
A helyhat6s6gi v6lasarisokrjl sz6lo torveny 15. szakasm (Az SZK Hiv. Kdzldnye, 129107. ds 34110. sz. Es az

AlkotmAnybir6sag rendelet 54ll I sz.) alapjdn a magyarkanizsai kozsdgi vAlaszt isi bizotbag 2012. m6rcius l5-dn
tartott Uldsen meghozla az alebbi

UGYR ENDET
a magyarkanizsai k0zs6gi vdlasztasi bizottsdg m0kiiddsd16l

I. BEVEZETo RENDELKEZESEK

l. szakasz

Ez az iigyrend a magyarkanizsai kozsigi v6lasztiisi bizottsAg (a toy6bbiakban: bizottseg) szervezetdnek

ds mukodisinek kdrddseit szabdlyozza.

2. sz*asz
A bizottsrig szdkhelye Ma$/a*anizs6n, a Magyarkanizsai Kozsdgi Kozigazgatiisi Hivatal dpiiletiben

(F6 ter I . sz. alan) van.

3. sz*asz
A bizottsdg mUkitd€se sordn kdt korbelyegz6t hasznAl.

A korbdlyegzok atmdrtie 50 mm.
A kdrbdlyegzti kiizepCn a Szerb Kdzt6rsas6g cimere 6ll. A k0rbdlyegz6 pereme mentdn a k6Yetkez6

szoveg iill: ,,Perry6nrKa Cp6aja" -,,Republika Srbija" -,,Szerb Koztarsas6g" Befeld haladva a m6sodik kdrben

a kdvetkezo szoveg 6ll: ,,AyroHoMHa Iloxpajuxa Bojaoluua" - Autonomna Pokajina Vojvodina" -,,Vajdasig
Auton6m Tartom6ny". Befel6 haladva a harmadik kdrben a k6vetkez6 szoveg 6ll: ,,Cxynruruua onulTr.rae

KalbHxa" - ,,Skupstina opstine Kanjiza" - Magyarkanixa Kdxig Kdpvisel'6'testi.llete". A belyegz<i negyedik

es Otodik bels6 kor€ben a k6vetkez6 szdveg 6ll: ,,Onurnncra m6oPHa KoMxcxja orurlrHe KabLIxa" -
,,Opstinska izboma komisija opstine Kanjiza" -,,Magyarkanizsai kozsdgi v6lasaesi bizottsag".

rr. A BrzoTTsAG Ossznr6rnlt

4. sz*asz

A bizottsrigot 6llando, illetve a b(ivitett Osszetdtelbe tartozo tagok alkotjak.

5. szakasz

A bizonsiig alland6 tagjai: a Magyarkanizsai Kozsdgi Kdpvisel6-test0letben lev6 kdPviseldcsoPonok

javaslattua a kepvisel6{esttilet dltal kinevezett elnok ds nyolc tag; a b6yitett Osszetdtelbe tartoz6 tagokat pedig a

v6lasadsi list6t beterjesatlknek, illetye a jeldltellit6knak egy-egy kdpviseltije adja.

6. szakasz

A bizottsegnak titk6m van, akit a Magyarkanizsai Kozsigi Kepvisel6-testiilet a sajrit szolg6latri.Lnak

szakemberei kdribtll nevez ki; a titker tanacskoze.si joggal Yesz r6szt a bizotts6g munk6jriban.

'l . szzkasz

A bizons6gi elntiknek, tagoknak ds titk6mak helyettese van.

A bizonsegi elnOknek is titk6mak, valamint helyeftesiiknek okleveles jogesznak kell lenniiik.

A jelen szakasz L bekezdese szerinti helyettesek ugyanazokkal ajogokkal Cs felel6ssdggel

rendelkeznek, mint az 6ltaluk helyettesiten tagok.

8. szakasz

A bizonsag a velasaiisi lista kihirdetdsdvel egyidejiileg hatriLrozatban 6llapitja meg, mely v6laszdsi lista

bererjeszroje teljesiti annak felteteleit, hogy kepvisel6l jelOljOn ki a bizottsiig b6vitett osszeteteldbe.

A velaszt6silisra-bererjesa6 meghatalmazott kdpviselitjenek a b6vitett bizotts6gi dsszet€telbe val6

kitldCsehez el6irt feltdtelek teljesirisdr6l vagy annak hiriny6r6l sz616 hakirozator a bizonsag a hata,rozat

meghoztaldt kovet6 24 6r6n belill kezbesili a velasztdsi lista beterjesztojenek

A velasztrisi lista beterjeszt6je meghat6rozza, hogy kitjelol ki meghatalmazott kdpvisel6kdnt a

bizottsegba, es erl6l dnesiti a velasztesi bizons6got.



A bizottsag a b6vitetl 0sszetdtelbe kijel0lt szemdlyekr6l val6 irtesuldsdt kdvetd 24 6ren beliil
megrillapitja a bizottsdg b6vitett osszetdteldt.

Ha valamely viilasztasi lista beterjesztdje legkdstlbb a vdlasziisok megbn6s6ra kitiizon nap el6tt 5

nappal nem hatirozza meg, hogy ki lesz meghatalmazott kCpvisel6je a bizotts6gban, a bizotts6g a vdlasd.isi lista

beterjesattjdnek kdpviselttje ndlkUl miikodik, es jogirvdnyes dontdseket hoz.

9. szzkasz

A bizotts6g osszetdteldt kitzzd kell tenni Magyarkanizsa Kdzsdg Hivatalos Lapj6ban.

III. A BIZOTTSAG HATASKORE

10. szakasz

A bizonsiig a helyhat6siigi v6laszdsokr6t sz6l6 tdrvdnyben megAllapiton hat6sk0re keretdben:

l) gondoskodik a kipvisel6-vdlasaris lebonyolitis6nak torvdnyessCgdrdl;

2) meg)ratirozza a s;Iavaz6helyeket, kiildndsen szem el6tt tarNa, hogy a velasztdk egyenletesen

legyenek elosztva a szavaz6helyek kozott, ds a szavaz6hely a vrilasa6k szimdra eldrhet6 legyen;

3) meghatdrozza a s zaYazatszAmlal' bizottsligokat, kinevezi a tagiaikat;

4) a sivazztszimlilo bizottsegokat a kdpvise16-vdlasadsi elj6r6s lebonyolitds6ra ndzve utasit6sokkal

Litja el;
5) el6irja a kdpvise16-viilasa6s formanyomtatvdnyait, is megszervezi a velasaiis miiszaki

el6kdsziileteit;
6) megrillapitja, hogy a valasztrisi lisulLkat a kipvise16-v6lasztlisi jogszabAlyokkal dsszhangban 6llitonik-

e ossze ds terjesztettdk-e be;
7) kihirdeti a v6lasa6si listiikat;
E) megiillapirja a szavaz6lapok formejet es kUlalakj irt, az egyes szavazohelyeke szint szavaz6lapok

szim6t, majd jeryz6konyvileg 6tadja 6ket a szavazatszAml|lo bizottsegoknak;

9) megdllapitja ds kozzdteszi a kdpviseloYelasztris teljes korii eredm€nydt;

lO) a helyi Onkormenyzati egysdg kepviselo-testilletdnek besz6mol a lebonyolitott kdpvise16-

v6lasaiisrol;
I l) a helyi onkormiinyzari ilgyekben hataskonel rendelkezd minisztdriumnak es a statisaikai tigyekben

hati4skOnel rendeikez6 koztarsasAgi szervnek kozvetlenul a velasaAls befejezesCt k0vet6en megkuldi a kdpviselti-

valasztas lebonyolitiisiira es eredmdnyeire vonatkoz6 adatokat;

l2) a kepvise lti-vdlasarisi jogszab6lyokban meghat6rozon egydb ugyeket is ell6t.

Miikodiie soran a bizottsag drtelemszerten alkalm aza akb,.arsas{gi bizottsdgnak a nemzetgyiilCsi

kdpviseltik vrilasaiisdnak lebonyolitiisdra vonatkoz6 utasitiisait es egydb aktusait.

IV. A MOKODIS M6DJA

I l. szakasz

A bizottseg elland6 ds b6viteft Osszetdtelben mfikodik.
B6virett osizetdtelben a bizonsdg a b6vitett osszetdtel megdllapitasat6l a v6lasatu befejezdsdig

miikddik.

12. sz,J(.Ez

Mukdddseben a bizonsAg 6n6l16, ds a torvdnyek, vatamint a torvenyek alapj6n hozon egyCb

jogszabrilyok alapjrin fejti ki miikdddsdt.
A bizotts6g miikdddse nYilv6nos.

13. szakasz

A bizottsiig uleseken fejti ki miikoddsdt.
A bizottsiig tildsdt a bizoftsag elnoke hivja Ossze sajiit kezdem (nyezdsl'Ie vagy - a kert hataridon belll -

ha azt a bizoftsdgi tagoknak legaliibb l/3-ajavasolja.
A bizottsiig munkrijdban a bizottsligi elnOk, tagok ds titkAr vesznek reszt, tdvollitilkben a helyettesuk.

'14. szakasz

A bizottsrigi illesre szo16 meghivot a napirendjavaslattal szabiily szerint ir6sban kell kikUldeni a-

bizottsrigi tagoknak, legkes6bb az i.ilds megtartas6ra kitiizoft nap el6tt kdt napPal, de szilksCg esetdn telefonon

vagy egydb megfelel<! modon is dsszehiYhat6 UlCs.



Abizotts6giulcsresZ616meghivoanapirendjavaslattalkivdtelesenrOvidebbhatilrid(inbeliilis
rezU"sittreto,lln ef-Xor a bizottsrigi einok az uld; ke'et6o koteles megindokolnl ezt az eljilti/6t'

15. szakasz

Abizotts6gakkorm0kOd<ikdpesdsjogdrvdnyesendonttlkdpes,haazitl6sinatagok,illetvehelyetteseik
tobbsege jelen van.'- - -- -.-i-ulron.ae 

az allando, illetve bovitett osszerdtel ta&iainak sz6tobbsdgdvel dont.

'u' 
t-tilo'ru,ari 

"rzkozaik 
munkatarsai rivdn - kozlemdnyek

kibocs6t 
viihagydsival a bizottsag elnoke Yagy titk6ra bocsathat

ki.
Sajt6trijdkoaat6t a bizottseg jOvr4hagytisdval a bizoftsligi elnok vagy valamely tagja tanhat

V. A KIFOGASOK ELBiRALASA

l'l . szAkasz

Abizottseghozint€zettkifogasok6latitkar,illewetitkdftely€tteslegkisobb246nlnbelulabizoftseg
,e.rer" ,r[ret.re-nyt kiszit el6 a ki'fog6s elbir6lds6nak m6dj616l, majd a szakvdlem€ny alapj6n elkdsziti a

hat6rozat vagy dontds tervezetdt.
nzliozo bekezaesben foglalt szakv€lemdny kiterjed a kifogtu tartalmera, a tdnyal16sra, a kifogr4s

elbirdlis6hoz alapul szolgiil6 ttirvJnyi rendelkezdsei ismertetdsdre 6s az elbirelasra tettjavaslatra'

A kifogdst elbir6lo huta.orito, u tirog,i. kizhezydtetdt k6vet6 48 6r6n belul hozzz meg, majd kdzbesiti a

kifoges el6terjesztdjdhez.

18. szakasz

A bizortsegi hatarozat ellen a hatii(ozat kdzhezvdteldt kovetd 24 6nln belut az illetekes kozigazgatasi

biros6ghoz cimzett fOllebbezesnek van helye.- 
A bizortsag kbreles a birosagnak azonnal, de legkdsttbb l2 6rrim belul megkuldeni a dont€shozatalhoz

szUkseges valamennyi adatot ds irator'

19. szzkasz

Vrilasz6jog-vddetmielj6rrisbanabir6s6girtelemszeriienalkalmazzzakbzigazgatasiperekben
kovetend6 elj6nist szabelyozo torYeny rendelkez€seit'

VI. A BIZOTTSAG MBKODESI FELT6TELEINEK BIZTOSiTASA

20. szzktsz

A v6lasaest lebonyolito szervek miikoddsdhez, valamint a v6lasztiisi anyagra ds a valasztas - ..

reuonyoritlsanar egydb kolisegeirosziitsejes esrtozoLet a magyarkanizsai onkormdnyzar koltsdgvetcseben kell

biztositani.

21. sz:kIsz
Abizottsegitagok6shelyetteseikabizottsagimun}dbanval6rdszvdteli'ikaninyiibant6ritdsre

jogosultak.'-'--- n ltugyurkanizsai Kozsdgi v6laszuasi Bizofts6gban kifejrett munka koltsigtdritdsdnek mdrtdk6t a

bizottsag kiil6n rendeletben szabLlyozza.
-A 

20. szakasz, valumint ai l. szakasz l. ds 2. bekezdCse szerinti eszk6z6k kifizetdsere a bizottslig

elnoke 6s titkAra az utalY6nyozo.

22. szakasz

AMagyarkanizsaiKozsegiKozigazgat6siHivatalszolg6lataadrvdnnyeldsaKozsdgiKozigazgatAsi
Hivatalr6l sz6l6 rendelettel osszha-ngban liel16 szakmai ds miiszaki segitsdget biztosit ds nyljt a bizofiseg

feladatainak ellatas hoz.

VII. A BIZOTTSAG MUNKAJAROL K6SZUL6 DOKUMENTACIo

23. szakasz

A bizons6g illdsdn jegyzrikdnyvet kell vezetni a bizonseg munkajiirol'



A jegyziikonyvnek tanalmaaria kell az iilesen kifejtett munk6ra vonatkoz6 fiibb adatokat, killonosen a

meg"itaton.la'"aslatokat, a viUiban felszdlal6k nevdt, az illdien hozott dontdseket, vdgzdseket ds egyeb aktusokat'

valamint 
^z 

egyes kdrdCsektil tartott szavazAs eredmdnydt.

A je{yzbkonyv vezet6scr6l ds orzdsdri a bizoitsdg titkira gondoskodik. A je$/z6konyvet tart6san kell

6rizni.
A jegyzdkonyvet a bizottseg ehoke ds titkAm iria al6.

e jelyzokony, az elfogadaia eltitt csak a bizofts6gi etndk j6vciragydsaval hasm6lhat6 ltrl.

24. szakasz

A bizoftseg a torvdnnyel osszhangban gondoskodik a viilasadsi iratok, a vAlaszt6si eredmCnyek6l sz6l6

jelentdsek, valaminla csatolt v6lasztisi anyagoli 6rzdsdr6l ds ezeknek az anyagoknak a kezeldsdriil.

uII. ZAR6RENDELKEZtSEK

25. szake-sz

A bizottsag munkajiiLra vonatkoz6, de ebben az u$rrendben nem erintett kerddsek ajelen iigyend

rendelkezCseivel osizhangban a bizottsl8 dontdsdvel vagy Ydgzesdvel szab6lyozhat6k'

26. sz*asz
Ennek az Ugyrendnek a haiilyba lipesdvel hatdly6t vesai a Magyarkanizsai Kitzsdgi V6laszt6si

BizottsAg munk6j6nii ugyrendje (Magyarkanizsa Kozsdg Hivatalos Lapja, 2/08 s2 )

27 . szakuz
Ez az ugyrend a meghozatala napj6n ldp hat6lyba, cs k6zze kell tenni Ma$/arkanizsa Kozsdg Hivaralos

Lapjaban.
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