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I. ÉRVÉNYESSÉGI KÖR
§ 1.
A választási rend érvényessége
A jelen választási rend az Egyháztanácsok megválasztását
szabályozza a Rottenburg-Stuttgart egyházmegyében. A más
anyanyelvű katolikus közösségek Pasztorális Tanácsainak
megválasztását (KGO 3. §) ennek megfelelően kell lebonyolítani.
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II. A VÁLASZTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
§ 2.
A hivatalban lévő Egyháztanács feladatai
Az Egyháztanács megválasztásának előkészítéséért és
lebonyolításáért a hivatalban lévő Egyháztanács felel. Ez
magában
foglalja
az
egyházközség
időben
történő
tájékoztatását, és a Választási Bizottság kinevezését.
Az Egyháztanács a választások előtt 6 hónappal dönt az
 Egyháztanács helyeinek számáról (KGO 23. § (1)
bekezdése),
 a szavazatok leadásának módjáról, főképp arról, hogy a
szavazást mindenkinek szóló levél útján bonyolítsák le,
vagy csak az azt kérelmezőknek engedjék meg.
Kivételes esetben a helyek számát a Egyháztanács legfeljebb
nyolc héttel a választások előtt egy alkalommal módosíthatja.
§ 3.
A Választási Bizottság
(1) A választás napja előtt legkésőbb hat hónappal az
Egyháztanács Választási Bizottságot nevez ki. A Bizottság
feladata az Egyháztanács megválasztásának lebonyolítása,
a választási jelölések felállítása, a Választási Elnökség ek
kinevezése és a választás eredményének megállapítása.
A Választási Bizottság kinevezése az Egyháztanács által oly
módon történik, hogy a tanács kinevezi a Választási Bizottság
elnökét, képviselőjét valamint három tagját.
(2) A Bizottság tagjai lehetnek a hivatalban lévő Egyháztanács
tagjai is. Az elnök a tagok közül kinevez egy titkárt. A
Választási Bizottság tagjai nem lehetnek jelöltek.
(3) Az Egyháztanács elnöke vagy választott elnöke a Választási
Bizottság elnökét, továbbá az elnök a bizottság többi tagjait
kézfogással kötelezi feladataik lelkiismeretes betöltésére.
(4) A Választási Bizottság munkamódszerére az egyházközségi
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rend (Kirchengemeindeordnung, a továbbiakban KGO) az
Egyháztanácsra vonatkozó előírásai (KGO 44. § - 63. §)
érvényesek.
§ 4.
A választási jelölés
A választásra jogosult egyházközségi tagok figyelmét legkésőbb
tíz héttel a választás napja előtt kell a szentmiséken történő
bejelentéssel és egyéb helyi megszokott módon felhívni arra,
hogy a választások előtt legfeljebb hét hétig (benyújtási határidő)
választási jelöléseket nyújthatnak be Választási Bizottságnál a
következő előfeltételekkel:
1. A
választási
jelöléseket
szavazásra
jogosult
egyházközségi tagok nyújthatják be.
Egy jelöléshez legalább öt szavazásra jogosult
egyházközségi tag aláírására van szükség.
Nem arányos részegyházközségi választás esetén (KGO
23. § (2) bekezdése) a részegyházközségek vagy
szavazókörzetek egyéni jelöléseket nyújthatnak be; az 1.
és 2. mondat ennek megfelelően érvényes.
2. Minden szavazásra jogosult egyházközségi tag csak
egyetlen jelöléshez adhatja aláírását, ennek során a teljes
lakcímet meg kell adnia. A jelölteknek tilos aláírniuk azt a
jelölést, mely nevüket tartalmazza.
3. Egy jelölésen legfeljebb annyi jelölt lehet feltüntetve,
amennyi választott tagja az eddigi Egyháztanácsnak van.
4. A választási jelöléshez csatolni kell az adott jelöltek írásos
beleegyezését. Ezeket a végleges választási jelölések
nyilvánosságra hozásáig utólag is be lehet nyújtani.
§ 5.
A végleges választási jelölés
(1) A benyújtási határidő leteltét követően a 4. § 1. mondata
értelmében a Választási Bizottság összeállítja a végleges
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választási jelöltlistát. Ellenőrzi azok választhatóságát.
Amennyiben a választhatóságot érintő kétségeket a
Választási Bizottság nem tudja eloszlatni, a kérdésben a
püspökségi felügyeleti szerv dönt (KGO 26. § (3) bekezdése)
(2) A beérkezett választási jelöléseknek legalább két jelölttel
többet kell tartalmazniuk, mint amennyi tagot az
Egyháztanácsban meg kell választani. Amennyiben ez nem
lehetséges, a Választási Bizottságnak meg kell próbálnia erre
a számra kiegészítenie a végleges választási jelölési listát. A
végleges választási jelölési listán levő jelöltek száma azonban
nem lehet kevesebb a megválasztandó tagok számánál. Ha
ez nem lehetséges, a Választási Bizottság megállapíthatja,
hogy a választás nem tartható meg.
(3) Amennyiben a legfeljebb 1.500 katolikus hívővel rendelkező
egyházközségek ezt az előfeltételt nem tudják teljesíteni, ún.
szabad (kötöttségek nélküli) választást tarthatnak, ha
legalább három jelölt jelentkezik a választásra. Egy ilyen
választás végrehajtását a nyilvános bejelentést megelőzően
az esperes elé kell terjeszteni az 5. § (5) bekezdése szerint.
(4) A Választási Bizottság
egy esetlegesen szükséges
kiegészítés mellett további jelölteket helyezhet a végleges
választási jelölési listára. Ehhez szintén a jelöltek írásos
beleegyezésére van szüksége.
(5) A végleges jelölési listán a jelölteket vezetéknévvel és
keresztnévvel, betűrendben és az életkor, foglalkozás és
lakcím kiegészítő megadásával kell feltüntetni.
(6) Nem arányos részegyházközségi választás esetén vagy
szavazókörzetek kialakításánál (KGO 23. § (2) bekezdése) a
jelölteket a részegyházközségeken vagy szavazókörzeteken
belül betűrendi sorrendben kell feltüntetni.
(7) Az egyéb egyházközségekhez tartozó jelölteket megfelelő
jelöléssel kell ellátni.
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(8) A választások előtt legkésőbb négy héttel a Választási
Bizottság nak meg kell határozni a végleges jelölési listát, és
kifüggesztés útján azt nyilvánosságra kell hoznia. Ezenkívül
azt közzé kell tenni a templomi vagy egyházközségi
közlönyben. Az értesítésnek tartalmaznia kell a (5)
bekezdésben említett információkat.
(9) Kötöttségek nélküli választás esetén ezen túlmenően fel kell
hívni a figyelmet arra, hogy a szavazólapra előzetesen nem
nyomtatott, választható személyek is megválaszthatók.
(10) A nyilvános értesítésre a helyi szokásoknak megfelelően a
választás napja előtt egy héttel nyomatékosan fel kell hívni a
figyelmet.
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III. A VÁLASZTÁS LEBONYOLÍTÁSA
§ 6.
Választási dátumok, szavazóhelyiség, szavazási idő,
szavazatok leadása
(1) A választási napot a püspökségi felügyeleti szerv az
egyházmegye minden egyházközsége számára egységesen
határozza meg (KGO 1. és 3. §).
(2) A
püspökségi
felügyeleti
szerv
felmenthet
egy
egyházközséget a választás alól, vagy a választást
lemondhatja, ha az pasztorális vagy jogi okokból szükségessé
válhat.
(3) A
Választási
Bizottság
határozza
meg
az
egyházközségekben ill. részegyházközségekben vagy
szavazókörzetekben a választás lebonyolításának helyét
(szavazóhelyiség) és választás időpontját. A Választási
Bizottság jogosult a szavazás kezdetét a püspöki felügyeleti
szerv által meghatározott vasárnapi nap előtti napra kitűzni.
Az egyházközségen belüli szavazóhelyiségeknek legalább két
órán keresztül nyitva kell tartaniuk.
(4) A szavazásra jogosultak személyes szavazatleadással vagy
levélben történő szavazással szavaznak.
(5) A választás lebonyolítása
nyilvánosan történik.

és

a

szavazatszámlálás

§ 7.
A Választási Elnökség
(1) Mindegyik szavazóhelyiséghez a Választási Bizottság egy
Választási Elnökséget nevez ki, mely feladata a választás
lebonyolítása és választási eredmény megállapítása. Az
elnökség az elnökből, egy elnökhelyettesből és legalább két
tagból áll.
(2) A Választási Elnökséghez az egyházközség szavazásra nem
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jogosult egyházi munkatársai is tartozhatnak. Az elnök a
tagok közül kinevez egy titkárt. A jelöltek nem lehetnek az
elnökség tagjai.
(3) Több szavazóhelyiséggel rendelkező egyházközségekben
ugyanazon Választási Elnökség lebonyolíthatja az összes
választást, ha a szavazóhelyiségek nyitvatartási idői nem
fedik egymást.
(4) Több Választási Elnökség
esetén a Választási Bizottság
megbíz egyet a levélben történő szavazás eredményeinek
megállapítására.
(5) A Választási Bizottság
Elnökség feladatait is.

egyidejűleg betöltheti a Választási

(6) A választás lebonyolítása előtt a Választási Bizottság elnöke
a Választási Elnökség elnökét és az az elnökség többi tagját
a feladataik lelkiismeretes betöltésére kötelezi.
(7) A Választási Elnökség
gondoskodik a választás
zavarmentes lebonyolításáról. A választás időtartama alatt
alapvetően három, de legalább két elnökségi tagnak a
szavazóhelyiségben kell tartózkodnia. Az elnök ill.
elnökhelyettes megbízhat egy másik elnökségi tagot is a
választási folyamat vezetésével.
(8) A választások előtt az elnökség lezárja a szavazóurnát,
miután meggyőződött arról, hogy az üres. Csak az összes
szavazóhelyiség bezárását követően szabad kinyitni az
urnákat, és nekifogni a szavazatok megszámlálásának.
(9) A választási folyamat során a Választási Elnökség
regisztrálja a szavazók nevét és felügyeli a szavazólap
leadását az urnába. Kétségek esetén, pl. szavazati
jogosultság esetén, az elnökség vezetője dönt (ld. 4.
bekezdést).
(10) A Választási Elnökség a választás lebonyolításáról és a
szavazatszámlálásról egy jegyzőkönyvet készít. Azt a
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választások lebonyolításában résztvevő összes tagnak alá
kell írnia.
(11) A Választási Elnökség
munkamódszerére az
egyházközségi rend előírásai (KGO 44. § - 63. §) érvényesek.
§ 8.
A választói jegyzék
Minden szavazásra jogosult személyt regisztrálni kell a választói
jegyzékben. Minden szavazásra jogosult egyházközségi tagnak
választási értesítést kell kézbesíteni, és egyidejűleg közölni kell a
személy felvételét a választói jegyzékben. Minden szavazásra
jogosult személy igényelheti felvételét a jegyzékben (KGO 25. §).
Ha több szavazóhelyiség esetében további választói jegyzékekre
van szükség, az eredetiről másolatok készíthetők. Az átfedéseket
megjegyzéssel és a plébánia pecsétjével kell ellátni.
§ 9.
A választási folyamat
(1) A Választási Bizottság létrehozza a szavazólapot a megfelelő
kötelező minta alapján. Az egyéb egyházközségekhez tartozó
jelölteket megfelelő megjegyzéssel kell ellátni. A kötöttségek
nélküli választás esetén a szavazólap továbbá a
megválasztandó tagok számával megegyező üres sort
tartalmaz.
(2) A szavazáskor csak ezt a szavazólapot szabad használni.
(3) A szavazásra jogosult személyek a szavazólapon beikszelve
megjelölik az általuk megszavazni kívánt jelölt nevét, vagy
annak nevét egyéb egyértelmű módon megjelölik. Annyi
szavazattal
bírnak,
amennyi
megválasztandó
Egyháztanácstag adott. Nem szükséges összes szavazatukat
leadniuk. Egy jelöltre azonban tilos egynél több szavazatot
leadni. Amennyiben egy jelöltre egynél több szavazatot ad le
a szavazó, azt egyetlen szavazatnak kell számítani.
(4) Nem arányos részegyházközségi választás esetén (KGO 23.
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§ (2) bekezdése) a szavazatokat a részközösség vagy
szavazókörzetek egyházközségi helyarányának megfelelően
kell szétosztani.
(5) Egy végleges jelölésre vonatkozó kötöttségek nélküli
választás esetén (5. § (3) bekezdés) a szavazók a
szavazatukat leadhatják a szavazólapon található jelöltre,
vagy a szavazólapon meg nem nevezett, az Egyháztanács
tagjaként megválasztható személyre. Ehhez a személyt a
szavazólapon minden kétséget kizárva meg kell nevezniük,
feltüntetve legalább a személy vezetéknevét és keresztnevét
a
szavazólapon.
Névegyezés
esetén
további,
megkülönböztető ismertetőjelekkel kell ezt kiegészíteni.
§ 10.
Személyes szavazatleadás a szavazóhelyiségben
(1) A szavazásra jogosult személy a szavazóhelyiségben egy
szavazólapot kap kézhez, amennyiben a szavazólapot nem
kapta kézhez korábban a levélben történő szavazáshoz
szükséges dokumentumokkal. A személy a szavazólappal
belép a titkos szavazáshoz kialakított fülkébe, ott kitölti a
szavazólapot majd összehajtja úgy, hogy a szavazata ne
legyen látható. Ezt követően a szavazó kilép a fülkéből, és
odalép a Választási Elnökség
asztalához, és leadja a
választási értesítést. Ha nem tud leadni választási értesítést,
a szavazónak megfelelő módon igazolnia kell magát. A
szavazati jogosultság megállapítását követően a szavazó az
összehajtott szavazólapot bedobja a szavazóurnába. A
szavazat leadását egy elnökségi tagnak kell megjelölnie a
választói jegyzékben.
(2) A több szavazóhelyiséggel rendelkező egyházközségekben a
szavazó egyénileg eldöntheti, mely szavazóhelyiséget
választja. Amennyiben egy ilyen egyházközségben a szavazó
nem tudja bemutatni a választási értesítést, egy minta szerinti
nyilatkozatot kell leadnia, melyben kijelenti, hogy szavazati
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jogával csak egyszer élt.
(3) A szavazat leadásánál a mozgáskorlátozott személyek
kérhetik egy bizalmi személy segítségét. Ebben az esetben a
bizalmi személy a szavazólapot csak a szavazásra jogosult
személy bejelentett akarata szerint jelölheti meg.
§ 11.
Szavazatleadás levél útján történő szavazással
(1) Ha általános levél útján történő szavazásra kerül sor, a
szavazásra jogosult személyek a következő dokumentumokat
kapják kézhez:
 Választási értesítés és a levél útján történő szavazás
megerősítése,
 Szavazólap,
 Szavazólap borítéka,
 Levél útján történő szavazás borítéka
(2) A levél útján szavazó személy
 személyesen kitölti a szavazlólapot,
 a kitöltött szavazólapot annak borítékába helyezi, majd
lezárja a borítékot,
 a hely és dátum megadásával aláírja a levél útján történő
szavazás megerősítését,
 a szavazólap borítékát a választási értesítés hátoldalán
található, aláírt megerősítéssel együtt belehelyezi a levél
útján történő szavazás borítékába,
 a borítékot lezárja és
 a levelet postán vagy egyéb úton eljuttatja a Választási
Bizottság
elnökéhez az illetékes plébániahivatalon
keresztül, melynek címe meg van adva a levél útján
történő szavazás borítékán, vagy
 a levelet legkésőbb a választás napján a választási idő
vége előtt leadja a Választási Bizottság elnökénél.
(3) A 10. § (3) bekezdését ennek megfelelően kell alkalmazni. A
bizalmi személy írja alá ebben az esetben a levél útján
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történő szavazás megerősítését.
(4) A választási idő lejártáig beérkezett szavazóleveleket a
Választási Bizottság elnöke kibontatlanul, lezárva őrzi. A
Választási Bizottság elnöke a választási idő lejárta után
beérkezett szavazóleveleken feltünteti a beérkezés dátumát
és időpontját. Ezeket leveleket kibontatlanul elcsomagolják,
és a plébániahivatal azokat a megsemmisítés időpontjáig őrzi
(14. § (6) bekezdése).
(5) A levél útján történő választás eredményét a személyes
szavazatleadással történő szavazás eredményével együtt
állapítják meg. A Választási Bizottság elnöke a választási idő
lejártáig beérkezett szavazóleveleket közvetlenül ezután
leadja az illetékes Választási Elnökségnek. A szavazólevelek
engedélyeztetésének már a választási idő kezdetekor
nekifoghatnak a Választási Elnökség
nyilvános ülésén.
Ennek során az alábbi módon járnak el:
 Beérkezett szavazólevelek kinyitása,
 Választási értesítés és a levél útján történő szavazás
megerősítés kivétele,
 amennyiben nem állnak fenn kétségek, a levél útján
szavazó személy felvétele a választói jegyzékbe, és a
kinyitatlan szavazólap-boríték bedobása a szavazóurnába.
Amennyiben a szavazólevelek engedélyeztetésére csupán a
választási idő lejárta után kerül sor, előbb ellenőrizni kell,
hogy a választási értesítésben megnevezett szavazókat
felvették-e a választói jegyzékbe; ebben az esetben a
szavazólevél engedélyeztetése nem engedélyezett.
(6) A szavazóleveleket vissza kell utasítani, amennyiben
 a választási értesítés nincs mellékelve,
 hiányzik a levél útján történő választás megerősítése,
 a levél útján történő szavazás borítékában nem található a
szavazólap borítéka,
 már regisztrálva van egy személyes szavazatleadás.
A visszautasított szavazólevelek beküldői nem számítanak
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szavazónak; szavazataik nem minősülnek leadottnak. A
visszautasított szavazóleveleket lezárva kell mellékelni a
választási dokumentumokhoz.
§ 12.
Szavazatleadás levél útján történő szavazással, kérelem
alapján
(1) Ha nem kerül sor általános levél útján történő szavazásra, a
szavazásra jogosult személyek számára kérésre levél útján
történő szavazási ívet kézbesítenek. Ezt a kérelmet a
választás előtti utolsó péntek 12 óráig lehet benyújtani
írásban vagy személyesen a plébániahivatalban. A
kérelemhez használni kell a választási értesítést.
(2) A szavazási jogosultság ellenőrzését követően a kérelmező
számára a következő dokumentumokat kell megküldeni vagy
személyesen odaadni:
 Levél útján történő szavazási ív,
 Szavazólap,
 Boríték a szavazólap számára,
 Levél útján történő szavazás borítéka.
(3) A levél útján történő szavazási ív kitöltését fel kell vinni a
választói jegyzékbe. Ezáltal a szavazatleadás csak levél útján
történő szavazási ívvel történhet.
(4) Egyéb esetekben a 11.§ (2) - (5) bekezdéseinek
rendelkezései mérvadók. A levél útján történő szavazási ív
helyettesíti a választási értesítést, melynek hátoldalán a levél
útján történő választás megerősítése található.
(5) Amennyiben egy szavazásra jogosult személy a levél útján
történő szavazás helyett mégis szavazóhelyiségben történő
személyes szavazatleadással kíván szavazni, a választási
értesítés helyett a levél útján történő szavazási ívet kell
bemutatnia.
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IV. A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA
§ 13.
A szavazatok megszámlálása
(1) A választási idő lejárta után és a szavazólevelek
engedélyeztetésének lezártakor (11. § (5) bekezdés) a
Választási Elnökség megállapítja a választás eredményét.
Amennyiben a több szavazóhelyiséggel rendelkező
egyházközségekben különböző nyitvatartási időket határoztak
meg, a szavazatok megszámlálásához csak az összes
szavazóhelyiség nyitvatartási idejének leteltekor szabad
nekifogni.
A Választási Elnökség kinyitja a szavazóurnát. Az elnökség
megszámlálja a leadott szavazólapokat és a levél útján
történő szavazás kibontatlan szavazólap-borítékait, és
összehasonlítja azok számát a választói jegyzékben rögzített
szavazatok
számával
az adott
szavazóhelyiségben
személyesen leadott szavazatok, valamint az általános levél
útján történő szavazással leadott szavazatok tekintetében ill.
összehasonlítja a kérelemre történő levélszavazás beérkezett
szavazási íveinek számával.
Ezt követően kinyitja a szavazólap-borítékokat, kiveszi a
szavazólapot és összekeveri a személyesen leadott
szavazólapokkal.
(2) Érvénytelenek azok a szavazólapok,
 melyeken több személyre adtak szavazatot, mint ahány
jelöltet kell megválasztani,
 melyeken sértő, vagy a szavazó személyére utaló
megjegyzés található, vagy nem csak egyes jelöltekre
vonatkozó fenntartás található, vagy amennyiben a
szavazólap borítékában egyéb hasonló kijelentés található,
 melyeket módosítatlanul adtak le.
Érvénytelen szavazólapnak minősül az üres szavazólapboríték is.
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(3) Egy ún. szabad (kötöttségek nélküli) választás esetén (5. §
(3) bekezdés) azok a szavazatok érvénytelenek, melyek
esetében a választott jelölt neve a szavazólapon nem
olvasható, vagy a választott személy nem azonosítható be
egyértelműen.
(4) Amennyiben nem arányos részegyházközségi választás
esetében (KGO 23. § (2) bekezdése) egy szavazólapon
egyetlen lakókörzet több jelöltje van megjelölve, mint amennyi
ott megszavazható, ebben az esetben ezen lakókörzet
összes jelöltjére adott szavazat érvénytelen, ám a teljes
szavazólap nem veszíti el érvényességét.
(5) Érvényes marad az a szavazólap, melyen az Egyháztanács
megválasztandó tagjai számánál kevesebb személyre adtak
le szavazatot.
(6) Amennyiben egy jelöltre egynél több szavazatot ad le a
szavazó, azt egyetlen szavazatnak kell számítani (lásd a 9.§
(2) bekezdését).
(7) Az érvénytelen szavazólapok számát a jegyzőkönyvben fel
kell jegyezni.
(8) A jelöltek nem egyértelmű megjelölését tartalmazó
szavazólapokat külön kell választani. Érvényességükről a
Választási Elnökség dönt a szavazatszámlálás lezárta előtt.
Ezeket a szavazólapokat folytatólagos számozással kell
ellátni és a választási jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
(9) A Választási Elnökség határozatait szavazati többséggel
hozza, ezen legkevesebb három elnökségi tagnak részt kell
vennie. Szavazategyenlőség esetén az elnök vagy
helyettesének szavazata dönt.
(10) Amennyiben
a
szavazólapok
ellenőrzése
és
megszámlálása nem kezdhető meg közvetlenül a választás
után, és az nem végezhető el megszakítás nélkül, minden
választási dokumentumot zár alatt kell tartani. Az elnök
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tájékoztat arról, mikor folytatható a szavazatszámlálás.
(11) A Választási Elnökség megállapítja a szavazóhelyisége
előzetes választási eredményét.
(12) A választás lebonyolítását, a szavazatszámlálás
eredményét és a Választási Elnökség határozatait a
választási jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A választási
jegyzőkönyvet a Választási Elnökség minden tagjának alá kell
írnia. Ezt követően a Választási Elnökség
elkülönítve
elcsomagolja
 az érvényes szavazólapokat,
 az érvénytelen szavazólapokat és
 a beérkezett szavazati íveket.
Az egyes csomagokat lepecsételi, feltünteti azok tartalmát és
a jegyzőkönyvvel együtt átadja azokat a Választási
Bizottságnak.
§ 14.
A megválasztott személyek megállapítása
(1) A Választási Bizottság a választási jegyzőkönyvek alapján
ellenőrzi a szavazatszámlálást valamint a Választási
Elnökség
döntéseit, és végérvényesen megállapítja a
választás eredményét.
A szavazatok számának sorrendjében annyi jelölt kerül
megválasztásra, mint amennyi Egyháztanácstagot kell
megválasztani. Egyenlő szavazatszám esetén sorshúzással
döntenek. Nem arányos részegyházközségi választás esetén
a helyeket a jelöltek között a szavazatok számának
sorrendjében,
az
egyes
részegyházközségek
vagy
szavazókörzetek esetében külön osztják el.
(2) Egy végleges jelölésre vonatkozó kötöttségek nélküli
választás esetén (5. § (3) bekezdés) a választók által
megadott személyeket figyelembe kell venni, amennyiben
azok öt szavazatnál többet kaptak.
(3) A
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választás

eredményének

nyilvános

kihirdetését

haladéktalanul el kell végezni kifüggesztés útján vagy egyéb
helyi megszokott módon.
(4) A választás eredményének nyilvános kihirdetése a
következőket kell, hogy tartalmazza:
 a választásra jogosultak száma,
 a szavazók száma,
 az érvényes és érvénytelen szavazólapok száma,
 az összes leadott szavazat száma,
 a megszavazott jelöltek nevei a szavazatok számának
megadásával,
 a helyettes tagok nevei az elért szavazatszámok
sorrendjében,
 hol és meddig lehet fellebbezést benyújtani a választás
ellen.
A választási eredmények megállapítását követően az első
választási kiértékelés (választási statisztika) az Esperesi
Hivatal és a Püspöki Hivatal által igényelt adatait még a
választás estéjén, legkésőbb 24:00 óráig meg kell küldeni a
Püspöki Hivatal számára.
Egy kötöttségek nélküli választás esetén (KGO 23. § (2)
bekezdése) az eredmény a megválasztott személyek
jóváhagyása után is nyilvánosságra hozható.
(5) A választási jegyzőkönyvet a fellebbezési határidő lejártát
követően kell eljuttatni a Püspöki Hivatal részére. A püspök
annak eredeti példányát visszaküldi a plébánia részére,
miután azt leellenőrizte és aláírásával ellátta.
(6) Az összes választási dokumentumot mindaddig zár alatt kell
őrizni, míg a püspök azokat nem ellenőrizte, és míg a
fellebbezési határidő a KGO 28. §-a szerint le nem járt. Ha a
határidő fellebbezés benyújtása nélkül lejár, azokat a
választási jegyzőkönyv kivételével meg kell semmisíteni.
Amennyiben a választás ellen fellebbezést nyújtottak be, a
végleges döntés kihirdetéséig zár alatt kell tartani, majd meg
kell semmisíteni.
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V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
§ 15.
Hatálybalépés
A jelen választási rend 2019. március 1-én lép hatályba az eddig
érvényben
lévő,
2014.
március
1
óta
érvényes
Egyháztanácstagok választási rendjének helyében (BO-sz. 1149
– 12.03.14, KABl. 58 [2014] 291).

Rottenburg, 2019. január 22.
+ Dr. Gebhard Fürst
Rottenburg-Stuttgart püspöke

20

