О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
Обавештавају се грађани и посебно позивамо лица којa стичу пунолетство до и 09. маја 2021.
године, да поводом избора за чланове савета Месне заједнице БОЧАР, који ће се одржати 09. маја 2021.
године, могу извршити увид у бирачки списак за подручје општине НОВИ БЕЧЕЈ, у циљу провере да ли су
уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни, до 28. априла 2021. године, сваког радног
дана од 7,00 до 15,00 часова и то у НОВОМ БЕЧЕЈУ у канцеларији број 11 Општинске управе Нови Бечеј,
Жарка Зрењанина број 8 или могу звати на телефон број 023/772-321 локал 109.
Сваки грађанин може поднети захтев ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ НОВИ БЕЧЕЈ, за промену у бирачком
списку (упис, брисање, измену, допуну или исправку) ако он или други грађанин није уписан у бирачки
списак или је уписан, а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју општине НОВИ БЕЧЕЈ у
којој је уписан у бирачки списак или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан. Уз
захтев се прилaжу потребни докази.
Решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси, до закључења бирачког списка
Општинска управа Нови Бечеј.
OПШТИНСКА УПРАВА НОВИ БЕЧЕЈ

ÉRTESÍTÉS
Értesítünk minden nagykorú polgárt és minden személyt aki 2021.május 09-én válik nagykorúvá, hogy a
bocsári Helyi közösség Tanácstagjainak megválasztása 2021. május 09-én lesz megtartva, és 2021. április
28-ig, minden munkanapon 7 – 15 óráig betekintést tehetnek

a TÖRÖKBECSEI KÖZSÉG VÁLASZTÓI

NÉVJEGYZÉKÉBE a Žarko Zrenjanin utca 8-as szám alatt, a Községi Közigazgatási Hivatal 11-es számú irodájában
vagy a 023/772-320/ 109-es mellékszám tárcsázásával értesülhetnek.
Így ellenőrizhetik azt, hogy be vannak-e jegyezve a választói névgyegyzékbe, illetve pontosak-e a beírt adatok.
Minden polgár kérelmezheti a TÖRÖKBECSEI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALTÓL a választói
névjegyzékben szereplő egyes bejegyzések módosítását (bejegyzést, törlést, módosítást, kiegészítést vagy javítást)
amikor ő vagy más polgár nincs bejegyezve a választói névjegyzékbe, vagy pedig be van jegyezve, viszont nem
rendelkezik választói joggal, vagy nem rendelkezik választói joggal Törökbecse Község területén, illetve a választói
névjegyzékben szereplő egyes adatok tévesek. A kérelem mellé kellő bizonylatokat kell mellékelni.
A választói névjegyzék lezárásáig a névjegyzékben szereplő adatok módosítása a Törökbecsei Község
Közigazgatási Hivatala oldaláról hozott Végzések alapján történik.

TÖRÖKBECSE KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA

