
Az egysdges vdlaszt6i n6vjegyz6kre vonatkoz6 t6rv6ny 14. szakaszdnak 1. bekezd6se alapjdn a 15. 6s 21.

szakasz (,, SZK Hivatalos K0zl6nydnek" 104109 6s 99171 szLma), 6rtelm6ben, 6s Az egys6ges v6laszt6i

ndvjegyzdkre vonatkoz6 utasit6s levezet6se alapjan a 9. 6s 10. szakasz (,,SZK Hivatalos K0zl0nydnek" l5ll2 6s

88/18 sz6ma) alapjdn, Nagybecskerek V6ros V6rosi K1zigazgatdsi Hivatala

IYY I LVANOS BETEKINTESRE UTALJA

AZEGYSEGES VAU.SZToI NfVJEGYZf XNN VONATKOZ6

TORVENYT

" Nagybecskerek Varos teriiletdre vonatkoz6 egysdges vdlasztlindvjegyz6k6nek betekint6s6t v6gezhetik

Nagybecskerek V6ros Kdzigazgalilsi dpiiletdnek 13-as sz6mu koddjdban, Szabads6g tdr 10.

A betekint6st a polg6rok szem6lyi sziimanak bejegyz6s6vel lehet levezetri, elekhomop fton,. Egyben

ellen6rzdst is vdgezhetnek, hogy a szavazatijoggal rendelkez6 polg6r be e van jegyezve az egysdges v6laszt6i

n6vjegyzdkben.

Szavazatijoggal rendelkez6 polg6rokat, Nagybecskerek V6ros teriilet6re vonatkoz6 egys6ges villasztbi

ndvjegyzdkdnek rdsz6be betekint6st v6gezhetnek, Nagybecskerek Vdros Kozigazgatds 6piilet6ben a 13

szdm( iroddjiiban, 08,00 -14,00 6rdig minden munkanapon .

A vdlasztbi ndvjegyz6k lezardsdig, illetve 2020.04.10.-ig a polg6rok valamint az orsz6gon beliil
6ttelepitett szemdlyek kdrelmet nyijthahak be a Varosi Kdzigazgatdsi Hivatalban a vdlasztfi n6vjegyz6kben

szerepl6 adatok esetleges megvdlt6ztat6s5ra vonatkoz6lag (bejegyzds, t0r16s, m6dosit6s, kieg6szitds illetve
kiigazitds). A kdrelem mell6 a polg6roknak be kell mutatniuk az 6rvdnyes szemdlyazonoss6gi igazolvanyukat.

Az egys6ges vfulasztlindvjegyzdk lezdrds6tk0vet6en legk6s6bb 72 lrlvala v6laszt6sok megtartdsa el6tt

a szavaz6k bejegyzdsdt a v6lasrt6i ndvjegyzdkre a k1zigazgat6sra illet6kes Minisztdrium v6gzi. A
v6ltoztat6sokat ig6nyl6 k6rvdnyeket k0zvetlenUl a Minisztdriumhozyagy a Viirosi Kdzigazgatdsi Hivatalhoz kell
6hyfjtani.

A v6laszt6si jelOltlista kihirdet6sdt6l 'a v6laszt6i ndvjegyzdk megvdlt6ztat6s6ra vonatkoz6 kdrelm6t

el6terjesztheti a lista6llit6 is , illetve az illtala meghatalmazott szemdly is, mdgpedig azonos m6don 6s eljar6s

szerint mint a polg6rok. A k6relemhez mell6kelni kell a vdltoztatdsokra vonatkoz6 t0rv6nnyel el6irt
bizonyit6kokat , 6s a hitelesltett meghatalmaz6st ha a kdrelmet nem a kihirdetett jelOltlista benyrijt6ja

k6relmeZi, dsszhangban a t0rv6nnyel.

Azon szavaz6k bejegyz6se, akik tart6zkod6si helyiiknek megfelel6en szavaznak, a v6laszt6sok kihirdetdse

ut6n legk6s6bb 0t nappal az egys6ges v6lasrt6i ndvjegyz6k lezdrdsa el6tt t0rt6nik,2020.04.04-ig.
Azorszdgonbeliil 6ttelepitett szem6lyek a kihirdetett elk0vetkez6 voksol6son a k6pvisel6kre a Szerb

Kdpvisel6hazban, teht$. azok a szem6lyek akiknek tart6ozkod6si bizonylatuk van Nagybecskerek Vfuos

teriiletdn, tart6zkod6si helyiik viszont Nagybecskerek teriilete, a v6laszt6sok kihirdet6se ut6n legk6s0bb

0t nappal az egys6ges vdlasrti,i n6vjegyzdk lezdrdsa el6tt 2020.04.04-ig, kdrv6nyezri kell a kijel0lt szavazili

helyet, mely nem lehet a tartozkod6si hely, valamint jelenlegi evident6lt lakcim, pontosan ki kell vfiasztani a

voksol6s megfelel6 hely6t melyet nem lehet vdlto3tafii avillasztdsi elj6r6s lezindsig.

Kiilon hangsrijt fektetUnk azotra a szavaz6polgarokra klk 2020.04.26-6n leszrrek nagykoruak, teh6t

szavazati joggal rendelkeznek majd, vdgezzenek betekintdst a szavazati ndvjegyz6kbe 6s ellenbrizzdk.le az

adatakat, ha kell javittat5st is k6rjenek a megfelel6 bizonyitdkok alapjbn.

Osszhangban a szemdlyes adatok v6dekn6t szabdlyozl t0rv6nnyel, betekintds nyerhet6 a vSlaszt6i

ndvjegyz6kbe e1e|<tr6nikus tton is, a kdngazgat6sra hiteles Minisztdrium hivatalos honlapjanl a polgarok

szem6lyi sz6ma segitsdgdvel, vagy ezek az adatgk_ 9lkiild6s6vel SMS ttj6n, a tdjdkoztatb eszkOz0k rfv6n illetve
a Miniszt6rium honlapjSn kbzzdtett te ls.gov.rs/registri/j edinstven i-biracki-spisak.
Kdtelez6 a polgarok szem6lyi val6 betekint6s folyam6n tiszteletben kell
tartani minden el6irt tOrvdn 16sztvev6v6ig.
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