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

34/10-AB, 54/11, 12/20, 16/20 sz. – hiteles értelmezés), az általános közigazgatási eljárásról 

szóló törvény 100. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 18/16 és 95/18 sz. – hiteles értelmezés) 

és azon rendeletek érvényességéről szóló törvény 4. szakasza alapján, amelyeket a Kormány, a 

köztársasági elnök ellenjegyzésével, hozott meg a rendkívüli állapot idejére, és amelyeket a 

Szerb Köztársaság Képviselőháza megerősített (SZK Hivatalos Közlönye, 65/20 sz.),  Kishegyes 

Község Választási Bizottsága a 2020. május 11-én tartott 8. ülésén meghozta a következő   

 VÉGZÉST 

A 2020. MÁRCIUS 4-ÉN KIÍRT, KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETE TANÁCSNOKAI MEGVÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ 

VÁLASZTÁSI ÜGYLETEK FOLYTATÁSÁRÓL 

 

1. Folytatódnak a 2020. március 4-én kiírt,  kishegyesi községi képviselő- testület 

tanácsnokai megválasztására irányuló választási ügyletek. 

2. A jelen végzés 1. pontjában említett választásokra 2020. június 21-én kerül sor. 

3. Folytatódik a jelen végzés 1. pontjában említett, választásokra irányuló választási 

ügyletek, helyhatósági választásokról szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye, 

129/07, 34/10 – AB, 54/11, 12/20, 16/20 sz. – hiteles értelmezés), az egységes választói 

névjegyzékről szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye, 104/09 és 99/11 sz.) és a 

2020. április 26-ra kiírt, képviselőház népképviselői megválasztására irányuló 

választások lefolytatásáról szóló utasításokkal (SZK Hivatalos Közlönye, 20/20 sz.) 

meghatározott minden határideje. 

4. Kishegyes Község Választási Bizottsága külön okirattal határozza meg a jelen végzés 3. 

pontjában említett határidők lejártát, a jelen végzés 2. pontjában említett választások 

megtartásának új időpontjával összhangban. 

5. A jelen végzést kézbesíteni kell a Szerb Köztársaság Képviselőháza elnökének és a 

kishegyesi községi képviselő-testület elnökének. 

6. A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 

 

I n d o k l á s 

 



A Szerb Köztársaság Képviselőházának elnöke 2020. március 4-én határozatot hozott, 

amellyel 2020. április 26-ra kiírta a kishegyesi községi képviselő-testület tanácsnokai 

megválasztására irányuló választásokat (SZK Hivatalos Közlönye, 19/20 sz.). Azon határozattal 

összhangban Kishegyes Község Választási Bizottsága végrehajtotta a törvénnyel előírt választási 

ügyleteket. 

A rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozattal, amelyet 2020. március 15-én hozott 

meg a köztársasági elnök, a népképviselőház elnöke és a kormányelnök, rendkívüli állapotot 

hirdettek ki a Szerb Köztársaság területén. 

A Kormány, a Szerb Köztársaság Alkotmányának 200. szakasza 6. bekezdése alapján, a 

köztársasági elnök ellenjegyzésével, 2020. március 16-án meghozta a rendkívüli állapot idejére 

vonatkozó intézkedésekről szóló rendeletet. A rendelet a SZK Hivatalos Közlönyében való 

megjelenítése napján lépett hatályba, azaz 2020. március 16-án. 

Az említett rendelet 5. szakasza előírja, hogy annak hatályba lépésével felfüggesztenek 

minden, népképviselők, VAT képviselőháza képviselői és a községi és városi képviselő-

testületek tanácsnokai megválasztására irányuló választási ügyletet, amelyet 2020. április 26-ra 

írtak ki, és a választási ügyletek végrehajtása a rendkívüli állapot megszűnését követően 

folytatódik. 

A felsoroltakkal összhangban, Kishegyes Község Választási Bizottsága 2020. március 

16-án meghozta a 2020. április 26-ra kiírt, kishegyesi községi képviselő-testület megválasztására 

irányuló minden választási ügylet felfüggesztéséről szóló végzést. 

A képviselőház 2020. május 6-án meghozta a rendkívüli állapot megszüntetéséről szóló 

határozatot (SZK Hivatalos Közlönye, 65/20 sz.) 

Ugyanazon a napon a képviselőház meghozta azon rendeletek érvényességéről szóló 

törvényt is, amelyeket a kormány a köztársasági elnök ellenjegyzésével hozott meg a rendkívüli 

állapot idejére vonatkozóan, és amelyeket a képviselőház megerősített. Az említett törvény 4. 

szakasza előírja, hogy az illetékes választási bizottságok 2020. május 11-én meghozzák a 

népképviselők, VAT képviselőháza képviselői és a községi és városi képviselő-testületek 

tanácsnokai megválasztására irányuló választási ügyletek folytatásáról szóló végzést. Ugyanaz a 

szakasz előírja, hogy az illetékes választási bizottságoknak meg kell határozniuk a választási 

ügyletek új határidejét, a választási ügyletek folytatásával összhangban. 

A jelen végzés rendelkező részének 2. pontjában említett, kishegyesi községi képviselő-

testület tanácsnokai megválasztására irányuló választások új dátuma a választási ügyletek 

megszakításának dátumát, azaz 2020. március 16-át figyelembe véve került megállapításra, és 

azon időt figyelembe véve, amely attól a naptól kezdve fennmaradt addig a napig, amikor a 

választásokra sor került volna, azaz 2020. április 26. 



Az említettekkel összhangban, a Községi Választási Bizottság, mint a kishegyesi községi 

képviselő-testület tanácsnokai megválasztására irányuló választási eljárás lefolytatásának illetékes 

szerve, meghozta a jelen végzést, úgy, ahogy a rendelkező részben említett. 

Jogorvoslat: A jelen végzés ellen ellenvetés nyújtható be a Közigazgatási Bíróságnál, a 

jelen végzés meghozatalától számított 24 órán belül. 

 

Szám: 013-2-32/2020-02 

Kishegyesen, 2020. május 11-én  

KISHEGYES KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 

 Zoran Pustahija, s.k. 

elnök 

 
 


