KevevSra kozs6gi kdzigazgatSsa az egys6ges vdlaszt6i n6vjegyz6krSl sz6l6 torv6ny L4. szakasza ( SZK Hiv.
Kdlony, szdm: LO4/2OO9.6s 99/2071,16s az egys6ges v6laszt6i n6vjegyz6krol sz6l6 torv6ny alkalmaz6sSra
vonatkoz6 utasit6s lV. fejezet6nek 10. pontja ( SZK Hiv. Kozlony szdm: 15./2072.) valamint a Szerb
Koztdrsasdg K6pvisel6h5za elnok6nek 2017.02.27-6n meghozott 01.-013-474/L7-es szdmu hatdrozata (
Hiv.kozldny t4/2017.) alapjdn kcizz6 teszi a kovetkez6

SZK

ERTESITES-t
Kevevdra kozs6g polgdrai szdm5ra, hogy az egys6ges vdlaszt6i n6vjegyz6k Kevevdra kozseg terriletere
vonatkoz6 r6,sze, amely alapjdn tartj5k meg 2017.6prilis 23-6n, amikoris Kevevdra f<tiz1g.gj

k6pvisel6testiilet6be megvdlasztjSk a k6pvisel6ket, kiSllitott a kevevdri kozigazgatdsban

-

Kozigazgeltasi

6s Kozszolgdlati Osztdly- AltalSnos Ugyek osztdlya, Kevevdra, JNH u. 5. Sz. 13-as iroda -foldszint.
Kevev6ra kozs6g vdlaszt6i n6vjegyz6k6be a polgdrok betekint6st nyerhetnek 2OL7.5prilis 7-

6n 24 6riiig

a h6t minden napjdn {vasdrnap} kiv6tel6vel O7- 6s 15,00 6ra koz6tt 6s k6rhetik az adatok bejegyz6s6t,
azok t6rl6set, m6dositdsdt, kieg6szit6s6t vagy a n6vjegyz6k kijavitiis6t.

Ktilon felhivjuk azon kiskoruak figyelm6t, akik szavazati jogukat legk6s5bb a v6lasztds napjSn, vagyis
2017 . dprilis 23-An szerzik meg, ellend rizzdk, adataik szerepelnek-e a vdlaszt6i

n6vjegyz6kben.

.

,
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A vdlasztdsi lista kihirdet6s6t kovet5en, maga a vSlasztdsi lista beterjeszt6je vagy az Sltala felhatalrndi'stt
szemely is jogosult a vdlaszt6i n6vjegyz6kbe beirt adatok ellenSrz6s6re 6s k6rhetiazon m6dosit6s6t.r ",iqt 'i

A v5laszt6i n6vjegyz6k v6glegesit6s6t kovetSen a polgdrok 6s a kihirdetett v6laszt6list6k beterjesztSi
2Ot7.6prilis 8-iit6l 2OL7.6prilis 19-6n 24 6rdig (de legk6s6bb 72 6rdval a v5laszt6sok napi6t
megel6z6en) a vdlaszt6i nevjegyz6k m6dosit5sdra vonatkoz6 k6relmUket kozvetleni.il nydjthatjiik,St,az
lgazsdgi.igyi 6s Allamigazgat6si Miniszt6riumnak vagy helyi onkormdnyzatnak vagy kozvetve lakhelyiikon,
Kevev5ra kdzigazgat5sdn keresztiil.

A vdlaszt6i n6vjegyz6k kieg6szit6s6re, m6dositdsd ra, az adatok bejegyz6s6re ris tdrl6s6re vonatkozo
k6relmet ir6sban, kozvetleniil a kevevdri kozs6gi kozigazgatdshoz kell int6zni, cim: Kevevara kQzig$n1
Kevevdra kozs6gi kozigazgatdsa, JNH utca,5. Sz. A kozs6gi kozigazgat6s helys6g6ben, Kozigazgatdsi es
Az egys6ges vdlaszt6i n6vjegyz6kbe elektonikus (ton is betekint6st lehet nyerni az lgazsAgtigyi
Allamigazgatdsi Miniszt6rium www.mduls.sov.rs honlapj6n ,a polgdrok szem6lyi sz6mdnak beirdsdval.
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