
A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
129/2007., 34/2010. – az AB Határozata és 54/2011. számok), 15. szakasza 1. bekezdésének 
12. pontja alapján  

 
Óbecse Község Választási Bizottsága a 2016. 03. 08-án megtartott ülésén megerősítette  

 
AZ ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉPVISELŐI 

2016. ÁPRILIS 24-ÉRE KIÍRT VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSÁNAK VÁLASZTÁSI FELADATAI 
ELVÉGZÉSÉNEK HATÁRIDEJEINEK  

H A T Á R I D Ő N A P L Ó J Á T 
 
1. Az Óbecse Község Képviselő-testületének képviselői választási eljárásának választási feladatai 
elvégzésének határidejeit a következők határozzák meg:  
 
 - A Szerb Köztársaság városi képviselő-testületei és a községi képviselő-testületei 
képviselőinek megválasztására kiírt választásokról szóló határozat (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 23/2016 szám), 
 
 - A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
129/2007., 34/2010. – az AB Határozata és 54/2011. számok) – a továbbiakban: HVT, 
 
 - Az országgyűlési képviselők megválasztásáról szóló törvény (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 35/2000., 57/2003. – a SZKAB Határozata, 72/2003. – más. törvény, 
75/2003. – a más. törvény helyreigazítása, 18/2004., 101/2005. – más törvény, 85/2005. – más 
törvény, 28/2011. – az AB Határozata, 36/2011. és 104/2009. számok) – a továbbiakban: 
OKMT, 
  
 - Az egységes választói névjegyékről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 104/2009. és 99/2011. számok) – a továbbiakban: EVNT, 
 
 - Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény végrehajtásáról szóló utasítás (Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/2012. szám) – a továbbiakban: Utasítás, 
 
 - Az országgyűlési képviselők és a helyi önkormányzati egységek képviselőinek 
megválasztására irányuló 2016. április 24-ére kiírt választások koordinált végrehajtásáról szóló 
határozat, kelt: 2016. 03. 07. ikt. szám: 02 013-47/16 – a továbbiakban : Határozat. 
 
2. A Szerb Köztársaság városi képviselő-testületei és a községi képviselő-testületei képviselőinek 
megválasztására kiírt választásokról szóló határozat 2016. 03. 07-én lépett hatályba. 
 
A határozattal a községi képviselő-testületek képviselőinek választásait 2016. április 24-ére írták 
ki. 
 
A határozattal meghatározták, hogy a választási feladatatok elvégzésének határidejei a 
határozat hatályba lépésének napjától folynak. 
 
3. A jelen határinapló 1. pontjában foglalt jogszabályok szerint határidők a következők:  
 



Sor-
sz. Feladat Határidők 

 
 

 
1. Űrlapok 

 

 1.1. A választási feladatok végrehajtásához szükséges 
űrlapok előírása és a nyilvánosság elé tárása 
 
 (a HVT 15. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja 
és 23. szakaszának 1. bekezdése) 

 
 
legkésőbb március 10-én 24 óráig 
 

 2. A választásokat végrehajtó szervek  
2.1. A választási listák beterjesztői felhatalmazott 

képviselőinek a választásokat végrehajtó szerv 
kibővített összetételébe való kijelöléséhez 
szükséges feltételeknek való magfelelésről vagy 
nem megfelelésről szóló határozat meghozatala 
 
(a HVT 14. szakszának 6. bekezdése) 

 
 
a választási lista kihirdetésekor 

2.2. A választási listák beterjesztői felhatalmazott 
képviselőinek Óbecse Község Választási 
Bizottságának kibővített összetételébe való 
kinevezéséről szóló határozat meghozatala 
 
(a HVT 14. szakszának 9. és 10. bekezdése) 

 
az értesítésnek a választási lista 
beterjesztőjétől való átvételétől 
számított 24 órán belül, de 
legkésőbb április 19-én 24 óráig 

2.3. A képviselői csoportoknak a szavazatszedő 
bizottság állandó tagjainak javaslására 
felhatalmazott személyeiről szóló lista kézbesítése 
a Köztársasági Választási Bizottsághoz 

(az Utasítás 18. szakaszának 3. bekezdése) 

legkésőbb április 5-éig  

2.4. A képviselői csoportoknak a szavazatszedő 
bizottság állandó tagjaira vonatkozó javaslatának 
kézbesítése a munkatestülethez 

(az Utasítás 18. szakaszának 1. bekezdése) 

legkésőbb április 8-áig  

2.5. A képviselői csoportoknak a szavazatszedő 
bizottság állandó tagjaira vonatkozó összesített 
javaslatának kézbesítése a Köztársasági 
Választási Bizottsághoz a munkatestület által 

 

(az Utasítás 19. szakaszának 1. bekezdése) 

legkésőbb április 10-éig  

   
2.6. A szavazatszedő bizottság állandó összetételének 

megalakítása a Szerb Köztársaság Választási 
Bizottsága által 
 

 
legkésőbb április 13-án 24 óráig 



(az Utasítás 11. szakaszának 2. bekezdése) 
2.7. A választási listák beterjesztőinek a 

szavazatszedő bizottságok kibővített 
összetételének javaslására felhatalmazott 
személyek listájának kézbesítése a Köztársasági 
Választási Bizottsághoz 

(az Utasítás 24. szakaszának 3. bekezdése) 

најкасније 13. априла  

2.8. A szavazatszedő bizottságok kinevezési 
javaslatának kézbesítése a munkatestülethez, 
illetve a Köztársasági Választási Bizottsághoz 

(az Utasítás 24. szakaszának 1. bekezdése és 25. 
szakasza) 

legkésőbb április 18-án 10 óráig 

2.9. A szavazatszedő bizottság kibővített összetételére 
vonatkozó összesített javaslatának kézbesítése a 
Köztársasági Választási Bizottsághoz a 
munkatestület által 

(az Utasítás 26. szakaszának 1. bekezdése) 

legkésőbb április 18-án 17 óráig 

2.11. A szavazatszedő bizottság kibővített 
összetételének kinevezéséről szóló határozat 
meghozatala 
 
(az Utasítás 26. szakaszának 2. bekezdése) 

 
legkésőbb április 18-án 24 óráig 

2.12. A szavazatszedő bizottság állandó összetételébe 
tartozó tag vagy taghelyettes cseréje, 
amennyiben akadályozva van vagy távol 
maradása esetében 
 
(az Utasítás 28. szakaszának 3. bekezdése) 

 
 
legkésőbb április 23-án 20 óráig 

2.13. A szavazatszedő bizottság kibővített 
összetételébe tartozó tag vagy taghelyettes 
cseréje, amennyiben akadályozva van vagy távol 
maradása esetében  
 
(az Utasítás 28. szakaszának 4. bekezdése) 

 
 
legkésőbb április 22-én 20 óráig 

2.14. A szavazatszedő bizottság azon tagjának cseréje, 
aki az Utasítás 29. szakasza értelmében nem 
lehet a szavazatszedő bizottság tagja 
 
(az Utasítás 28. szakaszának 5. bekezdése) 

 
 
најкасније 24. априла у 7 часова 

  
3. Választási lista 

 

 

 3.1. A választási lista beterjesztése  



 
(a HVT 19. szakaszának 1. bekezdése) 

április 8-án 24 óráig  

 3.2. A választási lista kihirdetése 
 
(a HVT 24. szakaszának 1. bekezdése) 

a választási lista átvételétől 
számított 24 órán belül, 
amennyiben megfelel a 
feltételeknek 

 3.3. A választási lista visszavonása 
 
(a HVT 21. szakaszának 1. bekezdése) 

az összesített választási lista 
megerősítéséig, illetve legkésőbb 
április 12-én 24 óráig 

3.4. Az összesített választási lista megerősítése és 
közzététele Óbecse Község Hivatalos Lapjában 
 
(a HVT 26. szakaszának 3. bekezdése) 

 
legkésőbb április 13-án 24 óráig 

3.5. Az összesített választási lista kézbesítése a 
Köztársasági Választási Bizottsághoz 
 
(a Határozat 8. szakaszának 2. bekezdése) 

 
legkésőbb április 14-éig 

3.6. Betekintési jog a beterjesztett választási listákba 
 
(a HVT 26. szakaszának 4. bekezdése) 

Az összesített választási lista 
közzétételétől számított 48 órán 
belül 

   
4. Szavazóhelyek 

 

 

4.1. A községi/városi hivatalok és a városi községek 
hivatalai kézbesítik a szavazóhelyek 
meghatározására vonatkozó javaslataikat 

 (az Utasítás 45. szakaszának 2. bekezdése és a 
Határozat 2. szakasza) 

legkésőbb március 16-áig 

4.2. Javaslat kézbesítése az Igazságügyi 
Minisztériumhoz és a Külügyminisztériumhoz a 
szavazóhelyek meghatározására az Intézeti 
Szankcióvégrehajtó Intézeten belül, illetve a 
külföldi szavazóhelyekre 

(az Utasítás 45. szakaszának 3. bekezdése és a 
Határozat 2. szakasza) 

legkésőbb március 31-éig 

4.3. A szavazóhelyek számának és címének 
meghatározása és kihirdetése a Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönyében 

(az Utasítás 45. szakaszának 4. bekezdése és a 
Határozat 2. szakasza) 

legkésőbb április 3-án 24 óráig 

  
 

5. Egységes választói névjegyzék 

 



 
5.1. Az Óbecse község területére vonatkozó választói 

névjegyzék közzététele és a polgárok értesítése 
róla 
 
 (az EVNT 14. szakasza és az Utasítás 10. pontja) 

 
március 8-áig 

5.2. Kérvény Óbecse Község Közigazgatási 
Hivatalához a választói névjegyzékbe való 
bejegyzésre vagy változtatásra 
 
(az EVNT 5. szakaszának 1. bekezdése és 10. 
szakaszának 1. bekezdése) 

 
a választói névjegyzék lezárásáig, 
illetve április 8-án 24 óráig 

5.3. Kérvény az Államigazgatási és Helyi 
Önkormányzati Minisztériumhoz a választói 
névjegyzékbe való bejegyzésre vagy változtatásra 
 
(az EVNT 5. szakaszának 1. bekezdése és 10. 
szakaszának 1. bekezdése) 

 
 
április 9-től 20-áig 24 óráig  

5.4. Betekintési jog a választási listába és változtatási 
kérelem benyújtására való jog a választási lista 
beterjesztője számára, illetve annak a 
személynek a számára, akit erre felhatalmaz 
 
 (az EVNT 21. szakasza és az Utasítás 9. pontja) 

 
 
a választási lista kihirdetéséig 

5.5. Kérelem beterjesztése, hogy a választói 
névjegyzékbe bejegyezzék azt, hogy a 
választópolgár az országon belüli 
lakóhelye/kiválasztott helye szerint vagy 
külföldön fog szavazni 
 
(az EVNT 15. szakaszának 1. bekezdése és 16. 
szakaszának 1. bekezdése) 

 
legkésőbb április 2-áig 

5.6. Határozathozatal a választói névjegyzék 
lezárásáról és a választópolgárok számáról az 
Államigazgatási és Helyi Önkormányzati 
Minisztérium által 
 
(az EVNT 17. szakaszának 1. bekezdése) 

 
 

április 8. 

5.7. A választói névjegyzék lezárásáról szóló határozat 
kézbesítése Óbecse Község Választási 
Bizottságához 
 
(az EVNT 17. szakaszának 2. bekezdése) 

 
legkésőbb április 9-én 24 óráig 

5.8. A választópolgárok számának közzététele Óbecse 
Község Hivatalos Lapjában 
 
(az EVNT 18. szakasza) 

 
a választói névjegyzék lezárásától 
szóló határozat átvételét követően 
azonnali hatállyal 



5.9. A választói négjegyzék hitelesített kivonatainak 
kézbesítése Óbecse Község Választási 
Bizottságához 
 
az EVNT 19. szakaszának 1. bekezdése) 

 
legkésőbb április 10-én 24 óráig 

5.10. A választói névjegyzékben történt változtatások 
átvétele Óbecse Község Választási Bizottságában 
a választói névjegyzék lezártát követően 
 
(az EVNT 20. szakaszának 2. bekezdése) 

 
 
legkésőbb április 21-én 24 óráig 

5.11. A választópolgárok végleges számának 
megerősítése és közzététele Óbecse Község 
Hivatalos lapjában 
 
(az EVNT 20. szakaszának 2. bekezdése) 

a választói névjegyzék kivonataiba 
való bejegyzésről szóló határozat 
vagy a választói névjegyzékben a 
lezárás után történt 
változtatásokról szóló határozat 
átvételét követően azonnali 
hatállyal 

  6. Megfigyelők 
 

 

 6.1. Jelentkezések beterjesztse a választásokat 
végrehajtó szerv munkájának megfigyelésére – 
kivülálló megfigyelők 
 
(az Utasítás 75. szakaszának 1. bekezdése és 76. 
szakaszának 1. bekezdése)  
 

 
április 13-áig 
 

 6.2. Jelentkezések beterjesztse a választásokat 
végrehajtó szerv munkájának megfigyelésére – 
hazai megfigyelők 
 
(az Utasítás 74. szakaszának 1. bekezdése) 
 

 
április 18-áig 
 

 7. A választások végrehajtása 
 

 

7.1.  Értesítés kiküldése a választópolgároknak a 
választások napjáról és időpontjáról 
 
(az OKMT 54. szakaszának 1. bekezdése) 

 
legkésőbb április 18-áig 
 

7.2. A választási anyag átadása 
 
(a HVT 29. szakaszának 1. bekezdése) 

 
legkésőbb április 22-én 24 óráig  

7.3. Kampánycsend – a választási propaganda tilama április 21-én 24 órátül a 
szavazóhelyek bezárásáig április 
24-én 20 óráig 

7.4. A szavazóhelyek megnyitása és szavazás 
 
(az OKMT 56. szakaszának 1. bekezdése) 

április 24-én 7-től 20 óráig 



 8. A választások eredményeinek 
megerősítése és közzététele 

 

 8.1. Az eredmények megerősítése a szavazóhelyen és 
a választási anyag kézbesítése Óbecse Község 
Választási Bizottságához 
 
(a HVT 38. szakaszának 1. bekezdése) 

 
legkésőbb április 25-én 4 óráig 

8.2. A választási eredmények megerősítése Óbecse 
Község Választási Bizottságában 
 
(a HVT 39. szakaszának 1. bekezdése) 

 
legkésőbb április 25-én 20 óráig 

8.3. A képviselői mandátumok Óbecse Község 
Választási Bizottsága általi kiosztása  
 
(a HVT 41. szakaszának 4. bekezdése) 

 
legkésőbb április 25-én 20 óráig 

8.4. A választási eredmények közzététele Óbecse 
Község Hivatalos Lapjában 
 
(a HVT 44. szakasza) 

 
legkésőbb április 25-én 20 óráig 

8.5. A választási listák beterjesztői képviselőinek és a 
képviselőjelöltek betekintési lehetősége a 
választási anyagba Óbecse Község Választási 
Bizottságának helyiségeiben 
 
(a HVT 32. szakasza) 

 
 
április 29-én 24 óráig 

 9. A választói jog védelme 
 

 

9.1. Kifogás beterjesztése Óbecse Község Választási 
Bizottságához 
 
(a HVT 52. szakaszának 2. bekezdése) 

a határozat meghozatalától, a 
cselekmény végrehajtásától vagy 
a mulasztás elkövetésétől 
számított 24 órán belül 

9.2. Határozathozatal és annak kézbesítése a 
kifogásról 
 
(a HVT 53. szakaszának 1. bekezdése) 

a kifogás átvételétől számított 48 
órán belül 

9.3. Panasztétel a Közigazgatási Bíróságnál Óbecse 
Község Választási Bizottságának a kifogásról 
hozott határozata ellen 
 
(a HVT 54. szakaszának 1. bekezdése) 

a határozat átvételétől számított 
24 órán belül 

9.4. A döntéshozatalhoz szükséges adatok és iratok 
kézbesítése a Közigazgatási Bírósághoz Óbecse 
Község Választási Bizottsága által 
 
(a HVT 54. szakaszának 2. bekezdése) 

azonnal, de legkésőbb 12 órával a 
panasz átvételét követően 
 

9.5. Döntséhozatal a panaszról 
 

a panasz és az iratok átvételétől 
számított 48 órán belül 



(a HVT 54. szakaszának 4. bekezdése) 
 10.  A mandátumok kiosztása és a 

képviselővé választásról szóló 
igazolások kiadása 

 

 

10.1. A mandátumok kiosztása a jelöltek számára a 
választási lista sorrendjében, az első jelölttel 
kezdve 
 
(a HVT 43. szakasza) 

A választások össz eredményének 
közzétételétől számított 10 napos 
határidőn belül 

10.2. A képviselővé választásról szóló igazolások 
kiadása 
 
(a HVT 45. szakasza) 

azonnal a mandátumok kiosztása 
után 

 11. Jelentés Óbecse Község 
Képviselő-testületének 

 

11.1. Jelentés beterjesztése Óbecse Község Képviselő-
testületéhez a végrehajtott választásokról 
 
(a HVT 15. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja) 

azonnal a mandátumok kiosztása 
után 

 
 
 

4. Jelen határidőnaplót közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

Ikt. szám:  I 013-7/2016-12 
Óbecsén, 2016. 03. 08-án 
 

ÓBECSE KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 
 

A BIZOTTSÁG ELNÖKE 
Marko Božović s. k. 

 

 


