
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. 



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.  
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