
NYILVÁNOS FELHÍVÁS A KISEBBSÉGI KÜLÖNNÉVJEGYZÉK SZAVAZÓ LISTÁJÁBA  

VALÓ BETEKINTÉSRE 

 

 2018. november 4-én rendezik meg a kisebbségi közösségek nemzeti tanácsának közvetlen választását. 

 Választási joguk a nemzeti kisebbségi közösségek nemzeti tanács tagjainak választásán azoknak van 

akik a kisebbségi közösségek tagjai és felvannak íratkozva a kisebbségi különnévjegyzékbe. 

 Felíratkozási joga a külön szavazó névjegyzékbe joga van a nemzeti kisebbség minden tagjának aki fel 

van íratkozva az egyendülálló szavazó listára. A választási különnévjegyzékbe való felíratkozást írásos kérvény 

benyújtásával lehet kérvényezni, lakhely illteve a széttelepített személy tartózkodási helye szerint.  

 A polgárok a lakhelyük szerint illetékes helyi önkormányzat hivatalában kérvényezhetik a feliratkozást a 

külön választói névjegyzékbe. A polgárok a kérvényeiket a hét minden munkanapján 7,00 és 15,00 óra között 

adhatják át a Zichyfalvi Önkormányzat Önkormányzati Hivatalának 1. irodájában. 

 Az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium hivatalos internetes oldalán 

http://www.mduls.gov.rs megtalálhatók a választói különnévjegyzék bejegyzéséhez illetve törléséhez szükséges 

kérvények. Ugyanezen kérvények személyesen is átvehetők a Zichyfalvi Község Önkormányzati Szervének 1. 

irodájában. 

 A különnévjegyzékbe való felíratkozás kérvényét könnyen olvashatóan kell kitölteni és a kérelmező 

saját kezű alárírásával ellátva kell írásos formában benyújtani a helyi önkormányzat szervéhez. A kérvényben 

szereplő összes adat azonos kell, hogy legyen a személyi igazolványban szereplő adatokkal. 

 A nemzeti kisebbségek választói különnévjegyzékét 2018. október 19-én 24,00 órakkor zárják le. 

 A nemzeti kisebbségek választói különnévjegyzékének lezárása után, 2018. október 20-tól október   

31-ig (24,00 óráig) a nemzeti kisebbségek kükönnévjegyzékébe való felíratkozás kérvényét be lehet nyújtani az 

Államigazgatási és Helyi Önkormányzat Minisztériumához, közvetlenül illetve a Zichyfalvi Község 

Önkormányzati Szervén keresztül lakhelytől függően (legkésőbb 72 órával a választásra kiírt időponttól). 

   A megerősített választási listák jelöltállítói felhatalmazott képviselőinek joguk van a választói 

különnévjegyzékbe való betekintéshez. 

 A választói különnévjegyzékbe való betekintés, a személyi adatok védelmét szabályozó törvénnyel 

összhangban, az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium hivatalos internetes oldalán 

elektronikus úton is történhet az állampolgárok egyéni azonosító számának bevitelével: 

http://www.mduls.gov.rs. 

 Kérünk minden szavazót aki a nemzeti kisebbségek különnévjegyzékébe való felíratkozás kérelmét be 

nyújtotta, hogy ellenőrizze le, hogy fel van-e íratkozva a választási különnévjegyzékbe és a választó adatai a 

különnévjegyzékben aktívak. 

 

       AZ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET  


