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MORAVSKE TOPLICE KÖZSÉG 

Községi Választási Különbizottság  

 
A Helyi Választási Törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 94/07-egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 

45/08 és 83/12 és 68/17) 41. cikke, valamint a községi tanácstagok és polgármesterválasztásról szóló 

rendes választások kiírása (SZK Hivatalos Közlönye 97/22), és Moravske Toplice Község Magyar 
Önigazgatási Nemzeti Közössége tanácstagjai választásának (2022. 8. 1-i) kiírása alapján, Moravske 

Toplice Község Községi Választási Különbizottságának 2022. szeptember 1-i, 1. rendes ülésén 

elfogadásra került az alábbi 

 

 

Ü T E M T E R V 

 

A MORAVSKE TOPLICE KÖZSÉGI MAGYAR ÖNIGAZGATÁSI NEMZETI KÖZÖSSÉG 

TANÁCSA TAGJAI 2022. 11. 20-I VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

LEBONYOLÍTÁSÁHOZ 

 
 

A községi tanácstagok – a magyar nemzeti közösség képviselői és a Magyar Önigazgatási Nemzeti 

Közösség tanácstagjainak 2022.11.20-én tartandó választására vonatkozó egyes választási feladatokat 
az alábbi határidőkön belül kell elvégezni.
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  (az egyes feladatokra vonatkozó határidők fel vannak 

tüntetve!): 

 

Dátum: 2022. 9. 5.  
 

Nap: 1. nap ZLV: 28. cikk és a Kiírás
2
 

 

TEENDŐ 1:  A választások kiírásának napja, amikor megkezdődnek a választások lebonyolításával 

kapcsolatos határidők. 

       ZVRK: a 23. cikk nyolcadik bekezdése 

 

TEENDŐ 2:  A választói jog nyilvántartásáért felelős minisztérium a saját honlapján közzéteszi az 

egyes községek, illetve választókerületek választói létszámát. 
 

Dátum: 2022. 9. 5-től 2022. 10. 20-án 19 óráig! 

 

Nap: 1. nap – 46. nap  ZLV: 74. cikk 
 (legkésőbb a választások előtti 30. napion) 

 

 

                                                             
1 Az egyes teendők végső határideje van feltűntetve! 
2 Megjegyzés:  
Kiírás =  A községi tanácstagok és polgármesterek rendes választásának kiírása (SZK Hivatalos Közlönye 

97/22)  
ZLV = Önkormányzati Választási Törvény (SZK Hivatalos Közlönye 94/07 – egységes szerkezetbe foglalt 

szöveg, 45/08, 83/12, 68/17 és 93/20 – AB-határozat) 
ZVDZ  =  Országgyűlési Választási Törvény (SZK Hivatalos Közlönye 109/06 – egységes szerkezetbe foglalt 

szöveg, 54/07 – AB-határozat, 23/17 és 29/21) 
ZEVP-2 =   Törvény a választói jog nyilvántartásáról (SZK Hivatalos Közlönye, 98/13), 
ZVRK =  A választási és népszavazási kampányról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 41/07, 103/07 – 

ZPolS-D, 11/11, 28/11 – AB-határozat és 98/13) 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1650
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2904
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0618
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TEENDŐ:    A választópolgárok - a magyar nemzeti közösség tagjai az előírt 

formanyomtatványokon történő támogatásukkal határozzák meg a községi 

tanácstagjelölteket - a nemzeti közösségek képviselőit. 
 

   A választópolgárok - a magyar nemzeti közösség tagjai jelölnek a Magyar 

Önigazgatási Nemzeti Közösség tanácsába. 
 

Megjegyzés: A jelöltek vagy jelöltlisták hitelesítésére, a hitelesített jelöltek vagy 

jelöltlisták listáinak összeállítására és közzétételére vonatkozó eljárás 

tekintetében az országgyűlési választásokról szóló törvény rendelkezései 
értelemszerűen alkalmazandók. 

 

Dátum: 2022. 9. 12. 

 
Nap: 8. nap      ZLV: 41. cikk és  

(legkésőbb a kiírást követő 7. napon)   ZEVP-2: 22. cikk 

 
TEENDŐ :   A választási bizottságok kijelölik a község területén a szavazóhelyeket (a 

szavazóhelyek területét és székhelyét), és ezt közlik a Szlovén Köztársaság Geodéziai 

Igazgatóságának illetékes kirendeltségeivel. 

 

Dátum: 2022. 9. 15. 

 

Nap: 11. nap      ZLV: 37. cikk harmadik bekezdése 

(legkésőbb a választások kiírását követő 10. napon) 
 

TEENDŐ:    A községben működő politikai pártok, más polgári szervezetek és a polgárok 

javaslatokat nyújthatnak be a Községi Választási Különbizottsághoz a 
szavazóbizottságok elnökének és tagjainak, valamint helyetteseiknek a kinevezésére. 

 

Dátum: 2022. 10. 5.                                            

 
Nap: 31. nap                  

(legkésőbb a választások napját megelőző 45. napon) ZVRK: 16. cikk első bekezdése 

 

TEENDŐ:    A községi tanácstagok választási kampánya szervezőjének külön számlát kell nyitnia 
„A választási kampányra” megjelöléssel, megjelölve a választást, amelyre a kampányt 

szervezi. 

 

Dátum: 2022. 10. 20-án, 19 óráig! 

 

Nap: 46. nap      ZLV: 74. cikk 

(legkésőbb a választások napját megelőző 30. napon) ZVDZ: 46. cikk 

 

TEENDŐ 1:  Az utolsó nap, amikor a választópolgárok aláírhatják a jelölést vagy a jelöltlistát 

támogató nyomtatványt az illetékes közigazgatási hatóságnál (zárás előtt). 

 
       ZLV: 74. cikk első bekezdése 

 

TEENDŐ 2:  A községi választási különbizottságnál be kell nyújtani a községi tanácstagok – a 
magyar nemzetiség képviselői megválasztására a jelöléseket.  

 

A községi választási különbizottságnál be kell nyújtani a Magyar Önigazgatási 

Nemzeti Közösség tanácstagok megválasztására a jelöléseket.  
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  A jelölt előterjesztője a jelölés vagy a jelöltek listájának benyújtásakor kijelöli 

a jelölt vagy a jelöltek listájának képviselőjét. 

  

ZVRK: a 17. cikk második bekezdése 

 
TEENDŐ 3: A községi tanácstagjelöltek listájának benyújtásával egyidejűleg a jelölési iratok 

benyújtói közlik a kampányszervező és felelős személyének adatait, valamint a 

választási kampányra vonatkozó külön tranzakciós számla megnyitásának adatait 

(tranzakciós számlaszám, banki cím és a tranzakciós számla tulajdonosának címe). 
 

Dátum:  2022. 10. 20. 

 

Nap: 47. nap      ZVRK: 2. cikk 
 (legkorábban a választások előtt 30 nappal)     

 

TEENDŐ 1:  A választási kampány kezdete, amelynek legkésőbb 24 órával a szavazás 
napja előtt be kell fejeződnie.   

 

Dátum: 2022. 10. 21 – 10. 30.  

 
 Nap:  47-56. nap     

 (legkésőbb a választások előtt 20 nappal)  ZLV: 74. cikk második bekezdése 

            ZVDZ:  54. - 59. cikkek  

                               
TEENDŐ 1:  A jelölések és jelöltlisták jogszerűségének vizsgálatára, valamint a jelölést 

vagy a jelöltlistát jóváhagyó vagy elutasító határozat meghozatalára vonatkozó eljárás, 

amelynek során a jelöltlistával vagy a jelöléssel kapcsolatos formai hiányosságokat 
legkésőbb három napon belül ki kell javítani. 

 

Dátum: 2022. 10. 31-től 11. 4-ig 

 
Nap: 57. - 61. nap ZLV: 74. cikk második bekezdése 

(a választás napja előtti 20-tól legkésőbb 15. napon) ZVDZ: 60. cikk 

 

TEENDŐ:   A Községi Választási Különbizottság elkészíti a községi tanács - a magyar 
nemzeti közösség tagjai és a Magyar Önigazgatási Nemzeti Közösség Tanácsa - 

tagjainak hitelesített jelöltlistáit, valamint a sorsolással megállapítandó sorrendben a 

hitelesített jelöltek listáját és a szavazásra bocsátott jelöltek listáit. 
 

 

Dátum: 2022. 11. 4. 

 
Nap: 61. nap ZLV: 74. cikk második bekezdése 

(legkésőbb a választások napja előtti 15. napon)  ZVDZ: 61. cikke 

        

TEENDŐ 1:  A Községi Választási Különbizottság közzéteszi a jelöltek hitelesített névsorát és a 
jelöltlistákat.  

ZEVP-2: 17. cikk 

 
TEENDŐ 2:  Bármely választópolgár bármelyik közigazgatási egységnél betekinthet a 

választói névjegyzékben róla tárolt adatokba. A választópolgár kérheti a választói 

névjegyzékbe való felvételét, ha nem szerepel a választói névjegyzékben, vagy a 
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helyesbítését, ha téves adatokkal szerepel. A hozzáférés a nemzeti e-kormányzati 

portálon keresztül is lehetséges.   

 
ZEVP-2: 23. és 26. cikk 

 

TEENDŐ 3:  A szavazás lebonyolítása céljából a Belügyminisztérium a választói 
névjegyzékben szereplő választópolgárok adataival a szavazás lebonyolításához 

szavazóhelyiségenként általános választói névjegyzéket és külön választói 

névjegyzéket állít össze. 

      

  

 

Dátum: 2022. 11. 7. 

  
Nap: 64. nap 

(legkésőbb a választás napja előtti 12. napon)  ZLV: 37. cikk ötödik bekezdése  

  
TEENDŐ:  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: 2022. 11. 9. 

 

Nap: 66. nap     ZLV: rendelkezéshez kapcsolódó 75. cikk 

(legkésőbb a választás napja előtti 10. napon)  ZVDZ: 81. cikk második bekezdése  
   

TEENDŐ 1:  A Szlovén Köztársaság területén, büntetés-végrehajtási intézetben fogva 

tartott, kórházban vagy intézeti ellátást nyújtó szociális intézményben lévő 
választópolgároknak, akik levélben kívánnak szavazni, értesíteniük kell a községi 

választási bizottságot. A fogyatékossággal élő személyek ugyanígy szavazhatnak, ha 

bemutatják az illetékes hatóság határozatát, amelyben a fogyatékossággal élő személy 

státuszát elismerik. 

                                  

                         Azok a választópolgárok, akik SARS-CoV-2 fertőzés miatt kötelező 

házikaranténban vannak, szintén szavazhatnak levélben. Az értesítéshez csatolni 

kell a megfelelő bizonyítékot.  

 

ZVDZ: 81. cikk negyedik bekezdése 
 

TEENDŐ 2:  A rokkant személyek állandó jelleggel is szavazhatnak levélben, ha erről 

értesítik a Nemzeti Választási Bizottságot, és benyújtják az illetékes hatóság 

határozatát, amelyben a rokkant személy státuszát elismerik. A rokkant személy 
állandó levélben történő szavazásra vonatkozó értesítése visszavonásig érvényes.  

 

 

Dátum: 2022. 11. 14. 
 

Nap: 71. nap      ZLV: 47. cikk második bekezdése 

(legkésőbb a választás napja előtti 5. napon) 
 

TEENDŐ:  A jelölt vagy a jelöltek listájának képviselője a községi választási bizottság, 

illetve a községi választási különbizottság elé terjesztheti a megbízottak listáját.  
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Dátum: 2022. 11. 16. és 17. 

 

 Nap: 72. - 74. nap     ZLV: 78. cikk 
(a választások napja előtt legfeljebb 5, és legkésőbb 2 nappal)  

  

TEENDŐ:   Az előzetes szavazás 2022. 11. 16-án, szerdán, és 2022. 11. 17-én, csütörtökön 
lehetséges Moravske Toplice településen, a tűzoltóotthonban (Dolga ulica 63). Az 

előzetes szavazást szolgáló szavazóhely 7 és 19 között lesz nyitva.   

 

Dátum: 2022. 11. 16. 
  

Nap: 73. nap      ZLV: 81. cikk 

(legkésőbb a választás napja előtti 3. napon) 

  
TEENDŐ:  Azok a választók, akik betegség miatt nem tudnak megjelenni a 

szavazóhelyen, írásban kérhetik a lakóhelyükön, a szavazóbizottság jelenlétében történő szavazást. 

 

Dátum: 2022. 11. 18-án 24 órakor 

 

Nap: 75. nap      ZVRK: 2. cikk  
                (a választás napja előtt 24 órával)    

 

TEENDŐ:  A választási kampány befejezése és a kampánycsend kezdete. 
 

Dátum: 2022. 11. 20. 

 

Nap: 77. nap Kiírás: A kiírásról szóló rendelet 

 

TEENDŐ:  Általános szavazás. 

 

Dátum: 2022. 11. 21.  

 
Nap: 78. nap      ZLV: 89. cikk 

(a választásokat követő napon) 

 
TEENDŐ 1: A szavazóbizottságok átadják a választási anyagokat a községi választási 

különbizottságnak (legkésőbb déli 12 óráig) 

 
ZLV: 88. cikk 

 

TEENDŐ 2: A községi választási különbizottság megállapítja a postán érkező szavazás 

eredményét. 
 

 

Dátum: 2022. 11. 26. 

 
Nap: 83. nap 

( legkésőbb 6. nappal a választások napja után)   ZLV: 90. cikk 

 
TEENDŐ:   A községi választási különbizottság elkészíti a választások eredményeiről 

szóló beszámolót, és azt megküldi a polgármesternek, az Országos Választási 

Bizottságnak, valamint a jelöltek, illetve jelöltlisták képviselőinek.  
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Moravske Toplice Község Választási Különbizottsága az ütemtervet az alábbi összetételben fogadta 

el: Ludvik Rituper elnök, Jasmina Opec Vöröš, elnökhelyettes és Elisa Turner, Franc Horvat tagok, 

Janez Panker helyettes tag. 
 

 

Iktatószám: 041- 8/2022- POVK 
Dátum: 2022. 9. 5. 

 

Ludvik Rituper, okl. jogász 

a KVKB elnöke  

 
                                                                                             


