
Az egysdges velaszt6i nevjegyzekrol szolo torveny '15. szakasza (Az SZK Hivatalos Kozlonye' 104/09 es

SSlfi sz.1 alapJan a Magyarkanizsai Kozsegi Kozlgazgatasi Hivatal

Enresirt
Magyarkanizsaagat,hogy2016.ap]iliso8.an(pentek)24006r6igbetekintestnyerhetnek

a valaszt6i nevjegy nLsa folieg teruletere vonatkoz6 r6szebe annak erdek€ben, hogy ellen6-

rizzek a vatasztoi n szerepl6 sz6melyi adataikat, es be;egyzest, todest, m6dositast, kiegeszi-

kerelmezzenek
gYzek MagYarkanizsa kozs
sai varoshaza (MagYarkani
agyarkanizsai Kozsegi Koz I

tothfalusi, oromi, velebiti es krspiaci helyi hivataleban u

ztoi nevjegyzekbe betekinteni 6s abban m6dositest

s, vagy aieltala arra a torveny szerint meghatalma-
jogoiiz 5llampolgarok gyakorolhatjak' A k6relem-

zolasokat
y n0vjegyz6k ts-zerasaig a Kozsegi Kozigazgatasi Hi-

vat 6 t6en pedig -72 oreual a valaszt6s ellottig - a koz-

iga h um

o kerelmezi kozvetlenul a Kozsegi Kozigazgatasi Hiva-

talnal vagy a szerb Koztarsasag k0lf6ldi diPlom6ciai, azaz korlzuli kepviselete reven a valaszt6i nevlegyzek-

oe vato t6ivetetet. 6t az orszigb'an levo alland6 tart6zkodesi helye szerinti kozs6gi kozigazgatasi hivatal ve-

szr fol a valasztot nevjegyzekbe
A valaszt6t az alland6 tak6netye szerint kell a valasztoi ndvlegyzekbe folvenni, de kerelm6re a nevlegy-

zekbe bejegyezheto a belfoldi tart6zkodasi helye is.

Kiitfoldii;rt6zkodasi hellyel rendelkezo v6lisztOt a ktllfoldre tavozesa elotti utols0 sajat allando lak6helye,

irteG ai 
-gyif 

szuloj6nek uiols6 dtland6 lakohelye szerinti valaszt6i nevjegyzekbe kell folvenni, de a valasz-

t6i nevjegyiekben rogzitenr kell a kulfoldi tart6zkodasi hely6nek adatait is'

A uLtio hontalan izemetyekel a betso hontalank6nt val6 bejelentkezesuk helye szerinti valaszt6i n6v-

jegyz6kbe kell f0lvenni.' "'vatasztoi nev.iegyzekbe ke vennr azt az adalot is, ha az elottunk all6 velasztasokon a valasztO a belfOldi,

illetve kijlfoldt tartOii<oOasi helye szerint kivan szavaznr. Azon adat melle, hogy a valaszto az elo-ttunk allo

vdlaszt6son a betfoldi tartozkoda;i helye szerint kivan szavazni, a valasztoi nevjegyzekbe be kell jegyezni az

adott belfotdi tartozkodasi hety szlrintr'.tretyseget es lakcimet is, valamint azt a helyi dnkormanyzati egys6-

get, amelyben ez a tartozkodesi hely talalhato." EzetnLt az adatoknak a bejegylese a valasztasok kiirasat kovet6 napon kezdodrk, es legkes6bb a va-

lasztoi nevjegyzek lezarasat megeloz0 5. napig tart'

Ha a vitivtoi nevjegyzekbe'iegkesobb a n-6vjegyz6k lezarasat megel6zo s 1aqt9 n91 kerirlt be az az

adat, hogy a v6laszt6-ai etottunk a'ild valasztason J-relfoldi, illetve kulfdldi tartozkodasi helye szerint fog

szavaznt. Ugy csupan az elandb lakohelye szerint v

n 
"arairtoi"ntrf"g'yzekben 

eszkozott v6t[oztatasokh tokat a velaszt6i nevjegyzek

lezarasaig a Xozi6gl Kozigazgatasi lezarasatol a valasztasok

el6tti 72 6raig pedig a kozrgazgatas
A kolfoldi tart6zkodlsl helly;l randel met koz-

vetienuia Kozsegi Kozigaigatasi Hivatalnal vagy a S onzuli

xepuis"f"t" ,"u"n' u"ny,iltot'i ualasztora vonatkoz6a toztata-

iolnoz ataput szolgalO hat6rozatot a kerelmezo bel gatasi

hivatal hozza meg
A belso hontalanokat erint6 hatarozatokat a velasztoi nevjegyz6k lez6r5sdrg a bels6 hontalank6nt valo

bejelentkezesuk helye szerinti kozsegi kozigazgatasi hlvatal ho

Akr a valasztaso; az allando lak6ielye triety6tt a uet-, ittetve asr helye szerint szeretne

szavazni, az ennek az adatnak (az itllal2 vdlaiztott s zavazohel nevjegyzekbe val6 beiegy-

iEi" irant. Magyarkanizsai Koiiegi Kozigazgatasi tivatathoz szt6i nevjegyzek lezaresat

meget6zo 5 napig. azaz 2016 apnlis 2-eig nyrllthat be kerelmet
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