Kevev6ra kozs6gi kozigazgatilsa az egys6ges vdlaszt6i n6vjegyz6kr6l sz6l6 torv6ny L4. szakasza
(SZK Hiv. Kolony, szdm: Lo4/zoog.6s 99/201"L) 6s az egys6ges vdlaszt6i n6vjegyz6krol sz6l6 torv6ny
alkalmazdsdra vonatkoz6 utasltds lV. fejezet6nek 1-0. pontja (SZK Hiv. Kozlony szdm: L5./2012,88/20L8
6s 6712OZO) valamint a kevevdri kozs6gi k6pviselci-testtllet elnok6nek a helyi kozoss6gek tan5cstagjainak
a v6lasztdsi hatdrozat 2OZt.O3.1.L-6n meghozott Ot3-2/2021-l-es szdmu (Kevevdra Kozs6g Hivatalos

lapja, szdm: 3lzozL.) 6s a kevevdri kozs6gi k6pvisel5-testtilet elnok6nek a helyi kozciss6gek
tan6cstagjainak 202L.dprilis LZ-6n meghozott oL3-512o21,-l (Kevevdra K6zs6g Hivatalos lapja, szdm:
6l2O2t.) m6dositott vdlaszt6si hat6rozata alapjdn kozz6 teszi a kovetkez5
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Kevev6ra kozs6g polgdrai szitmAra, hogy az Egys6ges vSlaszt6i n6vjegyz6k Kevev5ra kozs6gre
vonatkoz6 r6sze, amely alapjdn 2o2L.m6ius 9-6n a Kevevdra kiizs6g ter[ilet6hez tartoz6 helyi
ktiziiss6gekben v6lasztdsokat szervez a helyi kiiziiss6gek tan6cstagjainak megv6laszt6sa c6li6b6l, igy:
Kevevdra Els6 helyi kiiziiss6ge, Kevevdra M5sodik helyi ktiziis6ge, B6lv6nyos helyi kiiztiss6g, Gdlya
helyi kiiziiss6g, Delibl6t helyi kiiziisss6g, Dunadomb6 helyi kiiziiss6g, Kisb6lv6nyos helyi kiiziiss6g,
Kevepall6s helyi kiiziiss6g 6s Sz6kelykeve helyi k6ziiss6g, kiSllitott a kevevSri kozigazgat6sban iroda Kozigazgat6si 6s Kozszol96lati Osztdly - AltalSnos rigyek osztdlya, Kevevdra, JNH u' 5. Sz. 13-as
foldszint,
Kevevdra kozs6g vdlaszt6i n6vjegyz6k6be a polgdrok betekint6st nyerhetnek 2O2L.5prilis 28'6n
24 6r6iea h6t minden napjSn (szombat 6s vasSrnap) kiv6tel6vel 07 - 6s 15,00 6ra kozott 6s k6rhetik az
adatok bejegyz6s6t, azok torl6s6t, m6dositdsdt, kieg6sz[t6s6t vagy a n6vjegyz6k kijavitds5t.
A vdlaszt6i n6vjegyz6k kieg6szit6s6re, m6dosit5sdra, az adatok bejegyz6s6re 6s torl6s6re
vonatkoz6 k6relmet frdsban, kozvetlenril a kevev6ri kozs6gi kozigazgatSshoz kell int6zni, cim: Kevevdra
kozs6g, Kevevdra kozs6gi kozigazgatdsa, JNH utca,5. Sz. A kozs6gi kozigazgat6s helys696ben,
Kozigazgat6si 6s Kozszolgdlati Osztdly, L3-as iroda.
Az egys6ges vdlaszt6i n6vjegyz6kbe elektonikus titon is betekint6st lehet nyerni az lgazsAgigyi 6s
Allamigazgatdsi Minisztdrium www.birackispisal<.mduls.gov.rs honlapjSn ,a polg6rok szem6lyi szdm6nak
beirdsdval.
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