OBVESTILO - ÉRTESÍTÉS

o glasovanju na volišču izven okraja stalnega prebivališča - a választó állandó lakóhelyén
kívüli járás választókerületében történő szavazásról
Na tem volišču lahko glasujejo volivci, ki nimajo stalnega
prebivališča na območju okraja, oziroma bodo na dan
glasovanja izven okraja stalnega prebivališča.
Volivec, ki je obvestil okrajno volilno komisijo, da želi
glasovati na volišču izven območja svojega okraja, se
na dan glasovanja zglasi na volišču v okraju, ki si ga je
izbral.
Volivci, ki želijo glasovati na tem volišču, morajo o tem
obvestiti okrajno volilno komisijo najkasneje 3 dni pred
dnevom glasovanja.

Ebben a választókerületben azok a szavazók
szavazhatnak, akik nem rendelkeznek állandó lakóhellyel
e járás területén, illetve a szavazás napján az állandó
lakóhelyükön kívül tartózkodnak.
Az a szavazó, aki értesítette a Járási Választási
Bizottságot, hogy egy másik járásban lévő
választókerületben kíván szavazni, a szavazás napján az
általa választott járásban lévő választókerületben adja le
szavazatát.
Azon szavazók, akik ebben a választókerületben kívánnak szavazni, legkésőbb 3 nappal a szavazás napja előtt
kötelesek értesíteni erről a Járási Választási Bizottságot.

Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami. - A nyomtatványt nyomtatott nagybetűkkel töltse ki.
Volitve ∕ referendum na katerega se nanaša obvestilo A választás ∕ népszavazás, amelyre az értesítés vonatkozik:

Datum volitev ∕ referenduma A választás ∕ népszavazás napja:

Podatki o volivcu - A választópolgár adatai
Ime - Utónév:

Priimek - Családi név:

Datum rojstva - Születési idő:

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

Okrajno volilno komisijo obveščam, da želim na
volitvah ⁄ referendumu glasovati na volišču, ki je
izven območja kraja, kjer imam stalno prebivališče in
v katerem sem vpisan⁄a v volilni imenik. - Értesítem
a Járási Választási Bizottságot, hogy a választáson ∕
népszavazáson az állandó lakóhelyem szerinti járás
területén kívüli választókerületben kívánok szavazni,
nem ott, ahol választói névjegyzékbe vagyok véve.

Glasovati želim na volišču, ki je v okraju - Az alábbi
járásban lévő választókerületben kívánok szavazni:
Sedež okraja - Járási székhely:

Poštna številka in pošta - Irányítószám és település:

Datum - Dátum:

Podpis - Aláírás:
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Izpolni volilna komisija - A Választási Bizottság tölti ki
Volivec je vpisan v seznam prijavljenih volivcev za volišče v - A szavazó az alábbi választókerület választási
névjegyzékébe van bejegyezve:
volilni enoti - Választási Járás
volilnega okraja - Választókerülete.
Sedež okraja - Járási székhely:

Podpis predstavnika volilne komisije - A Választási Bizottság képviselőjének aláírása:

Opombe - Megjegyzések:
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