LOKALNE VOLITVE 2018
HELYI VÁLASZTÁSOK 2018
Instruktivni obrazec LV-13
Večinske volitve
Többségi választások
KANDIDATURA ZA VOLITVE ČLANA SVETA PREDSTAVNIKA
MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI NA
VOLITVAH 18. NOVEMBER 2018
A KÖZSÉGI TANÁCS MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉG
KÉPVISELŐ-JELÖLTJÉNEK JELÖLÉSE A 2018. NOVEMBER 18-i
VÁLASZTÁSOKRA

I.
A. Ime predlagatelja- A jelölő neve:______________________________________
__________________________________________________________________
(ime oz. naziv organa, ki je določil kandidaturo - ali volivca, če gre za listo
volivcev - a szerv neve ill. megnevezése, mely a jelölésről határozott – vagy a
választó neve az »és a választók csoportja hozzáírással«)

II.
A. Je določil naslednjo kandidaturo za člana sveta Občine Hodoš predstavnika
madžarske narodne skupnosti – Hodos Község községi tanácsának magyar
nemzeti közösség képviselő-jelöltjének jelölését határozta meg:
B. V volilni enoti št. – a válosztási egységben: _________________
C. V kandidaturo je vpisanih _______________ kandidatov – A jelölésbe
____________________
(število - szám)

képviselő-jelölt van bejegyezve.
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Č. Predstavnik kandidature je – A jelölt képviselője:

____________________________________________
(ime in priimek - név és családi név)

_____________________
(leto rojstva – a születés éve)

____________________________________________

_____________________

(točen naslov: občina, kraj, ulica, hišna št, poštna številka, kraj pošte – pontos
cím: község, település, utca, házszám, posta, irányítószám)
_______________________________

___________________________

(št. telefona- telefonszám)

(št. Faxa – faxszám)

D. Kandidat je – A jelölt:
1. ime - név : ________________ priimek – családi név:______________________
rojstni datum – szül.______________, spol - nem: _______________ (M/Ž-F/N)
s stalnim prebivališčem v- az állandó lakhely cime:
občina - község ____________________________
kraj - település______________________________
ulica - utca ____________________ hišna št. – házszám ________
poklic – foglalkozás_______________________________________________
delo, ki ga opravlja – jelenlegi munkája________________________________
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OPOMBA - MEGJEGYZÉS:
V kandidaturo je lahko vpisan najmanj en kandidat, oziroma največ toliko kandidatov,
kot se voli članov občinskega sveta – predstavnikov narodnih skupnosti. A jelöltség
listájára egy jelöltet jegyezhet be, vagy anyit ahányan lehetnek a községi tanács magyar
nemzeti képviselőjének tagjai.
E. K kandidaturi prilagamo soglasje kandidata - A jelöléshez mellékeljük a jelölt
beleegyezését.
F. Listo kandidatov je s podpisi podprlo ________ volivcev1
A jelölést aláírásával _________________ választópolgár ٭támogatta.

Kraj- Kelt: ___________________

PODPIS PREDSTAVNIKA

Datum: __________________ án/-én

PREDLAGATELJA
A JELÖLŐ KÉPVISELŐJÉNEK
ALÁÍRÁSA:
_____________________________

Število priloženih obrazcev LV-3, če so kandidaturo določili volivci s podpisovanjem. A
mellékelt támogatási űrlapok összességének számát kell beírni.
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