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 A helyhatósági választásokról szóló 

törvény 15. szakasza (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 129/07, 34/10- AB, 54/11, 12/20, 

16/20- hiteles értelmezés és 68/20 száma), az 

általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 100. 

szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 18/16 és 

95/18 – hiteles értelmezés) és a kormány által a 

köztársasági elnök ellenjegyzésével a rendkívüli 

helyzet alatt meghozott és a Nemzetgyűlés által 

megerősített rendeletek érvényességéről szóló 

törvény 4. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 

65/20 száma) alapján 

 Szabadka Város Választási Bizottsága a 

2020. május 11-én megtartott 43. ülésén meghozta a 

következő 

HATÁROZATOT 

A VÁLASZTÁSI CSELEKMÉNYEK 

FOLYTATÁSÁRÓL SZABADKA VÁROS  

2020. MÁRCIUS 4-ÉN KIÍRT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI VÁLASZTÁSAIRA 

 

 1. A jelen határozat meghozatalának 

napjától folytatódnak a választási cselekmények 

Szabadka város 2020. március 4-én kiírt képviselő-

testületi választásainak lebonyolítására. 

 2. A jelen határozat 1. pontjában foglalt  

választások 2020. június 21-én lesznek megtartva. 

 3. Folytatódnak mindazok a választási 

cselekmények a jelen határozat 1. pontjában foglalt 

választások lebonyolítására, melyeket a helyhatósági 

törvény, az egységes választói névjegyzékről szóló 

törvény, a Szabadka Város Képviselő-testülete 

tanácsnokainak megválasztására vonatkozó egyéb 

előírások és a Nemzetgyűlés képviselőinek 

megválasztására 2020. június 21-ére kiírt választások 

lebonyolítására vonatkozó utasítás ír elő.  

 4. Szabadka Város Választási 

Bizottsága külön okirattal fogja pontosítani a jelen 

határozat 3. pontjában foglalt határidők lejártát, a 

jelen határozat 2. pontjában foglalt választások új 

dátumának megfelelően. 

 5.  A jelen határozat megjelenik 

Szabadka Város Hivatalos Lapjában. 

 

I n d o k o l á s 

 A Parlament elnöke 2020. március 4-én 

rendeletet hozott a szerbiai városok és községek 

képviselő-testületi választásainak kiírásáról (az SZK 

Hivatalos Közlönyének 19/20 száma). E rendeletnek 

megfelelően Szabadka Város Választási Bizottsága 

végrehajtotta a törvénnyel előírt választási 

cselekményeket. 



2. oldal – 23. szám                                           Szabadka Város Hivatalos Lapja                                        2020. május 11. 

 A rendkívüli helyzet bevezetéséről 

szóló rendelettel, amit 2020. március 15-én a 

köztársasági elnök, a Nemzetgyűlés elnöke és a 

kormány elnöke hoztak meg közösen, Szerbia 

területén rendkívüli állapot lett kihirdetve. 

 A kormány a Szerb Köztársaság 

Alkotmányának 200. szakasz 6. bekezdése alapján a 

köztársaság elnökének ellenjegyzésével, 2020. 

március 16-án kormányrendeletet hozott a rendkívüli 

helyzet alatt foganatosítandó intézkedésekről. A 

kormányrendelet a Szerb Köztársaság Hivatalos 

közlönyében való közzétételének napjával, 2020. 

március 16-ával lépett hatályba. 

 Az említett kormányrendelet 5. 

szakasza előírja, hogy hatályba lépésével fel kell 

függeszteni a Nemzetgyűlés, a Tartományi 

Képviselőház képviselőinek és a községek és városok 

képviselő-testületei tanácsnokainak megválasztására 

2020. április 26-ára kiírt választások lebonyolítására 

szolgáló valamennyi választási cselekményt, és hogy 

azokat a rendkívüli állapot feloldását követően kell 

majd folytatni. 

 A fentieknek megfelelően Szabadka 

Város Választási Bizottsága 2020. március 16-án 

határozatot hozott a Szabadka Város Képviselő-

testülete tanácsnokainak megválasztására 2020. 

április 26-ára kiírt választások lebonyolítására 

szolgáló valamennyi választási cselekmény 

felfüggesztéséről (Szabadka Város Hivatalos 

Lapjának 10/20 száma), amíg a rendkívüli helyzet 

kihirdetéséről szóló rendelet hatályban van. 

 A Nemzetgyűlés 2020. május 6-án 

rendeletet hozott a rendkívüli állapot 

megszüntetéséről (az SZK Hivatalos Közlönyének 

65/20 száma). 

 Ugyanezen a napon a Nemzetgyűlés 

törvényt hozott azoknak a kormányrendeleteknek az 

érvényességéről, melyeket a kormány a köztársasági 

elnök ellenjegyzésével hozott meg a rendkívüli 

helyzet alatt és a melyeket a Nemzetgyűlés 

megerősített. Az említett törvény 4. szakasza előírja, 

hogy az illetékes választási bizottságok 2020. május 

11-én határozatot hoznak a Nemzetgyűlés, a 

Tartományi Képviselőház képviselőinek és a 

községek és városok képviselő-testületei 

tanácsnokainak megválasztására szolgáló választási 

cselekmények folytatásáról. Ugyanezen szakasz arra 

kötelezi az illetékes választási bizottságokat, hogy 

szabjanak új határidőket a választási cselekmények 

végrehajtásához, a választási cselekmények 

folytatása idejének megfelelően. 

 A Szerb Köztársaság 

Nemzetgyűlésének elnöke 2020. május 10-én 

rendeletet hozott a szerbiai városok és községek 

képviselő-testületi választásainak kiírásáról szóló 

rendelet módosításáról (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 68/20 száma), amely még aznap 

hatályba lépett, a Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönyében történt közzétételével. Ezzel a 

rendelettel a Szabadka Város Képviselő-testülete 

tanácsnokainak megválasztására tartandó választások 

dátumaként 2020. június 21-e lett kijelölve.  

 A fentieknek megfelelően Szabadka 

Város Választási Bizottsága, a Szabadka Város 

Képviselő-testülete tanácsnokai megválasztásának 

lebonyolításában illetékes szervként meghozta a 

rendelkező részben foglalt határozatot. 

Jogorvoslati utasítás: A jelen határozat ellen panasz 

tehető Szabadka Város Választási Bizottságánál, 

annak meghozatalát követő 24 órán belül. 

Szabadka Város Választás Bizottságának elnöke 

Nenad Kozomora okl. jogász s.k. 
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Szabadka Város Hivatalos Lapja – Kiadó és nyomda: Szabadka Város Képviselő-testülete, Szabadság tér 1. 

Telefon: 626-872 sg@subotica.rs Példányszám: 200 db. Fő- és felelős szerkesztő: Ladóczki Gyula okl. jogász, 

Szabadka Város Képviselő-testületének titkára. Az előfizetési díj összege a 2020. évre 2596,00 dinár. 

Hirdetések ára a díjszabás szerint. Átutalási számla száma: 840-745141843-30 – Egyéb bevételek 69 236 

városi közigazgatási szervek hivatkozási számmal 97-es jogcímkóddal. 

 


