ........................... 
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15.1. hogy a érvénytelen szavazólapok száma     ........................... 
 
15.2. hogy a érvényes szavazólapok száma     ........................... 
 
16. hogy az érvényes szavazólapok össz számából a jelölőlisták ennyi szavazatot kaptak: 
 
 

Sor  
szám 

Jelölőlista neve Beérkezett 
szavazataik 
száma 

    1 2 3 
1.   

 
2.   

 
3.   

 
4.   

 
5.   

 
6.   

 
7.   

 
8.   

 
9.   

 
10.   

 
11.   

 
12.   

 
13.   

 
14.   

 
15.   

 
16.   

 
17.   

 
 
17. A szavazatszedő bizottságnak ezek voltak - nem voltak az észrevételei: 
 (Az észrevételeket tartalmazó melléklet ennek a jegyzőkönyvnek alkotó részét képezi).  
 
18. Megállapították, hogy a jelen jegyzőkönyv első példányát a választási anyaggal együtt  azonnal el kell juttatni a Városi 
Választási Bizottságnak, ezzel pedig a szavazatszedő bizottság elnökét és  tagjait bízták meg, mégpedig: 
 .............................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
 
20. A szavazatszedő bizottság a jelen jegyzőkönyv második példányát azonnal kihelyezte a szavazóhelyen, és egy-egy 
hitelesített példányt átadtak a listaállítók képviselőinek, éspedig: 
 
 

1. ................................................  a  ............................................................... képviselőjének 
          ( családi és utóneve)               (a jelölőlista neve ) 
 

2. ................................................  a ............................................................... képviselőjének 
          ( családi és utóneve)   (a jelölőlista neve) 
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3. ................................................  a ............................................................... képviselőjének 
          ( családi és utóneve)   (a jelölőlista neve) 
 
 
 

21. Szavazatszedő bizottság a munkát 2012.___________________  _____ órakor fejezte be. 
                                   (dátum) 

        
 

Szavazatszedő bizottság: 
 

1) ................................................................... 2) ............................................................... 
          (családi és utóneve, aláírása)    (családi és utóneve i aláírása) 
 
3) ................................................................... 4) ............................................................... 
          (családi és utóneve, aláírása)    (családi és utóneve, aláírása) 
 
5) ................................................................... 6) ............................................................... 
          (családi és utóneve, aláírása)    (családi és utóneve, aláírása) 
 
7) ................................................................... 8) ............................................................... 
          (családi és utóneve, aláírása)    (családi és utóneve, aláírása) 
 
9) ................................................................... 10) .............................................................. 
          (családi és utóneve, aláírása)    (családi és utóneve, aláírása) 
 
11) ................................................................... 12) .............................................................. 
          (családi és utóneve, aláírása)    (családi és utóneve, aláírása) 
 
13) ................................................................... 14) .............................................................. 
          (családi és utóneve, aláírása)    (családi és utóneve, aláírása) 
 
15) ................................................................... 16) .............................................................. 
          (családi és utóneve, aláírása)    (családi és utóneve, aláírása) 
 
17) ................................................................... 18) .............................................................. 
          (családi és utóneve, aláírása)    (családi és utóneve, aláírása) 
 
19) ................................................................... 20) .............................................................. 
          (családi és utóneve, aláírása)    (családi és utóneve, aláírása) 
 

 
ГРАД СУБОТИЦА 
SZABADKA VÁROS 
GRAD SUBOTICA 

IMZ – 8 űrlap 

 
 

SZAVAZÓJOGOT IGAZOLÓ TANÚSÍTVÁNY 
 A VÁLASZTÓ SZAVAZÓHELYEN KÍVÜLI SZAVAZÁSÁHOZ, AKI A BAJMOK HELYI KÖZÖSSÉG 

 ____ SZÁMÚ SZAVAZÓHELYÉRE VAN BEJEGYEZVE A VÁLASZTÓI  NÉVJEGYZÉKI KIVONATBAN  
 
 

Tanúsítjuk, hogy _______________________________, ________________________ 
                                            (családi és utóneve)                                  (személyi száma) 
_______________________________________________________________________ 
                                                         (helység) 
____________________________________________________________ lakos 
                                                         (lakcím) 
szerepel Szabadka város választási jegyzékében,  a_____ számú szavazóhelyen ________ sorszámmal,  Bajmok Helyi 
Közösségben, és szavazójoggal rendelkezik. 
 
 
 ___________________________, ________________ 
       (hely)            (dátum) 
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SZAVAZÓPOLGÁR    A SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE 

 
_______________________        ___________________________ 
                  (aláírása)       (aláírása) 
_______________________        ____________________________ 
           (családi és utóneve)             (családi és utóneve) 
 

A SZAVAZÓPOLGÁRHOZ KISZÁLLÓ 
BIZOTTSÁGI TAGOK: 

 
1. _______________________ 

(aláírása) 
__________________________ 

(családi és utóneve) 
 

2. _______________________ 
(aláírása) 

__________________________ 
(családi és utóneve) 

 
3. _______________________ 

(aláírása) 
__________________________ 

(családi és utóneve) 
 
MEGJEGYZÉS: A szavazóhelyen kívül szavazó szavazópolgár által aláírt tanúsítványt vissza kell juttatni a szavazatszedő 
bizottsághoz nyilvántartásba vétel céljából. 
 
ГРАД СУБОТИЦА 
SZABADKA VÁROS 
GRAD SUBOTICA 

IMZ – 9 űrlap 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 A BAJMOK HELYI KÖZÖSSÉG KÖZGYŰLÉSE MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ VÁLASZTÁSI 
ANYAG SZAVAZÁS ELŐTTI ÁTADÁSÁRÓL ÉS ÁTVÉTELÉRŐL  

 
1. A Választási Bizottság a Bajmok Helyi Közösség  ________________ 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) ________ szavazólapot a hitelesített választói névjegyzék kivonata alapján,  
6) ___________szavazólapot a választói névjegyzék hitelesített külön kivonata alapján, 
            (számú) 
7) Egy ellenőrző lapot a szavazóurna szabályosságának ellenőrzésére, 
8) A szavazatszedő bizottság munkájáról szóló szabályzat nyomtatványát a ______________ Bajmok Helyi 

Közösség közgyűlésének megválasztására vonatkozó szavazás lebonyolítására  
             9)_________ szavazójogot igazoló tanúsítvány űrlapját szavazóhelyen kívüli szavazáshoz,     

         (számú)       
             10) A szavazatszedő bizottságok munkájára vonatkozó szabályokat, 

12) A Szerb Köztársaság állami zászlóját. 
 
 

2. A városi 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 sprét, 
6) UV lámpát, 
7) Borítékokat a szavazólapoknak, 
8) Gyertyákat, 
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9)________tartalék sprét 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 családi és utóneve) 

____________________________________________________________________  
(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

 
2) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő családi és utóneve) 

____________________________________________________________________  
(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

3) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő családi és utóneve) 

____________________________________________________________________  
(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

4) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő családi és utóneve) 

____________________________________________________________________  
(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

 
5) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő családi és utóneve) 

____________________________________________________________________  
(a képviselő lakóhelye és lakcíme) 

6) ___________________________________ - ________________________________, 
         (a lista előterjesztőjének elnevezése)                                    (a képviselő családi és utóneve) 

____________________________________________________________________  
(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. 

             (hely)                                        (dátum) 
 

 
A szavazatszedő bizottság elnöke 

 
_____________________________ 

(családi és utóneve) 
 

_____________________________ 
(aláírása) 

 

A választási bizottság nevében 
 

_____________________________ 
     (családi és utóneve) 

 
_____________________________ 

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

 

 
A városi közigazgatási szerv nevében 

 
_____________________ 

(családi és utóneve) 
 

_____________________ 
(aláírása) 
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SZABADKA VÁROS 
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JEGYZŐKÖNYV 

A VÁLASZTÁSI ANYAG ÁTADÁSÁRÓL ÉS ÁTVÉTELÉRŐL A BAJMOK HELYI KÖZÖSSÉG KÖZGYŰLÉSE 
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 Bajmok Helyi Közösség Közgyűlése ( za izbor odbornika 
Skupštine grada Subotica) megválasztására vonatkozó szavazás lefolytatásáról és a szavazás eredményének 
megállapításáról készült jegyzőkönyv első példánya,  

2) A külön választói névjegyzék hitelesített kivonata, amely alapján szavaztak a választók a szavazóhelyen, 
3) Ellenőrző lap a szavazóurna ellenőrzésére 
4) _____________ felhasználatlan szavazólap, 
         (szám) 
5) _____________ érvénytelen szavazólap, 
        (szám) 
6) _____________ érvényes szavazólap, 
         (szám) 
7) _____________ igazolás a szavazóhelyen kívüli szavazásra való választói jogról 
         (szám) 
 

 
    2) A szavazatszedő bizottság átadott a városi 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) 
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___________________________________________________________________________  

                                                (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) 
 

 
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 alkotó 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 
_____________________ 

(családi és utóneve) 
_____________________ 

(aláírása) 

A választási bizottság nevében 
 

_______________________ 
(családi és utóneve) 

_______________________ 
(aláírása) 

A szavazatszedő bizottság jelen lévő tagjai 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

A városi közigazgatási szerv nevében 
 

_____________________ 
(családi és utóneve) 

 
_____________________ 

(aláírása) 
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SZAVAZÓLAP 

 SZABADKA BAJMOK HELYI KÖZÖSSÉG KÖZGYŰLÉSI TAGJAINAK 2012. MÁJUS 6-ÁN TÖRTÉNŐ 
MEGVÁLASZTÁSÁRA  

 
 

1. ______________________________________________________________,  
                                                 (jelölőlista neve) 
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(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. 

A Helyi választásokról szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 
129/2007 és 34/2010 – AB rendelet és 54/2011 száma), a Helyi közösségekről szóló rendelet 22. és 26. szakasza 
(egységes szerkezetű szöveg) (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 47/2011 száma) alapján Szabadka Város 
Választási Bizottsága 2012.04.12-én megtartott ülésén meghozta az alábbi 

 
HATÁROZATOT 

a szavazóhelyek kijelöléséről a Bajmok Helyi Közösség közgyűlési választásaira 
 
I 

 Kijelöljük a szavazóhelyeket a Bajmok Helyi Közösség közgyűlési választásaira, amit Szabadka Város 
Képviselő-testületének elnöke 2012. május 06-ára  írt ki rendeletével (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 8/2012 
száma) Szabadka Város területén, éspedig az alábbiak szerint:  

 
 
 
091 BAJMOK HK 

 
Bajmok 
Vuk Karadžić ÁI 
Bajmok. 
Tito marsall tér 1. 
 

4. ÚJ U. minden sz., 9. ÚJ U. minden sz., RADIĆ FIVÉREK U. minden sz., CSISZTÁCS 
TANYÁK minden sz., DÓZSA GYÖRGY minden sz., DUBROVNIK U. minden sz., ZSÁK U. 
minden sz., GUNDULIĆ U. minden sz., JUG BOGDAN U. minden sz., KAČIĆ U. minden sz., 
TOMISLAV KIRÁLY U. minden sz., KRALJEVIĆ MARKO U. minden sz., KOSSUTH LAJOS 
U. minden sz., KIS LEGELŐ minden sz., MARKO OREŠKOVIĆ U. minden sz., MATIJA 
GUBEC U. minden sz., MAŽURANIĆ U. minden sz., MILOŠ OBILIĆ U. minden sz., MOŠA 
PIJADE U. minden páros sz., IFJÚSÁG U. minden sz., PACSÉRI SOR minden sz., 
PRERADOVIĆ U. minden sz., SZÁVA U. minden sz., ZOMBORI ÚT minden páratlan sz., 
SZERÉMSÉG U. minden sz., SZABADKA U. minden páros sz.,  SZN, NAPOS U. minden sz., 
SVETOZAR MILETIĆ U. minden sz., STROSSMAYER U. minden páratlan sz., TITO M. TÉR 
minden páros sz., BALLANGÓ TANYA minden sz., TRUMBIĆ U. minden sz., NAGY 
LEGELŐ U. minden sz., VAJDASÁG U. minden sz., ZÁGRÁB U. minden sz., JOVAN ZMAJ 
U. minden sz., CSILLAG U. minden sz. 

092 BAJMOK HK 
 
Bajmok 
Naša radost IEI (napközi) 
Bajmok. 
J.N.H. u. 27. 
MZ BAJMOK 
 
 

1. ÚJ U. minden sz., 10. ÚJ U. minden sz., 11. ÚJ U. 2-től 32-ig  páros sz.,  1-től 13-ig  páratlan 
sz., 12. ÚJ U. minden sz., 2. ÚJ U. minden sz., 3. ÚJ U. minden sz., 5. ÚJ U. minden sz., 6. ÚJ U. 
minden sz., 7. ÚJ U. minden sz., 8. ÚJ U. minden sz., BALKÁN U. minden sz., LAZAR CÁR U. 
minden sz., FRANGEPÁN U. minden sz., GAJ U. minden sz., ISZTRIA U. minden sz., 
JUGOSZLÁV NÉPHADSEREG U. minden páratlan sz., KATYMÁRI ÚT minden sz., 
PÁLYAUDVAR U. minden sz., MIHOVIL PAVLEK MIŠKINA U. minden sz., MALOM U. 
minden sz., ÚJ U. minden sz., PART U. minden sz., SAS U. minden sz., PETŐFI SÁNDOR U. 
minden sz., PETAR DRAPŠIN U. minden sz., RÓZSA U. minden sz., VÁSÁRTÉR minden sz., 
SAVA KOVAČEVIĆ U. minden sz., ZOMBORI ÚT minden páros sz.,  SZN, ŐRSZÁLLÁS U. 
minden sz., ŐRSZÁLLÁS ÚJ U. minden sz., STROSSMAYER U. minden páros sz., VLADA 
ĆETKOVIĆ U. minden sz., TARACKOS U. minden sz., BÉKA U. minden sz., VASÚT U. 
minden sz., VASÚTÁLLOMÁS minden sz.  

093 BAJMOK HK 
 
Bajmok 
Bajmok Helyi Hivatal  
Bajmok. 
Tito marsall tér 2. 

BAČIĆ U. minden sz., DUNA U. minden sz., HORVÁT U. minden sz., IVO LOLA RIBAR U. 
minden sz., JUGOSZLÁV NÉPHADSEREG U. 2-től 12-ig  páros sz., MAKSZIM GORKIJ U. 2-
től 6-ig  páros sz.,  1-től 5-ig  páratlan sz., MOŠA PIJADE U. minden páratlan sz., SÁSOS 
TANYÁK minden sz., TITO M. TÉR minden páratlan sz 
 

094 BAJMOK HK 
 
Bajmok 
Naša radost IEI (óvoda) 
Bajmok. 
Mijo Mandić u. 1.  
MZ BAJMOK 

BELGRÁD U. minden sz., HEGY U. minden sz., FRANO SUPILO U. minden sz., GALAMB U. 
minden sz., JUGOSZLÁV NÉPHADSEREG U. 14-től a végéig páros sz., KARAĐORĐE  U. 
minden sz., KOSOVO TÉR minden sz., KRAJINA U. minden sz., RÖVID U. minden sz., 
MAKSZIM GORKIJ U. 8-tól  a végéig páros sz.,  7-től  a végéig páratlan sz., KIS U. minden sz., 
KISKÁPOLNA U. minden sz., MIJO MANDIĆ U. minden sz., PARTIZÁN U. minden sz., 
SZABADKA U. minden páratlan sz., ZRÍNYI U. minden sz. 
 

095 BAJMOK HK 
 
Bajmok 
Vuk Karadžić ÁI a Rátán 
Bajmok. 

NOVEMBER 29-E U. minden sz., BAJO PIVLJANIN U. minden sz., BUNJEVÁC U. minden 
sz., DURMITOR U. minden sz., ĐURO DANIČIĆ U. minden sz., GAVRILO PRINCIP U. 
minden sz., JOVAN CVIJIĆ U. minden sz., LUKA VUKALOVIĆ U. minden sz., MADARASI 
TANYÁK minden sz., MARKO MILJANOV U. minden sz., ÚJTELEP minden sz., NJEGOŠ U. 
minden sz., TENGERMELLÉK U. minden sz., RADE KONČAR U. minden sz., RÁLAI 
TANYÁK minden sz., HÁROM ISZTRIAI ÁLDOZAT U. minden sz., VARDAR U. minden sz., 
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Baja Pivljanin u. 23. VUK KARADŽIĆ U. minden sz.  
 
 

 
II 

Jelen Határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában. 
 
Iktatószám: I-013-43/2012 
Szabadka, 2012. április 12. 

SZABADKA VÁROS 
VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK  ELNÖKE 

                                                              Vladimir Dragin okl. jogász s.k. 
 

 
Az Újfalu HK területén való népszavazás kiírásáról szóló rendelet 5. szakasza (Szabadka Város Hivatalos 

Lapjának 16/2012 száma) alapján Szabadka Város Választási Bizottsága 2012.04.12-én megtartott ülésén meghozta 
az alábbi 

  
HATÁROZATOT 

a szavazóhelyek kijelöléséről az Újfalu Helyi Közösség területére kiírt népszavazáshoz  
 
I 

 Kijelöljük a szavazóhelyeket az Újfalu Helyi Közösség területén történő népszavazáshoz, amit Szabadka 
Város Képviselő-testülete 2012. május 06-ára  írt ki rendeletével (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 16/2012 
száma) Szabadka Város területén, éspedig az alábbiak szerint:  
 
023 ÚJFALU HK 

 
Újfalu 
Đuro Salaj Á.I. 
Szabadka, 
Bajai út 25. 

BAJAI ÚT  82-től végig páros számok, BAJAI ÚT (MÁJUS 15-E)  82-től végig páros számok, 
BEGA u., 2-10. páros számok, 1-19. páratlan számok DARUVÁR u. minden szám, 
DUBROVNIK u. minden szám, SZABÓ GÉZA u. minden páros szám, GLAMOČ u. minden  
páratlan  szám, JANKO ČMELIK u. minden szám, JASENICA u. minden szám, KADINJAČA u. 
minden szám, KAKANJ u. minden szám, KOPAR u. 2-8. páros számok, 1-9. páratlan számok, 
KRAJIŠKA u. minden szám, MAJEVAC u. minden szám, METOHIJA u. 6-tól végig páros 
számok, 17-től végig páratlan számok, OMIŠ u. minden szám, RADE ĆIRPANOV u. minden 
szám, STEVAN MOKRANJAC u. 41-től végig páratlan számok, ŠEBEŠIĆ u. minden páros 
szám, TROGIR u. minden szám, HARANGOZÓ VILMOS u. minden szám, VLADO PERIĆ-
VALTER u. minden szám, VERBÁSZ u. minden páros szám, VERSEC u. minden szám, 
ZELENGORA u. minden szám 

024 ÚJFALU HK 
 
Újfalu 
Újfalu HK 
Szabadka, 
Gaj u. 50.0 

ANĐA RANKOVIĆ u. minden szám, ANTUN SUTUROVIĆ u. minden szám, BAJAI ÚT 77-től 
végig páratlan számok, BAJAI ÚT (MÁJUS  15-E) 77-től végig páratlan számok, BAJAI 
SZŐLŐSKERTEK 1,  1A,  2B,  4,  4A,  6,  7,  7C,  8A,  8C,  9,  9C,  10,  10A,  10C,  15,  15A,  
15F,  15J,  15K,  27,  27C,  27F,  29,  29B,  31,  126,  145,  146,  158,  182B,  283B,  285, 
BEOČIN u. minden szám, SZILÁGYI ERZSÉBET u. minden szám, FRANO SUPILO u. 10-től 
végig páros számok, SZABÓ GÉZA u. minden  páratlan  szám, GLAMOČ u. minden páros szám, 
HILANDAR u. minden szám, JOSIP KLET u. minden szám, JOSIP VUKOVIĆ-ĐIDA u. minden 
szám, CSEH KÁROLY u. minden szám, MAGLAJ u. minden szám, MATIJA POLJAKOVIĆ u. 
minden szám, MICSURIN u. minden  páratlan  szám, ÚJFALU u. minden szám, 
TENGERMELLÉK u. minden szám, RADOJE VUJOŠEVIĆ u. minden szám, ŠEBEŠIĆ u. 
minden  páratlan  szám, VERBÁSZ u. minden  páratlan  szám, ŽABALJ u. minden szám 

025 ÚJFALU HK 
 
Újfalu 
Đuro Salaj Á.I. 
Szabadka, 
Bajai út 25. 
 
 

ALIBUNAR u. minden szám, ANTUN MIHANOVIĆ u. minden szám, AUGUST CESARAC u. 
2 - 26 páros számok.,  28-tól a végéig páros számok,  1.-17. páratlan számok.,  od 19-től végig 
páratlan számok,  BAJAI ÚT 7.-75. páratlan számok,  20.-80. páros számok, BAJAI ÚT (MÁJUS 
15-E) 20.-72. páros számok, 74.-80. páros számok., 7.-59. páratlan számok, 61.-75. páratlan 
számok, CETINJE u. minden szám, CVETKO MANOJLOVIĆ minden  páratlan  szám, minden 
páros szám, CSÁVOLY u. MINDEN SZÁM, ČIKERIJA u. minden szám, DINARA u. minden 
páros szám, DRŽIČ u. minden páros szám, GAJ u. 62.-től végig páros számok, GALAMB u. 18.-
tól végig páros számok, HAJDUK VELJKO u. minden szám, HANIBAL LUCIĆ u. 1.-15. 
páratlan számok,  2.-28 .páros számok, IRIŠKI VENAC 18.- tól végig páros számok, 23.- végig 
páratlan számok, LUKÁCS ISTVÁN u. minden szám, KARAĐORĐE ÚT 59.- től végig páratlan 
számok, KRANJČEVIĆ u. minden szám, GYÁLI XAVÉR SÁNDOR u. minden szám, LUKA 
PERKOVIĆ u. 1.-5. páratlan számok,  2.-4. páros számok, 6.- tól végig páros számok,  7.-től 
végig páratlan számok, MARKO KRALJEVIĆ u. minden páros szám, MARKO MARULIĆ u. 
minden  szám, METOHIJA u. 1.-15. páratlan számok, 2.-4. páros számok, MIĆURN u. minden 
páros szám, PETAR SVAČIĆ u. 11.-től végig páratlan számok, 12.-től végig páros számok, 
SMEDEREVO u. minden szám, STEVAN FILIPOVIĆ u. minden  páratlan  szám, minden páros 
szám, STEVAN MOKRANJAC  2.-52 páros számok, 54.- végig páros számok, 1.-39. páratlan 
számok, ŠUMADIJA u. minden szám, VESELIN MASLEŠA TÉR minden szám, TRIGLAV u. 
minden szám, VAREŠ u. minden  páratlan  szám, VATROSLAV JAGIĆ u. minden szám 



28. oldal – 18. szám                                                Szabadka Város Hivatalos Lapja                                         2012. április 12. 

026 ÚJFALU HK 
 
Újfalu 
Nyugdijasotthon  
Szabadka, 
Sava Šumanović u. 2.  
 

BAJAI ÚT  2 -től 18-ig   páros  számok,   1-től 5-ig   páratlan  számok., BAJSAI ÚT  (MÁJUS 
15.)  2-től 18-ig   páros  számok,   1-től  5-ig   páratlan  számok., BRANKO RADIČEVIĆ U. 
minden szám, DRŽIČ U. minden  páratlan  szám, GAJ U.  2-től 38-ig   páros  számok, GEORGIJ 
DIMITROV U. minden  páratlan  szám, MESTERHÁZI KÁLMÁN U.  minden szám, 
KARAĐORĐE ÚT 1-től 57-ig   páratlan  számok., LAZA MAMUŽIĆ U. minden szám, 
MARIJA  BURSAĆ U. 2-től 28-ig   páros  számok,  minden  páratlan  szám, MAŽURANIĆ u. 
minden szám, NIŠKA minden szám, PETAR SVAČIĆ U.  2-től 10-ig   páros  számok,   1-től 9-ig   
páratlan  számok., PIROT U. minden páros  számok, PRERADOVIĆ U. minden  páratlan  szám, 
RUDNIK U. minden szám, SAVA ŠUMANOVIĆ U. minden szám, SOMBORSKI PUT  12-től 
56-ig  páros  számok, ZOMBORI ÚT (JNH ÚT)  12-től 56-ig   páros  számok, STANIŠA 
NEORČIĆ U. minden szám, SZENT KATALIN U. minden sz., SZENT KATALIN U.(JÚLIUS 
7-e U.) minden szám, ĐURO SALAJ TÉR minden  páratlan  szám, TOMISLAV KIRÁNY TÉR 
minden  páratlan  szám, VAREŠ U. svi   páros  számok, ŽARKO VASILJEVIĆ U. minden szám 

027 MZ NOVO SELO 
 
Novo Selo 
MZ Novo Selo 
Subotica, 
Gajeva 50 
(ulaz iz ul. H. Lucića) 

DINARA u. minden  páratlan  szám, FRUŠKA GORA u. minden szám, GAJ u. minden  páratlan  
szám,  40.-60 páros számok, GEORGIJE DIMITROV u. minden páros szám, GOGOL u. minden 
szám, GALAMB u. minden  páratlan  szám,  2.-16 páros számok, GOSTIVAR u. minden szám, 
GREGOR KREK u. minden szám, GRGUR PEŠTALIĆ u. minden szám, HANIBAL LUCIĆ u. 
17.- végig páratlan számok,  30.- végig páros számok, IRIŠKI VENAC 1.-21. páratlan számok,  
2.-16. páros számok, IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ u. minden szám, JANKO VESELINOVIĆ 
u. minden szám, KARLOVAC u. minden szám, MARIJA BURSAĆ  30.- végig páros számok, 
MARKO KRALJEVIĆ u. minden  páratlan  szám, MOSTAR u. minden szám, PIROT u. minden  
páratlan  szám, RELJKOVIĆ u. minden szám, ŠIBENIK u. minden szám, STIPAN VILOV u. 
minden szám, CIRILL ÉS METÓD TÉR minden szám, VRAZ u. minden szám 
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