
LOKALNE VOLITVE 2022 – 
ÖNKORMÁNYZATI 
VÁLASZTÁSOK 2022 

 
 

KANDIDATURA ZA VOLITVE ČLANOV SVETA MNSS OBČINE 
MORAVSKE TOPLICE – JELÖLÉS MORAVSKE TOPLICE KÖZSÉG MÖNK 

TANÁCSÁBA VALÓ MEGVÁLASZTÁSRA 
 
 

za lokalne volitve 20. novembra 2022 je – a 2022. november 20-i 

önkormánzyati választásokon: 
 

I. 

 
A. Ime predlagatelja – jelölő neve: 

__________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 (priimek in ime predlagatelja kandidata , s pripisom«in skupina volilcev« - a jelölő vezeték- 
és utóneve, „választópolgárok csoportja” megjegyzéssel) 

 

 je določil naslednjega kandidata za člana sveta MNSS Občine Moravske Toplice – az 
alábbi személyt jelölte a Moravske Toplice Község MÖNK tanácsába való 

megválasztásra 
 

II.  

A. Občina - község: ______________________________________________ 

B. V volilni enoti št. – a … számú választókerületben: _________________ 

C. V kandidaturo je vpisan(ih) .............kandidatov – a jelölőlistán ………. jelölt 

szerepel. 

D. Kandidat(i) je (so) – a jelöltek:                                                        

 

  

 

 1. ime - név:__________________ priimek - vezetéknév: ____________________ 

     rojstni datum – születési idő______________, spol - neme:______ (M/Ž-F/N), s 

stalnim prebivališčem v – állandó lakcíme: 

    občina - község ____________________________ 

    kraj – település _________________________________ 

    ulica – utca _________________________ hišna št. – házszám ______ 
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  poklic – foglalkozása _______________________________________________ 

  delo, ki ga opravlja – az általa betöltött munkakör_________________________ 

 

 

 

 

 

 2. ime - név:__________________ priimek - vezetéknév: ____________________ 

     rojstni datum – születési idő______________, spol - neme:______ (M/Ž-F/N), s 

stalnim prebivališčem v – állandó lakcíme: 

    občina - község ____________________________ 

    kraj – település _________________________________ 

    ulica – utca _________________________ hišna št. – házszám ______ 

  poklic – foglalkozása _______________________________________________ 

  delo, ki ga opravlja – az általa betöltött munkakör_________________________ 

 

 

OPOMBA - MEGJEGYZÉS: 

Na listi je lahko najmanj en kandidat/kandidatka, oziroma največ toliko kandidatov/kandidatk, kot se voli članov sveta 

Madžarske samoupravne narodne skupnosti v volilni enoti. - A listán legalább egy jelöltnek kell szerepelni, de 

legfeljebb annyi jelölt lehet, ahány tagot választanak a választókerületben a Magyar Önigazgatási Nemzeti Közösség 

Tanácsába. 

 

F. Predstavnik kandidature  je – a jelöltállítás képviselője: 

 

 _______________________________________     _____________________ 

  (ime in priimek – név és vezetéknév)   (leto rojstva – születési év) 

 ___________________________________________________________________ 

  (točen naslov: občina, kraj, ulica, hišna št., kraj pošte, poštna številka – pontos cím: 

község, település, utca, házszám, posta, irányítószám) 

 

    ___________________           _________________        _________________ 

 (št. telefona - telefonszám)  (št. faksa - faxszám)  (naslov e-pošte – e-mail cím) 
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G. Listo kandidatov je s podpisi podprlo ________ volivcev – A jelöltlistát 

aláírásával ________ választópolgár támogatta.*  

 

 

Kraj - Kelt: ___________________   PODPIS PREDSTAVNIKA 

Datum – Dátum:________________   PREDLAGATELJA – A JELÖLŐ  

         KÉPVISELŐJÉNEK ALÁÍRÁSA: 

         ___________________________ 

 
 

                                            
* Število priloženih obrazcev podpore, če gre za listo kandidatov, ki so jo določili volivci s 
podpisovanjem – A választópolgárok által aláírásokkal ellátott jelöltlisták esetében a csatolt 
támogatási formanyomtatványok száma. 


