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K Ö R L E V É L

Tárgy: A tanácstagok általános választásával kapcsolatos 
belügyi feladatok:

A választási törvényt módositó 1970. évi III. törvény 20.§. 
értelmében az 1971. április 25-én megválasztott tanácstagok 
megbízatása két évre szol. A törvény rendelkezésének megfe
lelően 1973# április 15-én lesz megtartva a tanácstagok ál
talános választása*

A választással kapcsolatos belügyi feladatokat a belügyminiszte
r elvtárs 04/1971. számú utasítása tartalmazza.

Az utasításban meghatározott feladatokat -a mellékelt vá
lasztási ütemterv figyelembevételével- értelemszerűen kell 
a jelenlegi általános tanácsválasztásnál alkalmazni.

\

B u d a p e s t ,  1973* .január 3-án.

Kapják: a 04/1971.sz.minisz-  a BM.Titkárság vezetője, 
téri utasitás elosztó
ja szerint.

Borgos Gyula s.k.
Készült: 450 pld r.vezérőrnagy
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BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 
Budapest 62. Pf. 314.

Szigorúan titkos!

 
 

A 10-85/1973. számú körlevél melléklete 

Tárgy: 1973* évi tanácsválasztás ütemterve.

1973* január 2-án A helyi tanácsok működési területén 
ki kell függeszteni a választók ősz* 
szeirásáról szóló hirdetményt.

január 2-13-ig. 

január 11-én

A -választók összeirása.

A Minisztertanács tárgyalja:
- a ̂ választásokról szóló MT rendelet- 
.. tervezetet
- a választások kitűzésére,valamint
- a fővárosi és a megyei tanácsok 
tagjai létszámára vonatkozó NET 
határozattervezeteket•

január 26-án NET tárgyalja a választások kitűzésé
ről és a fővárosi, megyei tanácstagok 
létszámáról szóló előterjesztéseket.

február 10-ig Eligazitás a választói névjegyzék 
összeállításával, a választási elnök
ségek kiegészítésével és a jelölő- - 
gyűléseit- szervezésével kapcsolatos 
feladatokról.

február 14-ig

február 24-án

A névjegyzék, a választási elnökségi 
Tájékoztató, a jelölőgyülési jkv. stb. 
nyomtatványok kiszállítása.

Megjelenik a Magyar Közlönyben:
- az Elnöki Tanács határozata a vá
lasztások kitűzéséről,

- a fővárosi és a megyei tanácstagok 
számáról,

- a választásról szóló MT.rendelet

./.
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február 26-án Á városokban és a községekben kifüggesz
tik a választás kitűzéséről szóló hirdet
ményt o

március

március

március

március

március

március

március

március

március
április

2-án

6-ig

10-ig

12-től
26-ig

10-től
18-ig

10-től
21-ig

22-én

29-ig

31-től
5-ig

A helyi tanácsok végrehajtó bizottságai:
- kialakitják és sorszámmal látják el a 
szavazóköröket,

- közzéteszik a választókerületek terüle
ti beosztásáról szóló hirdetményt.

A helyi választási elnökségek uj tagjai- 
nak kijelölése., megerősítése es esküté
tele .

Elkészül a választók névjegyzéke, kiadják 
a választók részére a névjegyzékbe tör
tént felvételükről szóló értesitést.

Jelölőgyülések.

Névjegyzékek közszemlére tétele

Kifogások bejelentése.

A községi szavazólapok és a szavazat- 
szedő bizottságok megalakulásával kap
csolatos nyomtatványok kiszállítása.

A KM? helyi bizottságai javaslatot 
tesznek a szavazatszedő bizottságok 
tagjaira a helyi választási elnökségek
nek.

A végleges névjegyzékek közszemlére 
tétele
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április 5-én A helyi választási elnökségek hirdetmény
utján közzéteszik a tanácstagjelöltek 
névsorát,
megalakulnak a szavazatszedő bizottságok 
és
esküt tesznek,
a helyi végrehajtó bizottságok közzéte
szik a választási hirdetményt.

április 7-ig A fővárosi, megyei tanács végrehajtó
bizottsága közli a HTTP fővárosi, megyei 
bizottságával és a megyei választási 
elnökséggel a helyi tanácsok által meg
választható területi tanácstagok számát

április 9-én A városi szavazólapok, megbizólevelek,
a választás napi nyomtatványok stb. 
kiszállítása.

április 14-én A választási szervek az illetékes tanács 
végrehajtó bizottságától átveszik a válasz
tási nyomtatványokat.

április 15- 

április 16-án

A választás napja.

A rádió 22 órai híradásában ismerteti 
a választás eredményéről szóló ÖVE 
közleményt.

április 17-én A reggeli lapok közük a tanácstagok^.■
választásának eredményéről -helyi tanács- 
tipusonként- az ÖVE közleményét.

április 19-ig A HNF fővárosi, megyei bizottsága a 
területi tanácstagok jelölésére vonat
kozó javaslatát megküldi az illetékes 
fővárosi, megyei választási elnökségnek.
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április 21-ig

április 29-ig

május 4-ig

május 15-ig

Az Országgyűlés 
legközelebbi ülés
szakán;

A fővárosig megyei választási elnökség 
közli a helyi végrehajtó bizottságokkal 
a HíJ? fővárosi, megyei bizottságának a 
területi tanácstagok jelölésére vonat-" 
kozó javaslatát. A helyi választási el
nökség a megválasztott helyi tanácsta
goknak átadja a megbizólevelet.

Megalakulnak a helyi tanácsok és meg
választják a területi tanácsok tagjait.

Az illetékes szervek és a hirközlőszer- 
vek tájékoztatása a fővárosi és a megyei 
tanácstagok választásáról.

Megalakulnak a fővárosi és a megyei 
tanácsok.

Az ÖVE elnöke jelentést tesz az Ország
gyűlésnek a választásokról.
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