
A népképviselő-választásról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2000/35., 2003/57. – 
AB-határozat, 2003/72. – másik törvény, 2004/18., 2005/85. – másik törvény, 2005/101. – másik törvény, 
2009/104. – másik törvény, 2011/28. – AB-határozat, 2011/36. és 2020/12. szám) 34. szakasza, az 
általános közigazgatási eljárásról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 16/18. és 18/95. – hiteles 
értelmezés szám) 100. szakasza és a rendkívüli állapot idejére érvényes intézkedésekről szóló rendelet 
(Az SZK Hivatalоs Közlönye, 2020/31. szám) 5. szakasza alapján  

a topolyai Községi Választási Bizottság 2020. március 16-i ülésén meghozta a 

 

V É G Z É S T 
A TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐINEK 2020. ÁPRILIS 

26-ÁRA KIÍRT VÁLASZTÁSÁNAK LEBONYOLÍTÁSA SORÁN FOLYTATOTT 
MINDEN VÁLASZTÁSI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKÍTÁSÁRÓL 

 
 1. Megszakítunk a Topolya Községi Képviselő-testülete képviselőinek 2020. április 26-ára kiírt 
választásának lebonyolítása során folytatott minden választási tevékenységet, amíg érvényben van a 
rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 20/29. szám).  

 2. A jelen végzés 1. pontjában foglalt választások lebonyolítása során folytatott választási 
tevékenységek elvégzésére a népképviselő-választásról szóló törvényben, a helyhatósági választásokról 
szóló törvényben, az egységes választói névjegyzékről szóló törvényben (Az SZK Hivatalos Közlönye, 
09/104. és 11/99. szám) és a nemzetgyűlés 2020. április 26-ára kiírt népképviselő-választásának 
lebonyolítására vonatkozó utasításban (Az SZK Hivatalos Közlönye, 20/20. szám) megállapított határidők 
folyása leáll. 

 3. A Topolya Községi Képviselő-testülete képviselő-választási eljárásának lebonyolítása során 
folytatandó választási tevékenységek elvégzésének új határidőit a választási tevékenységek folytatásának 
időpontjával összhangban fogják megállapítani, amit a rendkívüli állapot megszüntetéséről szóló 
határozat fog megállapítani, amikor a feltételek teljesülnek. 

 4.  A jelen végzés 1. pontjában foglalt választások lebonyolítási eljárásában eddig foganatosított 
választási tevékenységek hatályban maradnak. 

 5. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 

I n d o k o l á s 
 

 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 szünetel 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 
folytatásának időpontját pedig a rendkívüli állapot megszüntetéséről szóló határozat fogja megállapítani, 
amikor a feltételek teljesülnek.  



 Az elmondottakkal összhangban a topolyai Községi Választási Bizottság, a Topolya Községi 
Képviselő-testülete képviselő-választási eljárását lebonyolító szervként, meghozza a végzést a választási 
tevékenységek megszakításáról a rendkívüli állapot idejére, azzal, hogy a választási folyamat, beleértve a 
választási tevékenységek elvégzésére szabott határidőket, a rendkívüli állapot megszüntetéséről szóló 
határozattal összhangban fog folytatódni, amit a Községi Választási Bizottság külön aktusban rendez.  

Jogorvoslati utasítás: E végzés ellen kifogás nyújtható be a Községi Választási Bizottsághoz a végzés 
meghozatalát követő 24 órán belül.  
 
Szám: 013-32/2020 
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