
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Törökkanizsa község 
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL  
Szám: IV-013-16 
Kelt: 2014.08.26.  
TÖRÖKKANIZSA 
 
 
 
 Törökkanizsa község Közigazgatási Hivatala a nemzetgyőlési képviselık 
megválasztásáról szóló törvény 19. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 35/2000, 57/2003, 
72/2003, 18/2004, 85/2005, 101/2005, 10/2008, 104/2009, 28/2011 és 36/2011 száma) alapján 
és a nemzeti tanácsok tagjainak megválasztására tartandó választások kiírásáról szóló 
rendeletnek (az SZK Hivatalos Közlönyének 89/2014 száma), a nemzeti kisebbségek külön 
választói névjegyzékeinek ideiglenes lezárásáról szóló határozatnak (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 89/2014 száma), a nemzeti tanácsokról szóló törvény 29. szakasz 1. 
bekezdésének, 31. szakaszának és a 32. szakasz 1. és 2. bekezdésének (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 72/09, 55/14 és 20/14-AB száma), a nemzeti tanácsok tagjainak megválasztására 
tartandó, 2014. október 26-ára meghirdetett közvetlen választások lebonyolítására vonatkozó, a 
Köztársasági Választási Bizottság 2014. augusztus 26-án megtartott ülésén meghozott 
utasításnak. 

 
É R T E S Í T É S 

 
 

 Értesítjük a törökkanizsai Önkormányzat területén állandó lakcímmel és választójoggal 
rendelkezı nagykorú polgárokat, valamint a törökkanizsai Önkormányzat területén tartózkodási 
engedéllyel rendelkezı, az országon belül áttelepített nagykorú polgárokat, akik szerepelnek a 
nemzeti kisebbségek külön választói névjegyzékében, hogy az Államigazgatás és Helyi 
Önkormányzatok Minisztériuma rendeletet hozott a nemzeti tanácsok tagjainak 
megválasztására2014. október 26-án tartandó választások kiírásáról.  
 A nemzeti kisebbségek külön választói névjegyzékeinek ideiglenes lezárásáról szóló 
határozatnak megfelelıen 2014. augusztus 24-én 24,00 órakor lezárt külön választói 
névjegyzékek alapján a közvetlen választásokon az alábbi nemzeti tanácsok tagjai lesznek 
megválasztva:  
 
− az Albán Nemzeti Tanács 15 tagja;  
− az Askáli Nemzeti Tanács 15 tagja;  
− a Bosnyák Nemzeti Tanács 35 tagja;  
− a Bolgár Nemzeti Tanács 19 tagja;  
− a Bunyevác Nemzeti Tanács 19 tagja;  
− a Vlah Nemzeti Tanács 23 tagja;  
− a Görög Nemzeti Tanács 15 tagja;  
− az Egyiptomi Nemzeti Tanács 15 tagja;  
− a Magyar Nemzeti Tanács 35 tagja;  
− a Német Nemzeti Tanács 15 tagja;  
− a Roma Nemzeti Tanács 35 tagja;  
− a Román Nemzeti Tanács 23 tagja;  
− a Ruszin Nemzeti Tanács 19 tagja;  
− a Szlovák Nemzeti Tanács 29 tagja;  
− a Szlovén Nemzeti Tanács 15 tagja;  
− az Ukrán Nemzeti Tanács 15 tagja;  
− a Cseh Nemzeti Tanács 15 tagja;  



Az elektori rendszerő választásokon az alábbi nemzeti tanácsok tagjai lesznek megválasztva:  
 
− a Lengyel Nemzeti Tanács 15 tagja;  
− a Macedón Nemzeti Tanács 23 tagja;  
− a Montenegrói Nemzeti Tanács 23 tagja;  
− a Horvát Nemzeti Tanács 29 tagja;  
 
 A külön választói névjegyzék ideiglenes lezárása után a polgárok adatainak bejegyzése, 
törlése, módosítása, kiegészítése és kiigazítása a nemzeti kisebbségek külön választói 
névjegyzékében 2014. augusztus 25-én folytatódik és 2014. október 10-éig tart, amikor is az 
Államigazgatás és Helyi Önkormányzatok Minisztériuma határozatot hoz a külön választói 
névjegyzék lezárásáról.  
 A külön választói névjegyzék lezárását követıen az adatok bejegyzését, törlését, 
módosítását, kiegészítését és kiigazítását a külön választói névjegyzékben az Államigazgatás 
és Helyi Önkormányzatok Minisztériuma végzi, legkésıbb 72 órával a választások megtartása 
elıtt meghozott határozatával.  
 A polgárok betekinthetnek a nemzeti kisebbségek külön választói névjegyzékébe, illetve  
kérelmezhetik az adatok bejegyzését, törlését, módosítását, kiegészítését és kiigazítását 
Törökkanizsa Községi Közigazgatási Hivatal 8. számú irodájában, I. Karadjordjević Péter király 
u. 1., munkanapokon 7-tıl 15 óráig. 
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