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Posebna občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice je na 1. seji dne 14. avgusta 2010,  sprejela 

naslednji 

 

R O K O V N I K 

ZA IZVEDBO VOLILNIH OPRAVIL ZA REDNE VOLITVE ČLANOV SVETA NARODNE 

SAMOUPRAVNE SKUPNOSTI  OBČINE MORAVSKE TOPLICE, KI BODO 10.10.2010 

 

Opombe: 

ZLV =   Zakon o lokalnih volitvah  (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV–UPB3 in 45/08 – ZLV-H)  

ZVDZ = Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ – UPB1 in 54/07 – odločba US) 

ZEVP  =   Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/07 – ZEVP1 – UPB1) 

ZVRK =  Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 – ZVRK, 103/07 – ZPolS-D in 

105/08 – odločba US)  

 

I. 

 

Posamezna volilna opravila za izvedbo volitev članov Sveta madžarske narodne samouprave skupnosti, ki 

bodo 10.10.2010, se izvedejo v naslednjih rokih (navedeni so skrajni roki!) 

____________________________________________________________________________________ 

Datum: 9.8.2010  

 

 Dan: 1. dan          ZLV: 28. in111. člen ter  

            Razpis volitev v svete KS 

            (Uradni list RS, št. 64/10)   

         

 VSEBINA: Dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za izvedbo volitev. 

_____________________________________________________________________________________ 

Datum: 9.8.2010  

 

 Dan: 1. dan          ZVRK: 23. člen         

 VSEBINA: Ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice na svoji spletni strani objavi število 

volivcev v posamezni lokalni skupnosti. 

__________________________________________________________________________________ 

Datum: 9.8. do  15.9.2010 

 

 Dan: 1. dan - 38. dan         ZLV: 74. člen  

            (25 dni pred dnem glasovanja)             

       

 VSEBINA: Volivci določajo kandidate za člane sveta MNSS, skladno z pravili      

z dajanjem podpore na predpisanem obrazcu. 

_____________________________________________________________________________________ 

Datum: 13.8.2010  

 

Dan: 5. dan                                                                                 ZEVP: 36. in 42. člen 

  

VSEBINA: Ustanovljene oz. imenovane morajo biti komisije za sestavo volilnega imenika državljanov RS - 

pripadnikov madžarske narodne skupnosti.  

 

_________________________________________________________________________________________ 

Datum: 18.8.2010 
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 Dan: 10. dan                      ZEVP:  18. člen  

 

             VSEBINA: Posebna občinska volilna komisija določi volišča za izvedbo glasovanja. 

___________________________________________________________________________________ 

Datum: 18.8.2010 

 

 Dan: 10. dan                      ZLV:  37. člen     

       

             VSEBINA: Volivci, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko dajo svoje predloge za 

imenovanje predsednika in članov volilnih odborov. 

 

 Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti izjave kandidatov, da soglašajo z 

imenovanjem v volilni odbor in izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javnih objavi 

kandidatur oz. list kandidatov obvestil pristojno volilno komisijo o morebitnem 

sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatov o katerem se glasuje na volišču, za 

katerega bo imenovan v volilni odbor.  

___________________________________________________________________________________ 

Datum: 18.8.2010 

 

 Dan: 10. dan                      ZLV:  45. a člen     

       

VSEBINA:               Svet MNSS  na predlog  Posebne občinske volilne komisije, določi višino nadomestil 

članov       volilnih odborov za posebne oblike glasovanja. 

____________________________________________________________________________________ 

Datum:  18.8.2010 

 

 Dan: 10. dan                      ZEVP:  8. člen ZLV   

                                                                                               ZEVP:   18. člen    

       

VSEBINA: POVK mora sporočiti pristojnemu organu, katera volišča bodo na območju, za katero 

se vodi register stalnega prebivalstva, ter območja teh volišč. 

___________________________________________________________________________________ 

Datum: 23.8.2010  

 

Dan: 15. dan                                                                                   ZEVP: 37. in 43. člen  

 

VSEBINA:          Komisije za sestavo volilnih imenikov državljanov RS - pripadnikov madžarske narodne 

skupnosti     predložijo volilni imenik pristojnemu organu v potrditev. 

 

__________________________________________________________________________________________  

Datum: 28.8.2010 

 

 Dan: 20. dan                      ZEVP:  21. člen  

 

 VSEBINA Pristojni organ na krajevno običajen način razgrne volilne imenike. Vsak volivec ima 

pravico pregledati splošni volilni imenik in zahtevati  popravek        volilnega imenika. 

__________________________________________________________________________________ 

Datum: 15.9.2010 

  

 Dan:  38. dan     ZLV:   4. člen v zvezi z določbami 

       ZVDZ: 46. člen 
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VSEBINA: Zadnji dan, ko se pri pristojnem upravnem organu lahko podpiše obrazec podpore kandidaturi 

oziroma listi kandidatov. 

_________________________________________________________________________________ 

Datum: 15.9.2010 do 19.00 ure 

 

 Dan: 38. dan           ZLV: prvi odstavek 74. člena 

                     

 VSEBINA: Pri posebni občinski volilni komisiji je potrebno vložiti kandidature za člane sveta  

                                       MNSS. 

   

Datum:  od vložitve kandidatur/list kandidatov do  21.9.2010  

 

 Dan: 44. dan         ZLV:   drugi odstavek 74. člena v  

 (do 18. dne pred dnem glasovanja)                 zvezi z določbami 

       ZVDZ:    59. člen 

 

VSEBINA: Preizkus kandidatur, pri čemer je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oziroma 

zavrrnitvi kandidature navedeni datum. 

___________________________________________________________________________________ 

Datum:  22.9.2010 

 

 Dan: 45. dan     ZLV:   drugi odstavek 74. člena v                 

                    zvezi z določbami 

       ZVDZ:    60. člen 

 

 VSEBINA: Določitev seznama kandidatur (žrebanje vrstnega reda). 

__________________________________________________________________________________ 

Datum:  25.9.2010 

 

 Dan: 48. dan     ZLV:    drugi odstavek 74. člena v           

             (15 dni pred dnem glasovanja)                zvezi z določbami 

       ZVDZ:  61. člen 

 

 VSEBINA: Javna objava seznamov potrjenih kandidatur. 

_________________________________________________________________________________ 

Datum: 25.9.2010 

 

 Dan: 48. dan     ZEVP:    22. člen           

             (15 dni pred dnem glasovanja)                 

 

 VSEBINA: Državljani lahko do tega dne zahtevajo, ustno ali pisno, popravek volilnega imenika. 

________________________________________________________________________________ 

Datum:  27.9.2010 

 

 Dan: 50. dan     ZLV:    96. a člen           

             (13 dni pred dnem glasovanja                 

 oz. 48 ur po dnevu objave seznama   

 

 VSEBINA: Predstavniki list kandidatov lahko v 48 urah po dnevu objave seznama  

                                       vložijo ugovor zoper potrjeno listo kandidatov, če je sestavljena v nasprotju z zakonom        
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                                       o lokalnih volitvah.  

____________________________________________________________________________________ 

Datum:  28.9.2010 

 

 Dan: 51. dan     ZLV:  37. člen           

             (12 dni pred dnem glasovanja)                 

   

VSEBINA: Zadnji dan, ko lahko član volilnega odbora obvesti pristojno volilno  komisijo o              

sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za katerega je imenovan v 

volilni odbor. 

____________________________________________________________________________________ 

Datum:  30.9.2010 

 

 Dan: 53. dan     ZLV:  75. člen           

             (10 dni pred dnem glasovanja)              v zvezi z določbami 

       ZVDZ: 81. člen   

   

 VSEBINA: Volivci, ki lahko glasujejo po pošti, morajo do tega roka vložiti  zahtevo za glasovanje 

po pošti.  

____________________________________________________________________________________ 

Datum:  1.10.2010 

  

 Dan:  54. dan        ZEVP: 25. člen 

 (9 dni pred dnem glasovanja)   ZVDZ-B: 36. člen (UL RS, št. 78/06) 

 

 VSEBINA: Pristojni organ potrdi volilne imenike ter jih preda posebni občinski volilni komisiji. 

____________________________________________________________________________________ 

Datum: 5.10.2010 

 

 Dan: 58. dan           ZLV: drugi odstavek 47. člena 

                     

VSEBINA: Predstavnik kandidature lahko predloži seznam zaupnikov posebbni občinski volilni 

komisiji.  

___________________________________________________________________________________ 

Datum:  6. 10.2010 od 7. do 17. ure            

       ZLV:   78. člen 

 Dan: 58. do 60. dan 

 (najprej 5 dni in najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja) 

 

 VSEBINA: Predčasno glasovanje na sedežu POVK.     

___________________________________________________________________________________ 

Datum:  7.10.2010 

 

 Dan: 60. dan     ZLV:   81. člen 

             (3 dni pred dnem glasovanja) 

        

 VSEBINA: Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču vložijo zahtevo, da želijo 

glasovati na svojem domu. 

__________________________________________________________________________________ 

Datum: 7.10.2010 
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 Dan: 60. dan     ZLV:   75. člen v zvezi z  

             (3 dni pred dnem glasovanja)   ZVDZ: prvi odstavek 79. a člena 

        

 

VSEBINA: Volivci, ki želijo glasovati na posebnem volišču, ki je dostopno invalidom in ne na 

volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, morajo to svojo namero sporočiti posebni 

občinski volilni komisiji. 

___________________________________________________________________________________ 

Datum:  8.10.2010 do 24.00 

 

 Dan: 61. dan         ZLV:   4. člen v zvezi z določbami         

             (24 ur pred dnem glasovanja)              ZVDZ: 5. člen 

 

 VSEBINA: Zaključek javne volilne propagande. 

_______________________________________________________________________________ 

Datum: 10.10.2010 

Dan: 63. dan    Akt o razpisu rednih volitev v  svete KS     

               

 VSEBINA: Splošno glasovanje. 

________________________________________________________________________________ 

Datum: 11.10.2010 do 12.00 ure 

  

 Dan: 64. dan     ZLV:   prvi odstavek 89. člena 

 

VSEBINA: Volilni odbori morajo predati volilno gradivo posebni občinski volilni komisiji.    

________________________________________________________________________________ 

Datum: 11.10.2010 po 12.00 uri 

 

 Dan: 64. dan      ZLV:  88. člen 

                     

 VSEBINA: Posebna občinska volilna komisija ugotavlja izid glasovanja po pošti.   

_______________________________________________________________________________ 

Datum:  16.10.2010  

 

 Dan: 69. dan         ZLV:   90. člen 

  (6. dan po dnevu glasovanja)             

 

VSEBINA: Posebna občinska volilna komisija sestavi poročilo o izidu glasovanja in ga pošlje 

predsedniku sveta MNSS, županu, Državni volilni komisiji ter predstavnikom 

kandidatur. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Številka: POVK /10 

V Prosenjakovcih, 14.08.2010 

 

 

 

                                                                                                            Ludvik Rituper, univ.dipl.prav., l.r. 

                                                                                                            Predsednik 
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A Moravske Toplice Község Községi Választási Különbizottságának 2010. augusztus 14-ei, 1. ülésén 

elfogadásra került az alábbi 

 

ÜTEMTERV 

A MORAVSKE TOPLICE KÖZSÉGI MAGYAR NEMZETI ÖNKORMÁNYZATI KÖZÖSSÉG 

TANÁCSA TAGJAI 2010.10.10-EI VÁLASZTÁSI TEENDŐINEK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ 

 

Megjegyzések: 

ZLV = Helyi Választásokról szóló Törvény (UL RS, 94/07 – ZLV–UPB3 és 45/08 – ZLV-H)  

ZVDZ = Az Országgyűlési Választásokról szóló Törvény (UL RS, 109/06 – ZVDZ – UPB1 és 54/07 – AB-

határozat) 

ZEVP = Törvény a választói jog nyilvántartásáról (UL RS, 1/07 – ZEVP1 – UPB1) 

ZVRK = A választási és népszavazási kampányról szóló törvény (UL RS, 41/07 – ZVRK, 103/07 – ZPolS-D és 

105/08 – AB-határozat)  

 

I. 

A Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa tagjainak, 2010.10.10-ei választásával kapcsolatos 

választási teendők határnapjai (a végső határnapok feltűntetésével!) 

____________________________________________________________________________________ 

Dátum: 2010. 8.9.  

 

 Nap: 1. nap          ZLV: 28. és 111. cikk, valamint  

            a Helyi Tanácsokba történő választás kiírása 

            (UL RS, 64/10)   

 TARTALOM: A választások kiírása napjának az a nap minősül, amikor megkezdődnek a választások 

lebonyolításával kapcsolatos határidők. 

_____________________________________________________________________________________ 

Dátum: 2010. 8.9.  

 

 Nap: 1. nap          ZVRK: 23. cikk         

 TARTALOM: A választói jog nyilvántartásáért felelős minisztérium a saját honlapján közzéteszi az 

egyes helyi közösségek választói létszámát. 

__________________________________________________________________________________ 

Dátum: 2010.8.9-től 2010.9.15-éig 

 

 Nap: 1. nap - 38. nap         ZLV: 74. cikk  

            (25 nappal a választások előtt)             

  

TARTALOM:  A választók, az előírt formanyomtatványon adott támogatásukkal, jelölnek a MNÖK tanácsába.  

_____________________________________________________________________________________ 

Dátum: 2010. 8.13.  

 

Nap: 5. nap                                                                                  ZEVP: 36. és 42. cikk 

  

TARTALOM: Meg kell alapítani, illetve ki kell nevezni a magyar nemzeti közösség tagjai választói 

névjegyzéke elkészítésével megbízott bizottságot.  
_________________________________________________________________________________________ 

Dátum: 2010. 8.18.  

 

 Nap: 10. nap                      ZEVP: 18. cikk  
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             TARTALOM: A községi választási különbizottság kijelöli a szavazóhelyeket.  

___________________________________________________________________________________ 

Dátum: 2010. 8.18.  

 

 Nap: 10. nap                      ZLV: 37. cikk     

       

             TARTALOM: A választók, és a községben működő egyéb jelölő szervezetek, valamint a polgárok 

javaslatot tehetnek a szavazóbizottságok elnökére és tagjaira. 

 

 A jelölés benyújtása során, a jelölőknek mellékelniük kell a jelöltek nyilatkozatát, 

miszerint elfogadják a szavazóbizottsági kinevezési jelölést, valamint a nyilatkozatot, 

hogy a jelölések, illetve jelöltlisták közzétételét követő három napon belül értesítik a 

választási bizottságot, amennyiben rokoni kapcsolatban állnak valamelyik jelölttel, 

akiről azon a szavazóhelyen szavaznak, amelyen személyük szavazóbizottsági tagként 

szerepel. 

___________________________________________________________________________________ 

Dátum: 2010. 8.18.  

 

 Nap: 10. nap                      ZLV: 45. a cikk     

       

TARTALOM:  A MNÖK tanácsa, a Községi Választási Különbizottság javaslatára, kijelöli a 

különleges szavazási módszereket bonyolító szavazóbizottsági tagság esetére járó pótlék mértékét. 

____________________________________________________________________________________ 

Dátum: 2010. 8.18.  

 

 Nap: 10. nap                      ZEVP: a ZLV 8. cikke  

                                                                                               ZEVP: 18. cikk    

      TARTALOM: A Községi Választási Különbizottság tájékoztatja az illetékes hatóságot az állandó 

lakhelynyilvántartás területén létesített szavazóhelyekről és a szavazókörzetekről. 

___________________________________________________________________________________ 

Dátum: 2010. 8.23.  

 

Nap: 15. nap       ZEVP: 37. és 43. cikk  

 

TARTALOM: A magyar nemzeti közösség tagjai választói névjegyzéke elkészítésével megbízott 

bizottságok, jóváhagyásra benyújtják a választói névjegyzéket az illetékes hatóságnak. 
__________________________________________________________________________________________  

Dátum: 2010. 8.28.  

 

 Nap: 20. nap                      ZEVP: 21. cikk 

 TARTALOM: Az illetékes hatóság a helyileg szokásos módon kifüggeszti a választói névjegyzékeket. 

Az általános választói névjegyzékbe minden választó betekinthet és követelheti a választói névjegyzék 

módosítását. 

__________________________________________________________________________________ 

Dátum: 2010. 9.15.  

 Nap: 38. nap     ZLV: a rendelkezésekkel kapcsolatos 4. cikk 

       ZVDZ: 46. cikke 

 

TARTALOM: Az utolsó nap, amikor az illetékes hatóságnál még aláírható az egyéni jelölt, illetve 

jelöltlista támogatási nyilatkozata. 
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_________________________________________________________________________________ 

Dátum: 2010. 9.15-én, 19 óráig  

 

 Nap: 38. nap    ZLV: a 74. cikk első bekezdése 

                     

 TARTALOM:  A Községi Választási Különbizottsághoz be kell nyújtani a MNÖK tanácstagok 

jelöléseit. 

   

Dátum: a jelöltek/jelöltlisták beterjesztésétől 2010.9.21-éig  

 

 Nap: 44. nap     ZLV: a rendelkezésekkel kapcsolatos 74. cikk  

                                                                                                második bekezdése         

 (18 nappal a választások előtt)                  

       ZVDZ: 59. cikke 

 

TARTALOM: A jelölések ellenőrzése, ahol a jelölés jóváhagyásáról, illetve elutasításáról szóló 

határozat kiadásának végső határideje a feltűntetett dátum.  

___________________________________________________________________________________ 

Dátum: 2010. 9.22.  

 

 Nap: 45. nap     ZLV: a rendelkezésekkel kapcsolatos 74. cikk  

második bekezdése   

       

       ZVDZ: 60. cikke 

 TARTALOM: Jelöltek sorrendjének meghatározása (sorrendsorsolás). 

__________________________________________________________________________________ 

Dátum: 2010. 9.25.  

 

Nap: 48. nap      ZLV: a rendelkezésekkel kapcsolatos 74. cikk  

második bekezdése         

             (15 nappal a választások napja előtt)                 

        ZVDZ: 61. cikk 

 

 TARTALOM: A jóváhagyott jelölések nyilvános közzététele. 

_________________________________________________________________________________ 

Dátum: 2010. 9.25.  

 

 Nap: 48. nap     ZEVP: 22. cikk           

             (15 nappal a választások napja előtt)                 

 

 TARTALOM: Az állampolgárok eddig a napig, szóban vagy írásban követelhetik a választói 

névjegyzék módosítását. 

________________________________________________________________________________ 

Dátum: 2010. 9.27.  

 

 Nap: 50. nap     ZLV: 96. a cikk 

             (13 nappal a választások napja előtt)                 

 illetve a jegyzék közzétételét követő 48 óra   

 

 TARTALOM: A jelöltlisták képviselői, a listák közzétételét követő 48 órán belül emelhetnek óvást a 

jóváhagyott listák ellen, amennyiben ezek ellentétesek a helyi választási törvény rendelkezéseivel.  
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____________________________________________________________________________________ 

Dátum: 2010. 9.28.  

 

 Nap: 51. nap     ZLV: 37. cikk           

             (12 nappal a választások napja előtt)                 

   

TARTALOM: Az utolsó nap, amikor a szavazóbizottsági tag értesítheti az illetékes választási 

bizottságot, hogy rokoni, illetve egyéb kapcsolatban áll az olyan jelölttel, akiről azon a 

szavazóhelyen szavaznak, amelyen személyük szavazóbizottsági tagként szerepel. 

____________________________________________________________________________________ 

Dátum: 30.9.2010 

 

 Nap: 53. nap     ZLV: a rendelkezésekkel kapcsolatos 75. cikk  

             (10 nappal a választások napja előtt)               

       ZVDZ: 81. cikk   

   

 TARTALOM: A postán történő szavazási joggal bíró választók eddig a határidőig kell, hogy 

benyújtsák a postán történő szavazással kapcsolatos igényüket.  

____________________________________________________________________________________ 

Dátum: 2010. 10.1.  

  

 Nap: 54. nap     ZEVP: 25. cikke 

 (9 nappal a választások napja előtt)   ZVDZ-B: 36. cikk (UL RS, 78/06) 

 

 TARTALOM: Az illetékes hatóság jóváhagyja a választási jegyzékeket, és átadja ezeket a községi 

választási különbizottságnak.  

____________________________________________________________________________________ 

Dátum: 2010. 10.5.  

 

 Nap: 58. nap    ZLV: a 47. cikk második bekezdése 

                     

TARTALOM: A jelölés képviselője a községi választási különbizottságnak benyújthatja a bizalmiak 

listáját.  

___________________________________________________________________________________ 

Dátum: 2010.10.6-án, 7-től 17 óráig            

       ZLV: 78. cikk 

 Nap: 58-tól a 60. napig 

 (legkorábban 5 nappal és a legkésőbb 3 nappal a választások napja előtt) 

 

 TARTALOM: Előzetes szavazás a községi választási különbizottság székhelyén.   

  

___________________________________________________________________________________ 

Dátum: 2010. 10.7.  

 

 Nap: 60. nap     ZLV: 81. cikk 

             (3 nappal a választások napja előtt) 

        

 TARTALOM: Azok a választók, akik betegség miatt nem tudnak megjelenni a szavazóhelyen, írásban 

kérhetik a lakóhelyükön történő szavazást.  

 

__________________________________________________________________________________ 
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Dátum: 2010. 10.7.  

 

 Nap: 60. nap     ZLV: 75. cikk  

             (3 nappal a választások napja előtt)   ZVDZ: 79. a cikk első bekezdése 

        

TARTALOM: Azoknak a választóknak, akik nem a választói jegyzék szerinti szavazóhelyen, hanem 

akadálymentes szavazóhelyen kívánnak szavazni, szándékukat jelezniük kell a községi 

választási különbizottságnak. 

___________________________________________________________________________________ 

Dátum: 2010.10.8-án, 24.00 óráig  

 

 Nap: 61. nap     ZLV: a rendelkezésekkel kapcsolatos 4. cikk         

             (24 órával a választások napja előtt)              ZVDZ: 5. cikke 

 

 TARTALOM: A nyilvános választási kampány befejezése. 

_______________________________________________________________________________ 

Dátum: 2010. 10.10.  

Nap: 63. nap    A helyi közösségi választások kiírásáról szóló okirat    

                

 TARTALOM: Általános szavazás. 

________________________________________________________________________________ 

Dátum: 2010.10.11-én, 12.00 óráig 

  

 Nap: 64. nap     ZLV: 89. cikk első bekezdése 

TARTALOM: A szavazóbizottságok átadják a választási anyagokat a községi választási 

különbizottságnak.    

________________________________________________________________________________ 

Dátum: 2010.10.11-én, 12.00 óra után 

 

 Nap: 64. nap      ZLV: 88. cikk 

                     

 TARTALOM: A községi választási különbizottság megállapítja a postán érkező szavazás eredményét. 

 _______________________________________________________________________________ 

Dátum: 2010. 10.16.  

 

 Nap: 69. nap     ZLV: 90. cikke 

  (6. nappal a választások napja után)             

 

TARTALOM: A községi választási különbizottság elkészíti a választások eredményeiről szóló 

beszámolót, és ezt megküldi a MNÖK tanácsa elnökének, a polgármesternek, az 

országos választási bizottságnak és a jelölés képviselőinek. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Iktatószám: POVK /10 

Pártosfalva, 2010.08.14. 

 

 

 

                                                                                                            Ludvik Rituper, egy. okl. jogász, s.k. 

                                                                                                                                     elnök  


