OBVESTILO - ÉRTESÍTÉS

o enkratnem glasovanju po pošti na območju Republike Slovenije - INVALIDI
a Szlovén Köztársaság területén egyszeri alkalommal levélben történő szavazásról - ROKKANTAK
Po pošti lahko glasujejo invalidi. Volilno gradivo bo okrajna
volilna komisija invalidu posredovala na njegov naslov za
vročanje.
Obvestilo za enkratno glasovanje po pošti mora invalid vložiti
pri okrajni volilni komisiji najkasneje 10 dni pred dnevom
glasovanja in priložiti kopijo odločbe pristojnega organa o
priznanju statusa invalida.

A rokkant személyek jogusultak levélben szavazni. A szavazási
levélcsomagot a Járási Választási Bizottság a rokkant személy
kézbesítési címére küldi meg.
Az egyszeri alkalommal levélben történő szavazásról szóló
Értesítést a rokkant személy legkésőbb 10 nappal a szavazás
napja előtt köteles benyújtani a Járási Választási Bizottsághoz
és mellékelni az illetékes hatóság által a rokkantsági státusz
elismeréséről kiadott határozat fénymásolatát.

Obvestilo in kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida lahko invalid posreduje:
Az Értesítés és az illetékes hatóság által a rokkantságistátusz elismeréséről kiadott határozat benyújtható:
po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije elektronikus úton (szkennelve az aláírás miatt) a Járási Választási Bizottság e-mail cimére
po pošti na naslov okrajne volilne komisije postao úton a Járási Választási Bizottság cimere
po faksu faxon
Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami. A nyomtatványt nyomtatott nagybetukkel töltse ki.
Volitve / referendum na katerega se nanaša obvestilo:
A választás / népszavazás, amelyre az értesítés vonatkozik:

Podatki okrajnih volilnih komisij so dostopni
na spletni strani www.dvk-rs.si.
A Járási Választási Bizottságok adatai elérhetők a
www.dvk-rs.si honlapon.

Datum volitev / referenduma - A választás / népszavazás dátuma:

Podatki o invalidu - A rokkant személy adatai:
Ime - Utónév:

Kontaktni podatki volivca - A szavazó elérhetöségi
adatai:
Telefonska številka - Telefonszám:

Priimek - Családi név:

Naslov e-pošte - E-mail cim:

Datum rojstva - Születési idö:

Okrajno volilno komisijo obveščam, da imam na podlagi odločbe
pristojnega organa priznan status invalida in da želim glasovati po pošti.
Seznanjem sem, da bom volilno gradivo prejel na naslov za vročanje.
Tájékoztatom a Járási Választási Bizottságot, hogy az illetékes hatóság
határozata alapján rokkantsági státusszal rendelkezem és levélben kívánok
szavazni. Tudomásul veszem, hogy a szavazási levélcsomagot a kézbesitési
címemen kapom meg.
Podpis - Aláírás:
Datum - Dátum:

Naslov stalnega bivališča - Állandó lakóhely cime:
Ulica in hišna številka - Utca és házszám:

Poštna številka in pošta - Postai irányítószám és posta:

Priloga - Melléklet:
Kopija odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Az illetékes hatóság által a rokkantsági státusz elismeréséröl kiadot határozat fénymásolata.

Izpolni okrajna volilna komisija - A Járási Választási Bizottság tölti ki:
Gradivo je bilo poslano dne - A szavazási levélcsomag postára adásának napja:
z volilno karto št. - az alábbi számú választói kártyával:
Podpis predstavnika okrajne volilne komisije - A járási Választási Bizottság képviselöjének aláírása:
Če obvestilu ni priložena kopija odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida ali če zahtevku ni ugodeno iz drugih razlogov, se napiše razlog zavrnitve.
Ha az Értesítéshez nincs mellékelve az illetékes hatóság által a rokkantsági státusz elismeréséröl kiadott határozat fénymásolata, vagy ha a kérelemnek más okból
nem tettek eleget, úgy az elutasitás oka feltüntetésre kerül.
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