
A helyhat6sdgi vAlaszuisokr6l sz6l6 torvdny 15. szakasz L bekezdds 12. pontja (Az SZK Hiv. Kodonye, 129107.,
34110. - alkotminybir6sigi hatArozat 6s 54ll l. sz) alapjAn a Maryarkanizsai K0zs6gi V6lasa6si Bizotts6g 2016.
m6rcius 8-6n tartott ill6s6n meghoaa az aldbbi

UTEMEZEST
A MAGYARKAI\IZSAI KOZSEGI KfPVISELGTESTULETI TAGOK2O16. ATNTIIS Z+fNT XTiNT

vALASZTASANAK LEBoNyoLirAsr u"lAnAsArAtr soRRA KERtrLo vAr,nszrAsr
CSELEKMf NYEK EL\TEGZESERE

l. A magrarkanizsai kdzs6gi k6pvisel&testilleti tagok vdlasztAsrfurak lebonyolitrisi elj6r6s6ban sorra keriil6
vilasztdsi cselekmdnyek elvdgz6s6nekhatiur,deiet az alrirbbi jogszabdlyok nllapitjfk meg:

- A Szerb K0zt6rsasdgban lev6 vdrosok 6s kdzsdgek kdpvisel&testiileti tagjai vilasadsrinak kiinis6r6l sz6l6
dontds (Az SZK Hivatalos Kozlonye,23116. sz.),

- A helyhat6s6gi v6laszulsokr6l sz6l6 torvdny (Az SZK Hiv. Kdzltinye, 129107., 34ll1. -
alkotm6nybir6s6gi hatiirozat 6s 54ll L sz.) - a tov6bbiakban: HVtv.,

-Anemzet$^il6sik6pvisel6kv6laszt6s6r6lsz6l6t0rv6ny(AzSZKHivatalosKdzlonye,35lN.,57lO3.-az
SZK AB hat6rozat4 72103. - misik tOrvdny, 75103. - m6sik t6rvdny kijavit6sq 18/04, l0l/05 - m6sik t6rvdny,
85/05 - mdsik tdrvgny,2Slll - alkotmdnybir6shgj hattuozat" 36/11 6s 104109 - m6sik tdrvdny) - a tov6bbiakban:
KVtv.,

- Az egrs€ges v'lasa6i n'vjegyzdk6l sz6l6 torvdny (Az SZK Hivatalos Kordnye, 104/09. 6s 99lll. sz) -
a tov6bbiakban: VNItv.,

- Az erys€ges vdlasa6i n6vjegy#kol szol6 t0rvdny vdgehajrisrlr6l sz6l6 ftmutat6 (Az SZK Hivatalos
Kdzlonye, t Sl l). sz.1 - a tovirbbiakban:'iitmutatO

- A nemzetgnil6si k6pvisel6k 6s a helyi Onkormrinyzati egrsdgek k6pvisel&.testUleti tagiai 2016. 6prilis 24-
6re kiirt vdlaszuisanak eryeaetett lebonyoliuis:ir6l 2016. mrircius 7-6n kelt 02 01347116 szAmt hatArozzt - a
toviibbiakban : Hatbrozat.

2. A Szerb K6zuirsas6gban lev6 viirosok ds k6zs6gek kdpvisel&testtileti tagjai v6lasadsdnak kiinis6r6l szol6
ddntds 2016. mfrcius 7-en l6pen hauilyba az pedig a k0zsdgi k6pvisel6-testuleti tagok velasztisit 2016. 6prilis 24-rc
tfize ki.

A ddntds [ry rendelkezik, hory a vilasadsi cselekm6nyek elvdgz6sdnek hatirid6i a dontes hat6lyba
l6pds6nek napj6val kezd6dnek.

3. Ajelen titemez6s l. pontjriban irtjogszabilyok drtelmdben a hauirid6k a k0ve&ez6k:

SOR.
SzAM VALASZTASI CSELEKMENY HATARID6

I. NYOMTATVANYOK
l.l A vilasztrisi cselekm6nyek lebonyolitrisAt smlgbl6

formanyomtatviinyok el6inisa is a nyilviinoss6g szimiira
hozz,ifdrhet6vd t6tele
(HVtv. I 5. szakasz I . bekezdis 3. pont 6s 23. szakasz l.
bekezd6s)

legk6s6bb mrircius l04n 24 6n

2. A VALASZTASOKAT LEBONYOLiTO SZERVEK
2.1. An6l sz6l6 hat6rozzt meghozatala, hogy a v6laszuisi lista

beterjesztoje teljesiti vagy nem teljesiti a valaszt sokat
lebonyolit6 Mvitett osszetdtelfl szervekbe meghatalmazott
kdpvisel6 kijel6l6s6hez el6irt feltdtelt
(Irytv. 14. sz*asz 6. bekezdds)

a v6laszuisi lista kihirdetdsekor

2.2. Hat&ozdhoz tal a vrilasa6si list6t beterjeszt6 meghatalmazoft
k6pvisel6inek a b6vitett iisszetdtel[ Magrarkanizsai KVB-be
val6 kinevezesdr6l
(Hy!v. 14. szakasz 9. 6s10. bekezd6s)

a v6lasadsi lista beterjeszt6je
6rtesitCsdnek k€zhezvdtelit kdvet6
24 6rdn beliil, de legkis6bb 6prilis
19-6n 24 6riis.

2.3. Az iilland6 dsszet6telii szzvazztszimkil6 bizottsrigokba tagokat
jettilni jogosult kipvisel6csoporti meghatalmazottak ndvsorinak
a Kdztirsas6gi Valasztisi Bizonseg reszere val6 megkiilddse
(Utmutat6 18. szakasz 3. bekezd6s)

legkds6bb 6prilis 5-6ig



2.4. Az 6lland6 6sszet6teli szavazatszAml6l6 bizottsdgok taglaira a
k6pvisel6csoportokt6l benyujtott jel6l6seknek a munkatestillet
rdszdre val6 megk0lddse
(Utmutat6 18. szakasz L bekezdds)

legk6s6bb 6prilis 8-6ig

2.5. Az Slland6 6sszet6telf szavazatszAml6l6 bizotts6gok tagiaira
benlijtott, eryesitett jeltildseknek a munkatestillet r6sz6r6l a
Koa6rsas6gi Velasztrisi Bizottsag r6sz6re val6 megk0ld6se
(Utmutat6 19. szakasz l. bekezd6s)

legkds6bb 6prilis l0-dig

2.6. Az rilland6 dsszetdteltt szav azatszamliil6 bizotts6goknak a
K6ztdrsasdgi V6laszt6si Bizots6g rdszdr6l val6 megalakitrisa
(Utmutat6 ll . szakasz2. bekezdis)

legk6s6bb riprilis l3-Ln24 6r[ig

2.',1. A vAlaszllsi list6t benytjt6k b6vitett osszetdtelfi
szav azatszll,,i.let,6 bizotts.igi tagok jeldl6s6rc meghatalmazott
szemClyeit tartalmaz6 n6vsomak a Koztirsas6gi V6lasztisi
Bizotts6g rdszere val6 megkilldds
(Utmutat6 24. szakasz 3. bekezdCs)

legkds6bb 6prilis I 3-6ig

2.8. A b6vitett osszetdleltr szav az^tszAml6l6 bizots6gok tagiainak
kinevez6s6re tett javaslatnak a munkatestiilet, illetve a
Koa6rsasngi Vdlasadsi Bizons6g rcszere val6 megkulddse
(Utmutat6 14. szakas,z 1. bekezdds 6s 25. szakasz)

legk6s6bb riprilis l8-rin l0 6niig

2.9. A b6vftett dsszetdtelt szavaza$zemlA16 bizotts6gok tagjainak
kinevezdsdre a munkatestiilet rdszerdl tett egyesitett
javaslatoknak a Kdztlrsastgi V6lasztlsi Bizottsrig r6szere val6
mlgkuld6se
(Utmutat6 26. szakasz l. bekezd6s)

legkdsobb 6prilis l8-6n l7 6r5ig

2.10. A b6vitett osszetdtelt szavazatsz ml616 bizotts6gok tag,ainak
kinevezdsdr<il sz616 hatiirozat meghozatala
(Utmutat6 26. sz*asz2. bekezdCs)

legk6s<ibb 6prilis l9-in 24 6r ig

2.n Alland6 osszetdteli szavazzszArnlil6 bizotsrig taglanak vary
taghelyettes6nek akadllyon iB vag/ t6voll6t esetdn val6
lecseril6se
(0tmutat6 28. szakasz 3. bekezd6s)

legk6s6bb riprilis 23-in20 6rdig

1.12. B6vitett osszetdtelfi szavazzszAml{l6 bizoflslig tagianak
akadilyoaauis vagy tiivoll6t eset6n val6 lecserdldse
(Utmutat6 28. sz*asz 4. bekezdds)

legkis6bb dprilis 22-6n20 6r{ig

1.13. Szav azztszitrnl l6 bizotts6gban az Utmutat6 29. sz:,kasza
drtelmdben szerepet nem v6l lalhat6 szav azatszAmlfilf bizottsdgi
tag lecserdldse
(Utmutat6 28. szakasz 5. bekezdds)

legk6s6bb 6prilis 24 -dn7 6r{ig

3. VALASZTASI LISTA
3.1 A v6laszLisi lista beterjesa6se

(HVtv. 19. szakasz l. bekezd6s)
6prilis 8-6n 24 6niig

3.2. A v6laszLisi lista kihirdet6se
(HVw. 24. szalasz L bekezdCs)

ha a feltdteleket teljesiti: a vdlaszt5si
lista 6tvdtel6t6l szlmitott 24 6r{n
beliil

3.3. A vdlasztrisi lista visszavon6sa
(HVtv. 21. szakasz l. bekezdds)

az osszesitett v6lasztrisi lisa
meger5sitCs6ig, azaz legk6s6bb
dprilis l2-6n 24 6niie

3.4. Az dsszesitett velasaiisi lista meger6sitdse is kozzdtdtele
Magyarkanizsa Kdzsdg Hivatalos Lapj6ban
( HVtv. 26. szakasz 3. bekezdds)

legkis6bb dprilis l3-6n 24 6riig

3.5. Az osszesitett valasztlisi lista megkillddse a K6a6nasigi
V6lasztrisi Bizottsdghoz
(Hat6rozat 8. sz*asz2. bekezdds)

legk6sobb 6prilis l4-6ig



3.6. A benyiljtott v6lasztrisi lisLlkba val6 betekintds joga
(HVtv. 26. szakasz 4. bekezd6s)

az osszesitett valaszt si lista
kozz6t6tel6t kovet6 48 6r6n beliil

+ szevlzonuvrx
4.t A kozs6gi/varosi kozigazgat6si hivatalok 6s a vdroskozsdgi

hivatalok szavaz6hely-kijeliildsi javaslatrinak megk0ld6se
(Utmutat6 45. sz*asz2. bekezd6s is Hatfuozat2. sz*asz)

legkds6bb m6rcius l6-6ig

4.2. Az lgazs6g0gy-minisa6riumnak 6s a Kiiliigyminisa6riumnak a

biintetds-vdgrehajtdsi intdzeteken bel0li, illetve kiilfdldi
szavaz6helyek kijel0l6sdr6l sz6l6 javaslata megkiild6se
(Utmutat6 45. szakasz3. bekezdds 6s HatArozal2. sz^kasz)

legk6s6bb m6rcius 3l-6ig

4.3. A szavaz6helyek szdmiinak 6s cimdnek meghatiirozasa 6s a Szerb

KoztArsaseg Hivatalos Ktiddnydben va16 kozzetdtele
(Utmurat6 45. szakasz 4. bekezd6s 6s HatArozat2. sz*asz)

legk6s6bb 6prilis 3-6n24 6rLig

s. rcvsrcrs vAr,aszrOr NEvJEGYZICK
5.1. A Maryarkanizsa k6zs6gbeli v6lasa6k n6vjeryz6k6nek

k0zszeml6re titele 6s en6l a lakossig tAj6kotatAsa
(Vllw. 14. szakasz 6s az erys6ges vfilasa6i n4viegz6k6l sz6l6
tdrvdny vdsrehaitfu i utasitasri,nak 10. pontia)

m6rcius 8-6t61

5.2. A Magrarkanizsai K6zsdgi Kdzigazgatfui Hivataln6l a vrilasa6i
ndvjegrzdkben eszk6z6lend6 bejeryzds, i lletve v6ltoztatds irAnti
k6relem
(VNtv. 5. szakasz l. bekezd6s 6s 10. szakasz l. bekezdds)

a viiasd6i ndvjegz6k lezArls ig
azaz Lprilis 8-Ln 24 6rAig

5.3. A v6laszt6i n|vjegyz{klezfu6sa utiin a nivjes/z6kben
eszkozolend6 bejegrzds vary veltoaatiis irent az

Allamigazgatdsi 6s Helyi Onkorma,nyzati Minisztdriumhoz
benyujthat6 k6relem
(Mlltv. 10. szakasz 1. bekezdds 6s 20. szakasz L bekezdds)

eprilis 09-6t61 20-itn24 6riig

5.4. A velaszt6i nivjegyz6kbe val6 betekintdsnek 6s a vrilasa6i
n6vjegrz6kben eszk0z0lend6 v6ltoztat"is irAnti k6relem
benyrijtrisdnak a valasztrisi lista beterjesa6jdt va$/ az SJtala arra
meghatalmazott szem6ly megillet6 joga
(Vlltv. 2l . szakasz 6s az egrs6ges vblasa,6i nfvjegz6k6l sz6l6
t0rv6nv v6prehaitdsi utasit6sAnak 9. pontia)

a v6lasaiisi lista kihirdetdsdt6l
kezdve

5.5. Annak k6relme#se, hory a v6laszt6i n6vjegrz6kben nyerjen
foljegyzlst az az adat, hogy a v6laszt6 a bel- vagr kiilf0ldi
tart6zkodAsi helydn (a kiv6lasaott szavaz6helyen) kiv6n
szavazni
(Mrltv. 15. szakasz I . bekezd6s 6s 16. szakasz l. bekezd6s)

legk6s6bb 6prilis 2-6ig

5.6. Az Allamigazgat6si Cs Helyi Onkormrlnyzati Minisadrium
r6szer6l a vdlasa6i n6vjegrz6k lezirSsir6l 6s a v6laszt6k teljes
sz6mrinak meg6l lapitrisrl,r6l sz6l6 hatrirczat megiozatala
(Vlltv. 17. szakasz l. bekezdds)

iprilis 8.

5.7. A Magyarkanizsai KVB v6lasz6i ndvjegyzdket 1ezAr,6

hatfu ozatinak me gkiild6se
(Mtltv. 17. szakasz2. bekezdls\

legkds6bb 6prilis 9-6n24 61619

5.8. A v6f aszt6k teljes s zAminak kLzzdt{tele Magrarkanizsa Kiizsdg
Hivahlos LapjAban
(VNw. 18. szakasz)

a vc;laszt6i n6vjegrz6k lez*AsAt6l
sz6l6 hatrirozat k6zhezvdtele utdn
azonnal

5.9. A hitelesitett vSlasa6in6vjegrz6k-kivonatok megkiildese a
Maryarkanizsai KVB r6sz6re
(M{tv. 19. szakasz l. bekezd6s)

legkds6bb 6pritis l0-Cn 24 6niig

5.t0. A v6laszt6i ndvjeryz6kben a n6vjegz6k lezirrlsa ut6n eszk6zdlt
v6ltoztat6sokr6l sz6l6 hatrlrozatnak a Maryarkanizsai KVB-hez
val6 megdrkezdse

6prilis 2l-6n 24 6r6ig



(VNItv. 20. szakasz2. bekezd6s)
5.ll A v6laszt6k v6gleges szdm6nak meg6llapitisa ds kozltdtele

Maryarkanizsa Kdzs6g Hivatalos Lapj6ban
(YIItv. 20. szakaszZ. bekezd6s)

a viiasz1'6i ndvjeryzek leztrnisa utdn
a n6vj egrz6kben eszk0z6lt
bejeryzCsr<il vagy v6ltoztatiisr6l
hozott hatirozatnak a vdlaszt6i-
ndvjeryz6k-kivonatba val6
beiepsrz6se utin azonnal

6. MEGFIGYELOK
6.1. A v6laszt6sokat lebonyollt6 szervek miik0dC#nek fi gtelemmel

kis6r6se ini.nt k0lftldi megfigrel6k rdszer6l t6rt6n6 bejelent6se
(Utmutat6 75. szakasz L bekezd6s 6s 76. szakasz L bekezdis)

6prilis l3-6ig

6.2. A vdlasztiisokat lebonyolit6 szervek mtkdddsCnek fi grelemmel
kisirdse ir6nt belfOldi megfiryel6k r6szdr6l tdrtdn6 bejelent6sek
(Utmutat6 74. szakasz l. bekezd6s)

6prilis l8-6ig

7. A VALASZTASOK LEBONYOLITASA
7.1 A v6laszt6k 6rtesitdse a viilasztiis napjd,r6l 6s id6pontjdr6l

(KVtv. 54 szakasz I . bekezdds)

legk6sobb iprilis I 8-riig

7.2. A vrilasztasi anyag Atadiisa
(HYw.29. szakasz l. bekezd6s)

legk6s6bb 6prilis 22-dn24 6r6ig

7.3. Kamp6.nycsend - a v6laszLisi propaganda tilalma
(KVtv. 5. szakasz 3. bekezd6s)

iprilis 2l-6n 24 6tit6l 21.lprilis
244n a szavaz6helyek 20 6rai
bez{r{s{iz

'1.4. A szavaz6helyek megnyilisa 6s a szavazds
(KVtv. 56. szakasz l. bekezdis)

6prilis 24-6n 7 6ri,n6l20 or ig

E. A VALASZTASI EREDME,NYEK MEGALLAPiTASA
rs xOzzErrrrln

E.l . Az eredm6ny megallapitasa a szavaz6helyen 6s a v6laszlisi
anyagnak a Magrarkanizsai KVB-hez val6 eljuttat6sa
(HVw. 38. szakasz l. bekezdds)

legkds6bb rlprilis 25-6n 4 6niig

8.2. A vilasztasi eredm6nynek a Magrarkanizsai KVB-ben val6
megiillapitrisa
(HVtv. 39. szakasz l. bekezd6s)

legk6s6bb Aprilis 25-6n 20 6niig

8.3. A k6pvisel6+estiileti mandiitumoknak a Magrarkanizsai KVB
r6szerdl val6 kiosa6sa
(HVtv. 4 l. sz*asz 4. bekezdds)

legkdsobb 6prilis 25-6n 20 6r{ig

8.4. A vrllaszuisi eredm6nynek Magrarkanizsa K0zsdg Hivatalos
Lapjdban val6 kozltdtele
(HVw. 44. szakasz)

legk6s6bb 6prilis 25-6n20 6r[ig

8.5. A v6lasztrisi list6t belerjeszt6k k6pvisel6inek 6s a k6pviselG
testiileti tagjelolteknek a v6lasaiisi anyagba val6 betekint6se a

Magrarkanizsai KVB helyis6giben
([rytv. 39. szakasz)

{prilis 29-in 24 6riig

9. A VALASZT6JOG VEDELME
9.r A kifogdsoknak a Maryarkanizsai KVB-hez val6 beny0jtisa

(HVtv. 52. sz*asz2. bekezd6s)

a dontds meghozatal6t, a

cselekmdny megt6tel6t vagy
mulaszt6s elkdvetCs6t koveto 24

6rrin belUl

9.2. A kifogris nyom6n tdrtino hati(ozathozatal 6s annak megktild6se
(HVrv. 53. szakasz I . bekezd6s)

a kifogrls kdzhezvdtel6t k0vet6 48

6rdn beltil

9.3. A kifogdsr6l hozott magyarkanizsai KVB-i hatdrozatnak a

Kdzigazgat6si Bir6s6gon val6 megfld,llebbez6se

(HVtv. 54. szakasz L bekezdds)

a hatArozat k'z)rcudteldt kovet6 24
6rdn belill



9.4. A dontdshoztalhoz sdlks6ges valamennyi adat 6s irat
megk0ld6se a Maryarkanizsai KVB r6szdr6l a K0ziCnzgr;si
Bir6signak
(HVtv. 54. szal<asz 2. bekezdds)

azonnal, de legk6s6bb a f0llebbezes
k6zhezvdtel6t k6vet6 12

6ni.n bel0l

9.5. A f0llebbezdsr6l val6 bir6s6gi hatifiozathozatal
(HVtv. 54. szakasz 4. bekezdds)

az iratokkal elletott fiillebbezds
k€zhezvCteldt ktivet6 48
6r6n belill

rO. E UAXO TUMOK KIOSZTASA ES A KEPVISELO-
TESTULETI TAGGA YALO MEGVALASZTASRoL

sz6I,o BIzoNYirvAxv xrAl,lirAsa
l0.l . A mandatumoknak a v6laszt6si lisui.n szerepl6 jeltiltek r'szire az

otrani sorrend szerint a lista els6 jel6lddt6l kezd6d6 kiosaasa
(HVtv. 43. szakasz)

a teljes v6laszt6si eredmdny
kozzetdtel6t kovet6 l0 napon belul

10.2. A k6pvisel&testttleti tagge val6 megv6lasddsr6l szol6 hat6s6gi

bizonyiwany ki6ll itSsa
([ry$. 45. sukasz)

a mandiitum kiosztas6t k0vet6en
azonnal

1I. A MAGYARKA}IZSAI KOZSEGI KEPYISELO.
TESTULETNEK VAL6 BESZAMOLAS

I 1.1 A vrilaszuisok lebonyolitds6r6l sz616 beszimol6nak a

Magyarkanizsai Kdzsdgi Kdpvisel6-testiilet eli terjesztdse
(HVtv. 15. szakrsz l. bekezdds 10. pont)

a mand6tum kiosztiis6t kdvet6en
azonnal

4. Et aziltemezast kozl kell tenni Maryarkanizsa Kozsdg Hivatalos hPjfban.

Szim:013-252016-W
Kelt Mag/arkanizsrim 2016. mircius 8-6n

MAGYARKANIZSAI KOZSf GI VALASZTASI BIZOTTSAG
A BIZOTTSAG ELNOKE:

KASZA ATTILA


