Az egysdges v6laszt6i ndvjegyzdkre vonatkoz6 tOrvdny 14. szakaszhnak 1. bekezddse alapjiin a 15.
6s 2l.
szakasz (,, SZK Hivatalos K0zl6nydnek- lO4/Og 6s 99/ll sziirna), 6rtelm6ben,
ds Az egysdges v6laszt6i

n6vjegyz6kre vonatkoz6 utasit6s levezetdse alapjrin a 9. ds 10. szakasz (,,SzKHivatalos
Kozlonydnek,, 15112 6s
88/18 szrima) alapj6n, Nagybecskerek v6ros v6rosi K1zigazgatfusi Hivatala

NYILVANOS BETEKINTESRE UTALJA
AZ EGYSEGES VALASZToI NEVJEGYZEKRE VONATKOZ6
TORVENYT

Nagybecskerek V6ros teriiletdre vonatkoz6 egysdges v6laszt6i ndvjegyzdkdnek betekintds6t vdgezhetik
Nagybecskerek V6ros K1zigazgatdsi dpiiletdnek 13-as sz6mu irod6j6ban, Szabads6g tdr 10.

A

betekint6st a polg6rok szemdlyi szdmdnak bejegyzdsdvel lehet levezetni, elektromos riton,. Egyben
ellen6rzdst is vdgezhetnek, hogy a szavazatijoggal rendelkez6 polgrir be e van jegyezs,e az egys6ges
v1lasztoi
n6vjegyz6kben.

Szavazatijoggal rendelkez6 polg6rokat, Nagybecskerek Vriros terulet6re vonatkoz6 egysdges v6lasrt6i
n6vjegyzdkdnek rdszdbe betekintdst v6gezhetnek, Nagybecskerek Vdros Kdzigazgatds 6pi.ilet6ben
a 13

szdmfi irodiijdban, 08,00 -14,00 6rdig minden munkanapon
A v6laszt6i n6vjegyzdk lezdrdsdig, illetve 2020.06.05.- ig a polg6rok valamint az orsziigon beliil
6ttelepitett szemdlyek kdrelmet nyrijthatnak be a Viirosi K1zigazgatdsi Hivatalban a v6laszt6i ndvjegyzdkben
szerepl6 adatok esetleges megvdlt6ztatds6ra vonatkoz6lag (bejegyzds, t0rl6s, m6dosft6s, kiegdszit6s
illetve

kiigazitas). A kdrelem mell6 a polgriroknak be kell mutatniuk az drvdnyes szemelyazonoss6gi igazolvanyukat.
Az egysdges vdlasztlindvjegyzdk lezdrdsdt kdvet6en legkdsribb 72 6r6vala v6laszt6sok megtart6sa el6tt
a szavaz6k bejegyz6s6t a vdlaszt6i ndvjeryzdkre a kdzigazgat6sra illetdkes Minisztdrium vdgzi. A
viiltoztat6sokat ig6nyl6 k6rv6nyeket k6zvetlenul a Miniszt6riumhoz vagy a V6rosi K1zigazgat6sr Hivatalhoz
kell

6tnyfjtani.

A v6lasztdsi jelOltlista kihirdetdsdt6l a'v6laszt6i n6vjegyzdk megvdlt1ztat6sdra vonatkoz6 k6relmdt
el6terjesztheti a listarillit6 is , illetve az Sltala meghatalmazott szemdly is, mdgpedig azonos m6don 6s elj6r6s
szerint mint a polg6rok. A kdrelemhez melldkelni kell a v6ltoztat6sokra vonatkoz6 t6rvdnnyel el6irt
bizonyit6kokat , ds a hitelesitett meghatalmaz6st ha a kdrelmet nem a kihirdetett jeloltlista benyfjt6ja
kdrelmezi, Osszhangban a tOrvdnnyel.
Azon szavaz6k bejegyzdse, akik tart6zkod6si helytiknek megfelel6en szavamak, a v6laszt6sok kihirdetdse

utiin legkdsdbb 6t nappal az egysdges v6lasa6i ndvjegyzdk lezdrixa el6tt tortdnik , 2020.05.30-ig.
Az orszdgon beliil 6ttelepitett szemdlyek a kihirdetett elk0vetkez6 voksol6son a kdpvisel6kre a Szerb
K6pvisel6h6zban, teh6t azok a szemdlyek akiknek tart6ozkod6si bizonylatuk van Nagybecskerek Varos
teri.ilet6n, tart6zkod6si helyiik viszont Nagybecskerek teriilete, a v6laszt6sok kihirdet6se utiin legk6s0bb
0t nappal az egys6ges v6laszt6i ndvjegyz6k lezarisa el6tt 2020.05.30-ig, kdrvdnyezni kell a kijelolt szavazli
helyet, mely nem lehet a tartozkod6si hely, valamint jelenlegi evident6lt lakcim, pontosan ki kell v1lasztani a
voksol6s megfelel6 helydt melyet nem lehet villtoztatni a vblasztdsi elj6r6s lez1rdsig.

Kiildn hangsrijt fekteti.ink azoha a szavaz6polgarokra kik 2020.06.27-6n lesmek nagykorriak, ,teh6t
ds ellen1rizz1kle az

szavazati joggal rendelkezrek majd, vdgezzenek betekintdst a szavazati ndvjegyzdkbe
adataikat, ha kell javittat6st is kdrjenek a megfelel6 bizonyitdkok atapj6n.

Osszhangban a szemdlyes adatok vddelrndt szab6lyoz6 tOrvdnnyel, betekintds nyerhet6
v6laszt6i
n6vjegyzdkbe elektr6nikus fton is, a k1zigazgat6sra hiteles Miniszt6rium hivatalos honlapjiin, a polgrirok
szemdlyi szima segitsdgdvel, vary ezekaz adatok elktilddsdvel SMS ritj6n, ati$6koztat6 eszkoztik rdvdn illetve
a Minisztdrium honlapj6n kdzzdtett telefonsz6mra www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak.
K0telez6 a polgdrok szemdlyi szdmilnak
A ndvjegyzdkbe val6 betekintds folyam6n tiszteletben kell
taftani minden el6irt tdrvdnyszakas,zf;*e;-ogle,.tej
minden rdsztvev6v6ig.
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