
Az egységes választói névjegyzékre vonatkozó törvény 14. szakasza („SZK Hivatalos
Közlönyének” 104/09 és 99/11 száma),A Vajdaság Autonóm Tartomány képviselő-testület
képviselőinek megválasztásáról szóló rendelet („Vajdaság AT Hivatalos lapja”, 14/16 száma) alapján,
Nagybecskerek Város Városi Közigazgatási Hivatala 2016.03.23-án közzé teszi a következő

É R T E S í T É S T

ÉRTESíTJÜK a Nagybecskerek Város területén élő , szavazati joggal rendelkező polgárokat,
hogy a Nagybecskerek Város területére vonatkozó egységes választói névjegyzékének részét

2016.03.23-ától megtekinthetik a Nagybecskerek Város Közigazgatás épületében a 14 számú

irodában, 08,00 -14,00 óráig minden munkanapon.
A választói névjegyzék lezárásáig , illetve 2016.04.08-ig a polgárok kérelmet nyújthatnak be

a Városi Közigazgatási Hivatalban a választói névjegyzékben szereplő adatok esetleges
megváltóztatására vonatkozólag (bejegyzés, törlés, módosítás, kiegészítés illetve kiigazítás) .A
kérelem mellé a polgároknak be kell mutatniuk az érvényes személyazonossági igazolványukat.

Az egységes választói névjegyzék lezárását követően legkésőbb 72 órával a választások
megtartása előtt a szavazók bejegyzését a választói névjegyzékre a közigazgatásra illetékes
Minisztérium végzi. A változtatásokat igénylő kérvényeket közvetlenül a Minisztériumhoz vagy a
Városi Közigazgatási Hivatalhoz kell átnyújtani.

A választási jelöltlista kihirdetésétől a választói névjegyzék megváltóztatására vonatkozó
kérelmét előterjesztheti a listaállító is , illetve az általa meghatalmazott személy is, mégpedig azonos
módon és eljárás szerint mint a polgárok. A kérelemhez mellékelni kell a változtatásokra vonatkozó
törvénnyel előírt bizonyítékokat , és a hitelesített meghatalmazást ha a kérelmet nem a kihirdetett
jelöltlista benyújtója kérelmezi , összhangban a törvénnyel.

Különösen azon polgárok figyelmét hívjuk fel, kik Nagybecskerek város területén
rendelkeznek lakcímbizonylattal és 2016.04.24-ig elérik nagykorúságukat, egyúttal szavazójogban
részesülnek, betekintést nyerhetnek a szavazói nevjegyzékbe, valamint kérelmezhetik az esedékes
változások helyesbítését mellékelve a megfelelő bizonylatot.

Összhangban a személyes adatok védelmét szabályozó törvénnyel, betekintés nyerhető a
választói névjegyzékbe elektrónikus úton is , a közigazgatásra hiteles Minisztérium hivatalos
honlapján , a polgárok személyi száma segítségével, vagy ezek az adatok elküldésével SMS útján, a
tájékoztató eszközök révén illetve a Minisztérium honlapján közzétett telefonszámra .
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