
A nemzeti kisebbs6gek nemzeti tan5csair6l sz6l6 torv6ny (SzK Hiv.Kozldny 7212009.,2012014-

AB,6s 55114 es 47l2}l8 sz.hatdrozat) rendelkez6seinek 6rtelm6ben 6s az Allamigazgat6s, helyi

onkorm6nyzati 6s tSrsadalmi p6rbesz6d miniszter6nek 2022. szeptember 5-6n meghozott 90-00-

ooo24l2o22 -01-es sz6mu hatfrozata(SzK Hiv. Kozlony 100122 sz.) alapj6n

Kevev6ra kozsdgi kozigazgathsa kozzd teszi

ERTESiTES
a nemzeti kisebbs6gek nemzeti tanicsaiba a tagok megvilasztis6ra vonatkoz6 vilasztfsok

megszervez6s616l

A nemzeti tan6csok tagjainak kozvetlen megviiasztilsi:al kapcsolatos v5laszt6sokat

202}.november 13-6n szervezik meg.

Ydlasztoijoga a nemzeti tan6csi vSlaszt6son csak azon szem6lyeknek van, akik adatai az adott

nemzeti kisebbs{g ki.ilon vSlasztoi ndvjegyzekeben szerepelnek. A kiilon v5'lasztoi n6vjegyz6kbe val6

bejegyz6sre minden nemzeti kisebbs6gi kdzoss6ghez tartozonak joga van, amennyiben adatai az

6ltalSnos viiaszt6i n6vjegyz6kben m6r szerepelnek.A kiilon viilasztoi n6vjegyz6kbe val6 bejegyz6s

ir6sos k6rv6ny alapj6n az 6lland6 lakhely vagy tartozkod6si hely (sz6ttelepitett szemdlyek) szerint

to116nik.

A k6rv6nyt a polg5rok minden munkanapon 7,00-15,00 6ra kozott addhatj6k ilt Kevev6ra

kozs6gi kozigazgatilsSban - kozszolgillati es kozigazgatilsi osztilly , JNH u.5. sz., 13-as iroda, vagy

postai riton a kovetkezo cimre: Opitinska uprava Kovin - zabira(ki spisak , JNA br. 5.,26220 Kovin

Az emberi 6s kisebbs6gi jogok 6s tSrsadalmi p6rbesz6d Miniszt6rium honlapj6n

tlu)!.,rlt_illliu.p-tidgqv-.r_s megtal6lhat6 6s letoltheto a ki.ilon viiasztoi n6vjegyzdkbe val6 bejegyz6s vagy

torl6s k6rv6ny6nek szovege, de 6tveheto Kevev6ra kdzs6gi kozigazgatitsa - kozszolg6latok 6s

kozigazgatilsi osztrilySn - v61aszt6i nevjegyzek - szolg6,lat, 13-as iroda.

Felt6tlentil sziiks6ges, hogy a k6rv6ny olvashat6an legyen kitoltve 6s a k6rv6nyezo 6ltal alSirva.

Minden felttintetett adat pontosan az kell legyen, amit a kervenyezo szem6lyi igazolvitnyatartalmaz.

A nemzeti kisebbs6gek ktilon v5laszt oi nevjegyzeke 2022.okt6ber 28-6n 24 ilrakor lez6rlf.l.

A nemzetis6gi kisebbs6gi kiilon vitlaszt6inevjegyzeklezdrdsdtkdvetoen, vagyis 2022.okt6ber

2g-t6l noyember 9-En 24 6rriig (a v6laszt6sok kezdetet megelozo 72 orfin belcil) a nemzeti kisebbs6g

kiilon v6lasztoi nevjegyzekebe val6 bejegyz6sre vonatkoz6 kdrv6n1t, kozvetleniil az emberi 6s

kisebbs6gijogok 6s a t6rsadalmi pSrbeszdd Minisztdrium6nak kell eljuttattni, vagy kcizvetve a Kevev6ri

kozs6gi kozigazgatirson keresztiil a lakhely szerint .

A v6laszt5si lista kihirdet{s6t kdvetden a nemzeti kisebbs6gi ktilon vrilasztoi nevjegyzekbe,

kizfuoan a kihirdetett vhlasztdsi lista Stad6ja iital felhatalmazott k6pviselok nyerhetnek betekint6st.

A ki.ilon villasztoi n6vjegyz6kbe elektronikus tton is betekint6st lehet nyerni, az emberi 6s

kisebbs6gi jogok 6s t6rsadalmi prirbesz6d Miniszt6rium6nak honlapj6n Urf:,1*m-|!,lkqrp.4d.g9y=rs, a

szemdlyi sz6m beviteldvel.
Felhivjuk azon polgSrok figye1m6t, akik k6relmezt6k bejegyz6siiket a nemzeti kisebbsdg ki.ilon

vitlasztoi nevjegyzdklbe, hogy ellenorizzek, megtort6nt-e abejegyz6s, pontosak - e a beirt adatok.

KEVEVARA KOZSE GI K6ZIG AZGATASA
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