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48. 
A helyhatósági választásokról szóló törvény 15. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 07/129., 

10/34. – AB, 11/54., 20/12., 20/16. – hiteles értelmezés és 2020/68. szám), az általános közigazgatási 
eljárásról szóló törvény 100. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 16/18. és 18/95. – hiteles értelmezés 
szám) és a kormány által a köztársasági elnök társaláírásával a rendkívüli állapot idejére hozott 
intézkedések érvényességéről szóló, a nemzetgyűlés által megerősített törvény 4. szakasza (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 20/65. szám) alapján, 

a topolyai Községi Választási Bizottság 2020. május 11-i ülésén meghozta a 

 
V É G Z É S T 

A TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2020. MÁRCIUS 4-ÉN KIÍRT KÉPVISELŐ-
VÁLASZTÁSÁNAK ELJÁRÁSA SORÁN FOLYTATANDÓ VÁLASZTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 

VÉGREHAJTÁSÁNAK FOLYTATÁSÁRÓL  
 

 1. Folytatjuk a Topolya Községi Képviselő-testülete 2020. március 4-én kiírt képviselő-
választásának eljárása során folytatandó választási tevékenységek végrehajtását. 

 2. A jelen végzés I. pontjában szereplő választásokat 2020. június 21-én tartjuk. 

 3. A jelen végzés 1. pontjában foglalt választások lebonyolítási eljárása során folytatandó 
választási tevékenységek elvégzésére a helyhatósági választásokról szóló törvényben és a Topolya Községi 
Képviselő-testülete képviselő-választására vonatkozó egyéb előírásokban, valamint a 2020. április 26-ára 
kiírt topolyai községi képviselő-testületi választások lebonyolításának eljárásában végzendő választási 
tevékenységek végrehajtására vonatkozó határidőnaplóban megállapított határidők folyása folytatódik. 

 4. A Községi Választási Bizottság külön aktusban határozza meg a jelen végzés 3. pontjában 
foglalt határidők leteltét, a választások megtartásának a jelen végzés 2. pontjában foglalt új időpontjával 
összhangban.  

 5. E végzés továbbítandó a Nemzetgyűlés elnökének és Topolya Községi Képviselő-testülete 
elnökének. 

 6. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k o l á s 
 

 A nemzetgyűlés elnöke 2020. március 4-én hozta meg a határozatot, amellyel 2020. április 26-ára 
kiírta Topolya Községi Képviselő-testülete képviselő-választását (Az SZK Hivatalos Közlönye, 20/19. 
szám). Ezzel a határozattal összhangban a Községi Választási Bizottság végrehajtotta a törvényben előírt 
választási tevékenységeket. 

 A rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozat értelmében, amelyet 2020. március 15-én hozott 
meg közösen a köztársasági elnök, a nemzetgyűlés elnöke és a kormányfő, rendkívüli állapotot hirdettek a 
Szerb Köztársaság területére. 

 A kormány a Szerb Köztársaság Alkotmánya 200. szakaszának 6. bekezdése alapján, a 
köztársasági elnök társaláírásával, 2020. március 16-án rendeletet hozott a rendkívüli állapot idejére 
érvényes intézkedésekről. A rendelet a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében való megjelenése napján 
lépett hatályba, vagyis 2020. március 16-án. 

Az említett rendelet 5. szakasza előírja, hogy hatályba lépésével megszakad minden választási 
tevékenység a népképviselő-választás, a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza képviselő-
választásának, valamint a községi és városi képviselő-testületek képviselő-választásának lebonyolításában, 
amely választásokat 2020. április 26-ára írtak ki, a választási tevékenységek pedig a rendkívüli állapot 
megszüntetésével folytatódnak. 

Az elmondottakkal összhangban a Községi Választási Bizottság 2020. március 16-án végzést 
hozott a Topolya Községi Képviselő-testülete képviselőinek 2020. április 26-ára kiírt választásának 
lebonyolítása során folytatott minden választási tevékenység megszakításáról. 
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A nemzetgyűlés 2020. május 6-án határozatot hozott a rendkívüli állapot visszavonásáról (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 20/65. szám). 

Ugyanazon a napon a nemzetgyűlés meghozta a kormány által, a köztársasági elnök társaláírásával, 
a rendkívüli állapot ideje alatt hozott és a nemzetgyűlés által megerősített rendeletek érvényességéről szóló 
törvényt is. Az említett törvény 4. szakasza előírja, hogy az illetékes választási bizottságok 2020. május 11-
én végzést hoznak a választási tevékenységek végrehajtásának folytatásáról a népképviselő-választás, a 
Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházi választásának, valamint a községi és városi képviselő-
testületek képviselő-választásának lebonyolítási folyamatában. Ugyanez a szakasz szerint az illetékes 
választási bizottságok kötelesek megállapítani az új határidőket a választások lebonyolítási folyamatában 
folytatandó választási tevékenységek elvégzésére, a választási tevékenységek végrehajtása folytatásának 
idejével összhangban. 

Topolya Községi Képviselő-testülete képviselő-választásának, a jelen szakasz rendelkező részének 
2. pontjában foglalt új időpontját a választási tevékenységek megszakításának időpontját, vagyis 2020. 
március 16-át, valamint az attól a naptól a választások 2020. április 26-ára tervezett megtartása között eltelt 
időt figyelembe véve állapították meg.  

 Az elmondottakkal összhangban a topolyai Községi Választási Bizottság, a Topolya Községi 
Képviselő-testülete képviselő-választási eljárását lebonyolító szervként, a rendelkező rész szerinti végzést 
hozta. 

Jogorvoslati utasítás: E végzés ellen kifogás nyújtható be a Községi Választási Bizottsághoz a végzés 
meghozatalát követő 24 órán belül.  
Szám: 013-34/2020 
Topolya, 2020. május 11-én 
 
 

TOPOLYAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
 

Szedlár Péter, s.k. 
ELNÖK 

 

49. 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
TOPOLYA KÖZSÉG 
TOPOLYA KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 
Szám: 013-35/2020 
Kelt: 2020. 05. 11-én 
 
 
 A helyhatósági választásokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 07/129., 10/34. – AB-
határozat, 11/54., 2020/12. és 2020/68. szám) 15. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és 58. szakasza 
alapján Topolya Községi Választási Bizottsága 2020. május 11-i ülésén megállapította az alábbi 
 

HATÁRIDŐNAPLÓT 
A 2020. JÚNIUS 21-ÉRE KIÍRT TOPOLYAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

VÁLASZTÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁBAN VÉGZENDŐ VÁLASZTÁSI 
TEVÉKENYSÉGEK VÉGREHAJTÁSÁRA 

 
A topolyai községi képviselő-testületi választások eljárásának lebonyolításában végzendő választási 
tevékenységek végrehajtásának határidőit az alábbiak állapítják meg:  
- A Szerb Köztársaság városainak és községeinek képviselő-testületeit illető képviselő-választás kiírásáról 
szóló határozat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 20/19. és 2020/68. szám), (a továbbiakban: Határozat) 
- A helyhatósági választásokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 07/129., 10/34. – AB-
határozat, 11/54., 2020/12. és 2020/68. szám), (a továbbiakban: HVT) 
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- A népképviselő-választásról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2000/35., 2003/57. – SZKAB-
határozat, 2003/72. – másik törvény, 2003/75. – másik törvény helyesb., 2004/18., 2005/101. – másik 
törvény, 2005/85. – másik törvény, 2011/28. – AB-határozat, 2011/36., 2009/104. – másik törvény, 
2020/12. és 2020/68. szám), (a továbbiakban: NVT) 
- A nemzetgyűlés 2020. április 26-ára kiírt népképviselő-választásának lebonyolítására vonatkozó utasítás, 
száma: 013-53/20, kelt: 2020. március 4-én, és a nemzetgyűlés 2020. április 26-ára kiírt népképviselő-
választásának lebonyolítására vonatkozó utasítás módosításáról és kiegészítéséről szóló határozat, száma: 
013-53/20, kelt: 2020. május 11-én (a továbbiakban: Utasítás), 
- Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 09/104. és 2011/99. 
szám), (a továbbiakban: EVNT) 
 

Az említett előírások szerint a határidők a következők: 
 
Sorszám Választási tevékenységek Határidők 

 
I. A választások kiírása és a választási tevékenységek kezdetének végzése 

1. A választások kiírása  
(Határozat) 2020. június 21. 

2. A választási tevékenységek végrehajtásának kezdete 
(Határozat) 2020. május 11. 

3. Az űrlapok formájának és tartalmának előírása, 
valamint az egyes választási tevékenységek elvégzési 
határidejének meghatározása 
(HVT 23. szakaszának 1. bekezdése) 

2020. május 14.  
24.00 óráig  

 
Sorszá
m 

Választási tevékenységek Határidők 
 

II. Választói névjegyzékek 
4. A polgárok értesítése, hogy betekintést nyerhetnek a 

választói névjegyzékbe, s kérhetnek beírást, törlést, 
módosítást, kiegészítést vagy javítást a választói 
névjegyzéket illetően 
(EVNT 14. szakaszának 1. bekezdése)  

 2020. május 12. 

5. A választói névjegyzék lezárása 
(EVNT 17. szakasz)  

2020. június 5. 
 

6. A választói névjegyzék lezárásáról szóló végzés 
megküldése a választási bizottságnak  
(EVNT 17. szakaszának 2. bekezdése) 

a választói névjegyzék lezárásától 
számított 24 órán belül 

7. A választói névjegyzék hitelesített kivonatának 
megküldése a választási bizottságnak 
(EVNT 19. szakaszának 1. bekezdése)  

a választói névjegyzék lezárásától 
számított 48 órán belül 

8. A választópolgárok teljes számának közzététele 
Topolya Község Hivatalos Lapjában és a Községi 
Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján                                                
(EVNT 18. szakasz)  

rögtön a választópolgárok teljes 
számának megállapításakor 
 

III. A választások lebonyolításának bővített összetételű szervei 
9. Annak megállapítása, hogy a választási jelöltlista 

benyújtója teljesíti-e a választási bizottság bővített 
összetételébe való képviselő kijelölésének feltételeit 
(HVT 14. szakaszának 6. bekezdése) 

A választási jelöltlista kihirdetésének 
napján 

10. Annak megállapítása, hogy a választási lista 
benyújtója teljesíti-e a szavazatszedő bizottságok 
bővített összetételébe való képviselő kijelölésének 
feltételeit (HVT 14. szakaszának 1. és 2. bekezdése) 

Az összesített választási jelöltlista 
megállapításának napján  
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11. A végzés megküldése a választási bizottság és a 
szavazatszedő bizottságok bővített összetételébe való 
képviselő kijelölése feltételeinek teljesüléséről (HVT 
14. szakaszának 7. bekezdése) 

a végzés meghozatalától számított 24 
órán belül 

12. A választási jelöltlisták benyújtói képviselőinek a 
bővített összetételű szavazatszedő bizottságokba való 
kinevezéséről szóló végzés meghozatala (NVT 39. 
szakaszának 3. bekezdése) 

2020. június 16-án 
24.00 óráig 

IV. Választási jelöltlista 
13. A választási jelöltlista átadása a választási 

bizottságnak (HVT 19. szakasza) 
2020. június 5-én 
24.00 óráig 

 
14. A választási lista kihirdetése  

(HVT 24. szakaszának 1. bekezdése) 
A választási jelöltlista és a szükséges 
iratanyag átvételét követő 24 órán belül 

Sorszá
m 

Választási tevékenységek Határidők 
 

15. A választási jelöltlista visszavonása 
(HVT 21. szakaszának 1. bekezdése) 

2020. június 9-én 
24.00 óráig 

16. Az összesített választási jelöltlista megállapítása és 
közzététele Topolya Község Hivatalos Lapjában 
(HVT 26. szakaszának 3. bekezdése) 

Legkésőbb 2020. június 10-én 
24.00 óráig 

V. A választások lebonyolítása 

17. A választások napjáról és idejéről szóló értesítés 
megküldése a választópolgároknak 
(Utasítás 64. szakaszának 4. bekezdése)  

2020. június 15-én 
24.00 óráig 

18. A választási anyag átadása a szavazatszedő 
bizottságoknak (az utasítás 69. szakaszának 5. 
bekezdése)  

2020. június 18-án 
24.00 óráig 

 
 

19. 
Kampánycsend – a választási kampány tilalma (NVT 
5. szakaszának 3. bekezdése) 

2020. június 18-án 
24.00 órától  
2020. június 21-én 20.00 óráig, a 
szavazóhelyek bezárásáig 

20. A szavazóhelyek kinyitása és a szavazás  
(NVT 56. szakaszának 1. bekezdése) 

2020. június 21-én 
07.00 órától 20.00 óráig 

VI. A választási eredmények megállapítása és közzététele 
21. A szavazás eredményének megállapítása és a 

választási anyag megküldése a választási bizottságnak 
(HVT 38. szakaszának 1. bekezdése)  

Legkésőbb 2020. június 22-én 
4.00 óráig 

22. A választási bizottság megállapítja a választási 
eredményeket (HVT 39. szakaszának 1. bekezdése) 

Legkésőbb 2020. június 22-én 
20.00 óráig 

23. A választási bizottság megállapítja a szavazás 
eredményeit (HVT 39. szakaszának 2. bekezdése) 

Legkésőbb 2020. június 22-én 
10.00 óráig 

24. A választási bizottság közzéteszi a választási 
eredményeket (HVT 44. szakasz) 

Legkésőbb 2020. június 22-én 
20.00 óráig  

VII. A választójog védelme 
25. 

Kifogás benyújtása a választási bizottsághoz a 
választójog sérelme miatt (HVT 52. szakaszának 2. 
bekezdése) 

A határozat meghozatalát, a 
tevékenység végrehajtását vagy a 
mulasztás elkövetését követő 24 órán 
belül 

26. A kifogás szerinti végzés meghozatala és megküldése 
(HVT 53. szakaszának 1. bekezdése) 

A kifogás vételét követő 48 órán belül 
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VIII. A mandátum odaítélése 
27. A választási jelöltlistáknak járó mandátumok 

számának megállapítása és az önkormányzati 
képviselői mandátumok elosztása (HVT 41. 
szakaszának 1. és 4. bekezdése) 

A szavazóhelyek bezárását követő 24 
órán belül 

28. A választási bizottság a választási jelöltlistán szereplő 
sorrend szerint odaítéli a jelölteknek a mandátumokat, 
a listán szereplő első jelölttől kezdve (HVT 43. 
szakasz) 

Legkésőbb a választási eredmények 
közzétételét követő tíz napon belül 
 

Sorszá
m 

Választási tevékenységek Határidők 
 

29. Bizonylat kiadása a Topolya Községi Képviselő-
testülete képviselőjévé való megválasztásról (HVT 45. 
szakasz) 

Rögtön a mandátum odaítélésekor 
 

30. Jelentés benyújtása a választások lebonyolításáról, s 
az önkormányzati képviselő-választás lebonyolításáról 
és eredményeiről szóló adatok megküldése a helyi 
önkormányzati teendőkben illetékes minisztériumhoz 
és a statisztikai teendőkben illetékes köztársasági 
szervhez, közvetlenül a választások befejezésekor 
(HVT 15. szakasza 1. bekezdésének 10. és 11. pontja) 

Közvetlenül a választások befejezésekor 
 

 
IX. A határidőnapló közzététele 

 
 E határidőnapló megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
Megjegyzés: A KÉPVISELŐK MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ JELÖLTLISTA 
TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ VÁLASZTÓI NYILATKOZATOK HITELESÍTHETŐK A 
KÖZJEGYZŐNÉL ÉS TOPOLYA KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALÁBAN IS. 
 
 
A TOPOLYA KÖZSÉGBELI KÉPVISELŐK MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ JELÖLTLISTA 
TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ VÁLASZTÓI NYILATKOZATOKAT CSAK TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA HITELESÍTHETI, MÁSIK TELEPÜLÉS VÁROSI, ILLETVE 
KÖZSÉGI HITELESÍTŐJE NEM.  
 

Szedlár Péter, s.k. 
a Községi Választási Bizottság elnöke 
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Kiadó: Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának a Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel 
Foglalkozó Osztálya. Telefonszám: 715-310. Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. A 
2020. évi előfizetés 15.000,00 dinárt tesz ki, az alábbi befizetőszámlára: 840-70640-56 Topolya községi 
költségvetésének végrehajtása, Topolya Község Hivatalos Lapjára. 

Sor- 
szám 

 
T A R T A L O M  

 
Oldal 

   
48. Végzés a Topolya Községi Képviselő-testülete 2020. március 4-én kiírt 

képviselő-választásának eljárása során folytatandó választási tevékenységek 
végrehajtásának folytatásáról 170 

   
49. Határidőnapló a 2020. június 21-ére kiírt topolyai községi képviselő-testületi 

választások lebonyolításának eljárásában végzendő választási tevékenységek 
végrehajtására 171 


