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Szabadka 

 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 

15. szakaszának 1. bekezdés 5. pontja (az SZK 

Hivatalos Közlönyének 129/2007, 34/2010-AB 

rendelet, 54/11, 12/2016/20 – hiteles értelmezés és 

68/20 száma) és Szabadka Város Képviselő-testülete 

ügyrendjének 68. szakasz 5. bekezdés 5. pontja 

(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/08 és 55/11 

száma) alapján Szabadka Város Választási Bizottsága 

a 2020.05.12-én megtartott 44. ülésén meghozta a 

következő:  

 

DÖNTÉST A SZABADKA VÁROS 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA 

KIÍRT ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 

LEBONYOLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ 

ŰRLAPOKRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL  

 

I. 

 A Szabadka Város Képviselő-testülete 

tanácsnokainak megválasztására kiírt önkormányzati 

választások lebonyolítására szolgáló űrlapokról szóló 

döntés I. pontjában (Szabadka Város Hivatalos 

Lapjának 6/20 száma) a „2020. április 26.“ dátum a 

„2020. június 21.“ dátumra módosul. 

 

II. 

 A Szabadka Város Képviselő-testülete 

tanácsnokainak megválasztására kiírt önkormányzati 

választások lebonyolítására szolgáló űrlapokban, 

melyek szövege tartalmazza a „2020. április 26.“ 

dátumot, az a „2020. június 21.“ dátumra módosul. 

Az ISG SU - 1 -  Szabadka Város Képviselő-

testülete tanácsnokainak jelöltlistája űrlapban a: „7. 

A jelöltlistát támogató választók jegyzéke, minden 

választó nyilatkozatával, kiknek aláírása az aláírások 

hitelesítését szabályozó törvénynek megfelelően lett 

hitelesítve, (ISG SU – 8 és ISG SU – 6 űrlapok), írott 

és elektronikus formában, mindkettőt azonos 

sorrendbe rendezve, írott és elektronikus formában is. 

A névjegyzéket Excel formátumban kell kidolgozni, 

a Szabadka város www.subotica.rs honlapján 

közzétett táblázatban.“ szöveget a következőkre kell 

módosítani: „7. A jelöltlistát támogató választók 

jegyzéke, minden választó nyilatkozatával, kiknek 

aláírását közjegyzőnél vagy Szabadka Város 

Közigazgatási Hivatalában hitelesítették, (ISG SU – 

8 és ISG SU – 6 űrlapok), írott és elektronikus 

formában, mindkettőt azonos sorrendbe rendezve, 

írott és elektronikus formában is. A névjegyzéket 

Excel formátumban kell kidolgozni, a Szabadka 

város www.subotica.rs honlapján közzétett 

táblázatban.” 

http://www.subotica.rs/
http://www.subotica.rs/
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Az ISG SU –  6  - A Szabadka Város 

Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására 

állított jelöltlistát aláírásukkal támogató 

választópolgárok jegyzéke űrlapban a „Az aláírást, 

amellyel a választópolgár a jelöltlistát támogatja, az 

aláírások hitelesítését szabályozó törvénynek 

megfelelően kell hitelesíteni “ szöveg az alábbiakra 

módosul: „Az aláírást, amellyel a választópolgár a 

jelöltlistát támogatja, a közjegyzőnél vagy Szabadka 

Város Közigazgatási Hivatalánál kell hitelesíteni“. 

A jelen pont 1. bekezdése után a következő 2. 

bekezdést kell beírni: „A választók nyilatkozatait 

arról, hogy támogatják a Szabadka Város Képviselő-

testülete tanácsnokainak megválasztására állított 

jelöltlistát, a közjegyzőnél vagy Szabadka Város 

Közigazgatási Hivatalánál kell hitelesíteni.“   

 

III 

A jelen döntés meghozatalának napjával lép 

hatályba és megjelenik Szabadka Város Hivatalos 

Lapjában. 

 

Szabadka Város Választási Bizottságának elnöke 

Nenad Kozomora okl. jogász s.k. 
 

MEGJEGYZÉS: Az űrlapok az alábbi linkről tölthetők le: 
http://www.subotica.rs/index/page/id/12682/lg/hu 

 

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

SZABADKA VÁROS 

SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

SZABADKA VÁROS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 

Iratszám: I-013-36/2020 

Kelt: 2020.05.12.  

 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 15. szakaszának 1. bekezdés 5. és 12. pontja és 58. szakasza 

(az SZK Hivatalos Közlönyének  129/07, 34/10-AB rendelet, 54/11, 12/20, 16/20 – hiteles tolmácsolás és 68/20 

száma) alapján Szabadka Város Választási Bizottsága a 2020.05.12-én megtartott 44. ülésén megerősítette az alábbi 

 

HATÁRIDŐKET 

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK VÉGREHAJTÁSÁRA A SZABADKA VÁROS 2020. 

JÚNIUS 21-ÉRE KIÍRT ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSAINAK ELJÁRÁSÁBAN  

 

A Szabadka város önkormányzati választásainak eljárásában végrehajtandó választási cselekmények határidői az 

alábbiakkal kerülnek meghatározásra: 

- A szerbiai városok és községek képviselő-testületi választásainak kiírásáról szóló rendelettel (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 19/20 és 68/20) (a továbbiakban: Rendelet) 

- A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/07, 34/10-AB rendelet, 54/11, 

12/20, 16/20 – hiteles tolmácsolás és 68/20 száma) (a továbbiakban: THV) 

- A köztársasági képviselők megválasztásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 35/00 , 57/03 – AB 

rendelet, 72/03 – más törv., 75/03 más törv. jav., 18/04, 101/05 – más törv., 85/05 – más törv., 28/11 – AB rendelet, 

36/11, 104/09 – más törv., 12/20 és 68/20 száma) (a továbbiakban:  TKKM)  

A 2020. június 21-ére kiírt köztársasági parlamenti választások lebonyolítására vonatkozó utasítás (a továbbiakban: 

Utasítás), 

- Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 104/09 és 99/2011) (a 

továbbiakban: TEVN) 

 

A felsorolt jogszabályok szerint a határidők a következők: 

 

S.sz. Választási cselekmények Határidők 

  I. A választások kiírása és a választási tevékenységek megkezdése   

1.  
A választások kiírása  

(Rendelet) 

A választások 2020. 

június 21-ére lettek kiírva  

2. 

A választási cselekmények végrehajtásának kezdési időpontja 

(Rendelet)  2020 március 4. 

3. 

Az űrlapok formájának és tartalmának előírása és az egyes választási 

cselekmények határidejének megszabása (a THV 23. szakaszának 1. 

bekezdése) 

2020. március 7.  

24,00 óráig 

      

http://www.subotica.rs/index/page/id/12682/lg/hu
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  II. Választói névjegyzékek   

4. 

A polgárok értesítése arról, hogy betekinthetnek a választói 

névjegyzékbe, és kérhetik a névjegyzék adatainak bejegyzését, 

törlését, módosítását, kiegészítését vagy javítását (A helyi 

közösségekről szóló rendelet 14. szakaszának 1. bekezdése) 

 2020 március 5. 

5. 

A választói névjegyzék lezárása (Az egységes választói névjegyzékről 

szóló törvény 17. sz.)   2020. június 05.  

6. 

A választói névjegyzék lezárására vonatkozó határozat kézbesítése a 

választási bizottságnak  

(az egységes választói névjegyzékről szóló törvény 17. szakaszának 2. 

bekezdése) 

a választói névjegyzék 

lezárásától számított 24 

órán belül  

7. 

A választói névjegyzék hitelesített kivonatának átadása a választási 

bizottságnak (az egységes választói névjegyzékről szóló törvény 19. 

szakaszának 1. bekezdése)  

a választói névjegyzék 

lezárásától számított 48 

órán belül  

8. 

A szavazópolgárok teljes létszámának közzététele Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában és az önkormányzat hirdetőtábláján (az egységes 

választói névjegyzékről szóló törvény 18. szakasza)  

közvetlenül a 

választópolgárok teljes 

létszámának közlését 

követően  

      

  III. A választásokat lebonyolító szervek kibővített összetételben   

9. 

Annak megállapítása, hogy a listaállítónak megvannak-e a feltételei 

ahhoz, hogy képviselőt jelöljön ki a választási bizottság kibővített 

összetételébe (a THV 14. szakaszának 6. bekezdése) 

A választási lista 

kihirdetésével egyidejűleg  

10. 

Annak megállapítása, hogy a listaállítónak megvannak-e a feltételei 

ahhoz, hogy képviselőt jelöljön ki a szavazatszámláló bizottságok 

kibővített összetételébe (a THV 14. szakaszának 1. és 2. bekezdése) 

Az összesített választási 

lista véglegesítésének 

napjával egyidejűleg  

11. 

Az arról szóló határozat kézbesítése, hogy adottak a feltételek 

képviselők jelöléséhez a választási bizottság és a szavazatszámláló 

bizottságok kibővített összetételébe (a THV 14. szakaszának 7. 

bekezdése) 

A határozat meghozatalát 

követő 24 órán belül 

12. 

Határozathozatal a listaállítókat képviselő tagok kinevezéséről a 

szavazatszámláló bizottságok kibővített összetételébe (a TKKM 39. 

szak. 3. bekezdése) 

2020. június 16.  

24,00 óráig 

      

  IV. A jelöltlista   

13. 
A jelöltlista benyújtása a választási bizottsághoz (a THV 19. szakasza) 

2020. június 5.  

24 óráig 

14. 

A jelöltlista kihirdetése  

(a THV 24. szak. 1. bekezdése) 

A jelöltlista és a 

szükséges dokumentáció 

átvételétől számított 24 

órán belül 

15. 
A jelöltlista visszavonása  

(a THV 21. szak. 1. bekezdése) 

2020. június 9.  

24,00 óráig 

16. Az összesített jelöltlista véglegesítése és közzététele Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában (a THV 26. szak. 3. bekezdése) 

legkésőbb 2020. június 

10.  

24,00 óráig 

      

  V. A választások lebonyolítása   

17. 
A választópolgárok értesítése a választások megtartásának napjáról és 

időpontjáról  2020. június 15-éig  
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(az Utasítás 64. szakaszának 4. bekezdése) 

18. 
A választási anyag átadása a szavazatszámláló bizottságoknak (a THV 

29. szakaszának 1. bekezdése)  

 2020. június 18.  

24,00 óráig 

19. Kampánycsend – választási propagandatilalom (a TKKM 5. 

szakaszának 3. bekezdése) 

2020. június 18.  

24,00 órától a 

szavazóhelyek lezárásáig, 

2020. június 21-én 20,00 

óráig 

20. A szavazóhelyek megnyitása és a szavazás  

(a TKKM 56. szakaszának 1. bekezdése) 

21. 2020. június 21.  

07,00-től 20,00 óráig 

      

  VI. A választási eredmény megállapítása és közzététele   

21. 

A szavazás eredményének megállapítása és a választási anyag átadása 

a választási bizottságnak  

(a THV 38. szak. 1. bekezdése)  

legkésőbb 2020. június 

22.  

4,00 óráig 

22. 
A választási eredménynek a választási bizottság általi megerősítése (a 

THV 39. szakaszának 1. bekezdése) 

legkésőbb 2020. június 

22.  

20,00 óráig 

23. 
A szavazás eredményének a választási bizottság általi megerősítése (a 

THV 39. szakaszának 2. bekezdése) 

legkésőbb 2020. június 

22.  

10,00 óráig 

24. 

A választási bizottság kihirdeti a választási eredményeket (a THV 44. 

szakasza) 

legkésőbb 2020. június 

22.  

20,00 óráig 

      

  VII. A választási jogvédelem   

25. 

Óvás benyújtása a választási bizottsághoz a választói jog megsértése 

miatt  

(a THV 52. szak. 2. bekezdése) 

A döntés meghozatalát, 

illetve a cselekmény 

végrehajtását vagy a 

mulasztást követő 24 órán 

belül 

26. 
Az óvásra vonatkozó határozat meghozatala és kézbesítése (a THV 

53. szakaszának 1. bekezdése) 

Az óvás kézhezvételétől 

számított 48 órán belül 

      

  VIII. A mandátumok odaítélése    

27. 

Az egyes jelöltlistáknak járó mandátumok számának megállapítása és 

a tanácsnoki mandátumok kiosztása (a THV 41. szakaszának 1. és 4. 

bekezdése) 

A szavazóhelyek lezárását 

követő 24 órán belül 

28. 

A választási bizottság kiosztja a mandátumokat a jelölteknek abban a 

sorrendben, ahogyan a jelöltlistán szerepelnek, az első jelölttől kezdve 

(a THV 43. szakasza) 

legkésőbb a választások 

összesített eredményének 

közzétételét követő tíz 

napon belül  

29. 

Igazolás kiadása a Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokává 

való megválasztásról (a THV 45. szakasza) 

Közvetlenül a 

mandátumok kiosztása 

után 
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30. 

Közvetlenül a képviselőválasztások befejezését követően a 

választások lebonyolítására és eredményére vonatkozó adatok 

megküldése az önkormányzati ügyekben illetékes minisztériumhoz és 

a statisztikai ügyekben illetékes köztársasági hivatalnak (a THV 15. 

szakaszának 1. bekezdés 10. és 11. pontja) Közvetlenül a választások 

befejeztével 

 

IX. 

A jelen választási határidők meghozatalával a Szabadka város 2020. április 26-ára kiírt önkormányzati 

választásainak határidőnaplója (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 6/20 száma) érvényét veszti. 

 

X. A határidők közzététele 

A határidők megjelennek Szabadka Város Hivatalos Lapjában.  

 

Szabadka Város Választási 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. 

 


