ALSÓSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK
2019. ÉVI
HATÁROZATAI

5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a HVB az alábbi határozatot hozta:
1/2019. (IX.03.) számú HVB határozat:
Alsószölnök Község Helyi Választási Bizottsága Borbély Tibor 9983 Alsószölnök,
Templom utca 6. szám alatti lakost a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában megállapított hatáskörében eljárva a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati
képviselők 2019. október 13. napján megtartásra kerülő választásán Alsószölnök
településen egyéni listás jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül jogszabálysértésre való
hivatkozással fellebbezés nyújtható be.
A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságnál (9983 Szakonyfalu, Fő út 120.) kell
előterjeszteni.
A fellebbezésről a Területi Választási Bizottság (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel
tér 1.) a beérkezéstől számított 3 napon belül dönt.
INDOKOLÁS:
Borbély Tibor 9983 Alsószölnök, Templom utca 6. szám alatti lakos 2019.
szeptember 2. napján kérte egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vételét.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a jogszabályban
támasztott követelményeknek megfelel, ezért a Helyi Választási Bizottság a jelöltet
nyilvántartásba veszi.
E határozatát a Helyi Választási Bizottság a Ve. 132. §-ában biztosított hatáskörében
eljárva hozta meg.
A Helyi Választási Bizottság a jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 221. § - 228.
§-a alapján biztosította.
Határidő: azonnal
Felelős: Elnök

-------------------------------------------------------------5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a HVB az alábbi határozatot hozta:
2/2019. (IX.03.) számú HVB határozat:
Alsószölnök Község Helyi Választási Bizottsága Labricz József 9983 Alsószölnök,
Patakszeri utca 7. szám alatti lakost a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában megállapított hatáskörében eljárva a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati
képviselők 2019. október 13. napján megtartásra kerülő választásán Alsószölnök
településen egyéni listás jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül jogszabálysértésre való
hivatkozással fellebbezés nyújtható be.
A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságnál (9983 Szakonyfalu, Fő út 120.) kell
előterjeszteni.
A fellebbezésről a Területi Választási Bizottság (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel
tér 1.) a beérkezéstől számított 3 napon belül dönt.
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INDOKOLÁS:
Labricz József 9983 Alsószölnök, Patakszeri utca 7. szám alatti lakos 2019.
szeptember 3. napján kérte egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vételét.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a jogszabályban
támasztott követelményeknek megfelel, ezért a Helyi Választási Bizottság a jelöltet
nyilvántartásba veszi.
E határozatát a Helyi Választási Bizottság a Ve. 132. §-ában biztosított hatáskörében
eljárva hozta meg.
A Helyi Választási Bizottság a jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 221. § - 228.
§-a alapján biztosította.
Határidő: azonnal
Felelős: Elnök

-------------------------------------------------------------5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a HVB az alábbi határozatot hozta:
3/2019. (IX.03.) számú HVB határozat:
Alsószölnök Község Helyi Választási Bizottsága Racker Zsolt Dezső 9983
Alsószölnök, Fő út 48. szám alatti lakost a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában megállapított hatáskörében
eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2019. október 13. napján megtartásra kerülő választásán
Alsószölnök településen egyéni listás jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül jogszabálysértésre való
hivatkozással fellebbezés nyújtható be.
A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságnál (9983 Szakonyfalu, Fő út 120.) kell
előterjeszteni.
A fellebbezésről a Területi Választási Bizottság (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel
tér 1.) a beérkezéstől számított 3 napon belül dönt.
INDOKOLÁS:
Racker Zsolt Dezső 9983 Alsószölnök, Fő út 48. szám alatti lakos 2019. szeptember
3. napján kérte egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vételét.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a jogszabályban
támasztott követelményeknek megfelel, ezért a Helyi Választási Bizottság a jelöltet
nyilvántartásba veszi.
E határozatát a Helyi Választási Bizottság a Ve. 132. §-ában biztosított hatáskörében
eljárva hozta meg.
A Helyi Választási Bizottság a jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 221. § - 228.
§-a alapján biztosította.
Határidő: azonnal
Felelős: Elnök

--------------------------------------------------------------
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5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a HVB az alábbi határozatot hozta:
4/2019. (IX.03.) számú HVB határozat:
Alsószölnök Község Helyi Választási Bizottsága Treiberné Doncsecz Ildikó 9983
Alsószölnök, Napsugár utca 14. szám alatti lakost a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában megállapított hatáskörében
eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2019. október 13. napján megtartásra kerülő választásán
Alsószölnök településen szlovén nemzetiségi egyéni jelöltként nyilvántartásba
veszi.
E határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül jogszabálysértésre való
hivatkozással fellebbezés nyújtható be.
A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságnál (9983 Szakonyfalu, Fő út 120.) kell
előterjeszteni.
A fellebbezésről a Területi Választási Bizottság (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel
tér 1.) a beérkezéstől számított 3 napon belül dönt.
INDOKOLÁS:
Treiberné Doncsecz Ildikó 9983 Alsószölnök, Napsugár utca 14. szám alatti lakos
2019. szeptember 3. napján kérte szlovén nemzetiségi egyéni listás jelöltként történő
nyilvántartásba vételét.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a jogszabályban
támasztott követelményeknek megfelel, ezért a Helyi Választási Bizottság a jelöltet
nyilvántartásba veszi.
E határozatát a Helyi Választási Bizottság a Ve. 132. §-ában biztosított hatáskörében
eljárva hozta meg.
A Helyi Választási Bizottság a jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 221. § - 228.
§-a alapján biztosította.
Határidő: azonnal
Felelős: Elnök

-------------------------------------------------------------5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a HVB az alábbi határozatot hozta:
5/2019. (IX.03.) számú HVB határozat:
Alsószölnök Község Helyi Választási Bizottsága Csatóné Balogh Mária 9983
Alsószölnök, Nap út 5. szám alatti lakost a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában megállapított hatáskörében
eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2019. október 13. napján megtartásra kerülő választásán
Alsószölnök településen szlovén nemzetiségi egyéni jelöltként nyilvántartásba
veszi.
E határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül jogszabálysértésre való
hivatkozással fellebbezés nyújtható be.
A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságnál (9983 Szakonyfalu, Fő út 120.) kell
előterjeszteni.
A fellebbezésről a Területi Választási Bizottság (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel
tér 1.) a beérkezéstől számított 3 napon belül dönt.
INDOKOLÁS:
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Csatóné Balogh Mária 9983 Alsószölnök, Nap út 5. szám alatti lakos 2019.
szeptember 3. napján kérte szlovén nemzetiségi egyéni listás jelöltként történő
nyilvántartásba vételét.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a jogszabályban
támasztott követelményeknek megfelel, ezért a Helyi Választási Bizottság a jelöltet
nyilvántartásba veszi.
E határozatát a Helyi Választási Bizottság a Ve. 132. §-ában biztosított hatáskörében
eljárva hozta meg.
A Helyi Választási Bizottság a jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 221. § - 228.
§-a alapján biztosította.
Határidő: azonnal
Felelős: Elnök

-------------------------------------------------------------5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a HVB az alábbi határozatot hozta:
6/2019. (IX.03.) számú HVB határozat:
Alsószölnök Község Helyi Választási Bizottsága Bajzek László 9983 Alsószölnök,
Fenyves utca 7. szám alatti lakost a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában megállapított hatáskörében eljárva a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati
képviselők 2019. október 13. napján megtartásra kerülő választásán Alsószölnök
településen szlovén nemzetiségi egyéni jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül jogszabálysértésre való
hivatkozással fellebbezés nyújtható be.
A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságnál (9983 Szakonyfalu, Fő út 120.) kell
előterjeszteni.
A fellebbezésről a Területi Választási Bizottság (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel
tér 1.) a beérkezéstől számított 3 napon belül dönt.
INDOKOLÁS:
Bajzek László 9983 Alsószölnök, Fenyves utca 7. szám alatti lakos 2019.
szeptember 3. napján kérte szlovén nemzetiségi egyéni listás jelöltként történő
nyilvántartásba vételét.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a jogszabályban
támasztott követelményeknek megfelel, ezért a Helyi Választási Bizottság a jelöltet
nyilvántartásba veszi.
E határozatát a Helyi Választási Bizottság a Ve. 132. §-ában biztosított hatáskörében
eljárva hozta meg.
A Helyi Választási Bizottság a jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 221. § - 228.
§-a alapján biztosította.
Határidő: azonnal
Felelős: Elnök

--------------------------------------------------------------
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5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a HVB az alábbi határozatot hozta:
7/2019. (IX.09.) számú HVB határozat:
Alsószölnök Község Helyi Választási Bizottsága a Bizottság elnökének Domjánné
Pavlics Zsuzsannát elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök

-------------------------------------------------------------5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a HVB az alábbi határozatot hozta:
8/2019. (IX.09.) számú HVB határozat:
Alsószölnök Község Helyi Választási Bizottsága a Bizottság elnökhelyettesénekének
Pintér Szilvia Évát elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök

-------------------------------------------------------------5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a HVB az alábbi határozatot hozta:
9/2019. (IX.09.) számú HVB határozat:
Alsószölnök Község Helyi Választási Bizottsága Monek Zsolt 9983 Alsószölnök,
Templom utca 12. szám alatti lakost a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában megállapított hatáskörében eljárva a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati
képviselők 2019. október 13. napján megtartásra kerülő választásán Alsószölnök
településen polgármester jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül jogszabálysértésre való
hivatkozással fellebbezés nyújtható be.
A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságnál (9983 Szakonyfalu, Fő út 120.) kell
előterjeszteni.
A fellebbezésről a Területi Választási Bizottság (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel
tér 1.) a beérkezéstől számított 3 napon belül dönt.
INDOKOLÁS:
Monek Zsolt 9983 Alsószölnök, Templom utca 12. szám alatti lakos 2019.
szeptember 4. napján kérte polgármester jelöltként történő nyilvántartásba vételét.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a jogszabályban
támasztott követelményeknek megfelel, ezért a Helyi Választási Bizottság a jelöltet
nyilvántartásba veszi.
E határozatát a Helyi Választási Bizottság a Ve. 132. §-ában biztosított hatáskörében
eljárva hozta meg.
A Helyi Választási Bizottság a jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 221. § - 228.
§-a alapján biztosította.
Határidő: azonnal
Felelős: Elnök
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-------------------------------------------------------------5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a HVB az alábbi határozatot hozta:
10/2019. (IX.09.) számú HVB határozat:
Alsószölnök Község Helyi Választási Bizottsága Ropos-Csató Melinda 9983
Alsószölnök, Nap út 2. szám alatti lakost a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában megállapított hatáskörében
eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2019. október 13. napján megtartásra kerülő választásán
Alsószölnök településen egyéni listás jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül jogszabálysértésre való
hivatkozással fellebbezés nyújtható be.
A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságnál (9983 Szakonyfalu, Fő út 120.) kell
előterjeszteni.
A fellebbezésről a Területi Választási Bizottság (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel
tér 1.) a beérkezéstől számított 3 napon belül dönt.
INDOKOLÁS:
Ropos-Csató Melinda 9983 Alsószölnök, Nap út 2. szám alatti lakos 2019.
szeptember 4. napján kérte egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vételét.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a jogszabályban
támasztott követelményeknek megfelel, ezért a Helyi Választási Bizottság a jelöltet
nyilvántartásba veszi.
E határozatát a Helyi Választási Bizottság a Ve. 132. §-ában biztosított hatáskörében
eljárva hozta meg.
A Helyi Választási Bizottság a jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 221. § - 228.
§-a alapján biztosította.
Határidő: azonnal
Felelős: Elnök

-------------------------------------------------------------5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a HVB az alábbi határozatot hozta:
11/2019. (IX.09.) számú HVB határozat:
Alsószölnök Község Helyi Választási Bizottsága Sulics Balázs 9983 Alsószölnök,
Napsugár utca 13. szám alatti lakost a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában megállapított hatáskörében eljárva a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati
képviselők 2019. október 13. napján megtartásra kerülő választásán Alsószölnök
településen egyéni listás jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül jogszabálysértésre való
hivatkozással fellebbezés nyújtható be.
A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságnál (9983 Szakonyfalu, Fő út 120.) kell
előterjeszteni.
A fellebbezésről a Területi Választási Bizottság (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel
tér 1.) a beérkezéstől számított 3 napon belül dönt.
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INDOKOLÁS:
Sulics Balázs 9983 Alsószölnök, Napsugár utca 13. szám alatti lakos 2019.
szeptember 5. napján kérte egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vételét.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a jogszabályban
támasztott követelményeknek megfelel, ezért a Helyi Választási Bizottság a jelöltet
nyilvántartásba veszi.
E határozatát a Helyi Választási Bizottság a Ve. 132. §-ában biztosított hatáskörében
eljárva hozta meg.
A Helyi Választási Bizottság a jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 221. § - 228.
§-a alapján biztosította.
Határidő: azonnal
Felelős: Elnök

-------------------------------------------------------------5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a HVB az alábbi határozatot hozta:
12/2019. (IX.03.) számú HVB határozat:
Alsószölnök Község Helyi Választási Bizottsága Czuczainé Skaper Hilda 9983
Alsószölnök, Fő út 27. szám alatti lakost a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában megállapított hatáskörében
eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2019. október 13. napján megtartásra kerülő választásán
Alsószölnök településen német nemzetiségi egyéni jelöltként nyilvántartásba
veszi.
E határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül jogszabálysértésre való
hivatkozással fellebbezés nyújtható be.
A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságnál (9983 Szakonyfalu, Fő út 120.) kell
előterjeszteni.
A fellebbezésről a Területi Választási Bizottság (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel
tér 1.) a beérkezéstől számított 3 napon belül dönt.
INDOKOLÁS:
Czuczainé Skaper Hilda 9983 Alsószölnök, Fő út 27. szám alatti lakos 2019.
szeptember 4. napján kérte német nemzetiségi egyéni listás jelöltként történő
nyilvántartásba vételét.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a jogszabályban
támasztott követelményeknek megfelel, ezért a Helyi Választási Bizottság a jelöltet
nyilvántartásba veszi.
E határozatát a Helyi Választási Bizottság a Ve. 132. §-ában biztosított hatáskörében
eljárva hozta meg.
A Helyi Választási Bizottság a jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 221. § - 228.
§-a alapján biztosította.
Határidő: azonnal
Felelős: Elnök

--------------------------------------------------------------
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5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a HVB az alábbi határozatot hozta:
13/2019. (IX.03.) számú HVB határozat:
Alsószölnök Község Helyi Választási Bizottsága Kereszturiné Pavlics Lívia 9983
Alsószölnök, Fő út 50. szám alatti lakost a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában megállapított hatáskörében
eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2019. október 13. napján megtartásra kerülő választásán
Alsószölnök településen német nemzetiségi egyéni jelöltként nyilvántartásba
veszi.
E határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül jogszabálysértésre való
hivatkozással fellebbezés nyújtható be.
A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságnál (9983 Szakonyfalu, Fő út 120.) kell
előterjeszteni.
A fellebbezésről a Területi Választási Bizottság (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel
tér 1.) a beérkezéstől számított 3 napon belül dönt.
INDOKOLÁS:
Kereszturiné Pavlics Lívia 9983 Alsószölnök, Fő út 50. szám alatti lakos 2019.
szeptember 4. napján kérte német nemzetiségi egyéni listás jelöltként történő
nyilvántartásba vételét.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a jogszabályban
támasztott követelményeknek megfelel, ezért a Helyi Választási Bizottság a jelöltet
nyilvántartásba veszi.
E határozatát a Helyi Választási Bizottság a Ve. 132. §-ában biztosított hatáskörében
eljárva hozta meg.
A Helyi Választási Bizottság a jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 221. § - 228.
§-a alapján biztosította.
Határidő: azonnal
Felelős: Elnök

-------------------------------------------------------------5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a HVB az alábbi határozatot hozta:
14/2019. (IX.03.) számú HVB határozat:
Alsószölnök Község Helyi Választási Bizottsága Borbély Tiborné 9983
Alsószölnök, Templom utca 6. szám alatti lakost a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában megállapított hatáskörében
eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2019. október 13. napján megtartásra kerülő választásán
Alsószölnök településen német nemzetiségi egyéni jelöltként nyilvántartásba
veszi.
E határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül jogszabálysértésre való
hivatkozással fellebbezés nyújtható be.
A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságnál (9983 Szakonyfalu, Fő út 120.) kell
előterjeszteni.
A fellebbezésről a Területi Választási Bizottság (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel
tér 1.) a beérkezéstől számított 3 napon belül dönt.
INDOKOLÁS:
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Borbély Tiborné 9983 Alsószölnök, Templom utca 6. szám alatti lakos 2019.
szeptember 5. napján kérte német nemzetiségi egyéni listás jelöltként történő
nyilvántartásba vételét.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a jogszabályban
támasztott követelményeknek megfelel, ezért a Helyi Választási Bizottság a jelöltet
nyilvántartásba veszi.
E határozatát a Helyi Választási Bizottság a Ve. 132. §-ában biztosított hatáskörében
eljárva hozta meg.
A Helyi Választási Bizottság a jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 221. § - 228.
§-a alapján biztosította.
Határidő: azonnal
Felelős: Elnök

-------------------------------------------------------------5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a HVB az alábbi határozatot hozta:
15/2019. (IX.09.) számú HVB határozat:
Alsószölnök Község Helyi Választási Bizottsága felhatalmazza a Helyi Választási
Bizottság elnökét, hogy a jelöltek szavazólapra kerülése sorrendjének kisorsolását –
választástípusonként – a jelöltek nevét tartalmazó szelvények kihúzásával végezze el.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök

-------------------------------------------------------------5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a HVB az alábbi határozatot hozta:
16/2019. (IX.09.) számú HVB határozat:
Alsószölnök Község Helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati
képviselők 2019. október 13. napján megtartásra kerülő választásán Alsószölnök
településen Monek Zsolt személyében egy polgármester jelölt került nyilvántartásba
vételre, ezért a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. § (2)
bekezdése szerinti sorsolás nem releváns.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök

--------------------------------------------------------------
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5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a HVB az alábbi határozatot hozta:
17/2019. (IX.09.) számú HVB határozat:
Alsószölnök Község Helyi Választási Bizottsága által elvégzett sorsolás alapján a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2019. október 13. napján megtartásra kerülő választásán
Alsószölnök településen az egyéni listás jelöltek az alábbi sorrendben kerülnek a
szavazólapra:
1. Labricz József
2. Borbély Tibor
3. Ropos-Csató Melinda
4. Sulics Balázs
5. Racker Zsolt Dezső
Határidő: azonnal
Felelős: elnök

-------------------------------------------------------------5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a HVB az alábbi határozatot hozta:
18/2019. (IX.09.) számú HVB határozat:
Alsószölnök Község Helyi Választási Bizottsága által elvégzett sorsolás alapján a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2019. október 13. napján megtartásra kerülő választásán
Alsószölnök településen a szlovén nemzetiségi egyéni jelöltek az alábbi sorrendben
kerülnek a szavazólapra:
1. Csatóné Balogh Mária
2. Treiberné Doncsecz Ildikó
3. Bajzek László
Határidő: azonnal
Felelős: elnök

--------------------------------------------------------------
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5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a HVB az alábbi határozatot hozta:
19/2019. (IX.09.) számú HVB határozat:
Alsószölnök Község Helyi Választási Bizottsága által elvégzett sorsolás alapján a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2019. október 13. napján megtartásra kerülő választásán
Alsószölnök településen a német nemzetiségi egyéni jelöltek az alábbi sorrendben
kerülnek a szavazólapra:
1. Czuczainé Skaper Hilda
2. Borbély Tiborné
3. Kereszturiné Pavlics Lívia
Határidő: azonnal
Felelős: elnök

-------------------------------------------------------------5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a HVB az alábbi határozatot hozta:
20/2019. (IX.18.) számú HVB határozat:
Alsószölnök Község Helyi Választási Bizottsága Alsószölnök településen a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati
képviselők 2019. október 13. napján megtartásra kerülő választásán a szavazólapminták adattartalmát jóváhagyja.
E határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül jogszabálysértésre való
hivatkozással fellebbezés nyújtható be.
A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságnál (9983 Alsószölnök, Fő út 19.) kell
előterjeszteni.
A fellebbezésről a Területi Választási Bizottság (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel
tér 1.) a beérkezéstől számított 3 napon belül dönt.
INDOKOLÁS
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 162. §
(1) bekezdése alapján szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt
követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele
tárgyában határozatot hozott.
A Helyi Választási Bizottság a szavazólap-minták adattartalmát jóváhagyásra
alkalmasnak ítélte meg.
E határozatát a Helyi Választási Bizottság a Ve. 162. § (1) bekezdésében biztosított
hatáskörében eljárva hozta meg.
A Helyi Választási Bizottság a jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 221. § - 228.
§-a alapján biztosította
Határidő: azonnal
Felelős: Elnök

-------------------------------------------------------------11

5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a HVB az alábbi határozatot hozta:
21/2019. (X.14.) számú HVB határozat:
Alsószölnök Község Helyi Választási Bizottsága a 2019. évi polgármester választás
eredményét Alsószölnök községben az alábbiak szerint állapítja meg:
A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester: Monek Zsolt.
Határidő: azonnal
Felelős: Domjánné Pavlics Zsuzsanna HVB elnök

-------------------------------------------------------------5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a HVB az alábbi határozatot hozta:
22/2019. (X.14.) számú HVB határozat:
Alsószölnök Község Helyi Választási Bizottsága a 2019. évi képviselő-testület tagjai
választásának eredményét Alsószölnök községben az alábbiak szerint állapítja meg:
A választás eredményes volt, a megválasztott képviselők:
1. Borbély Tibor
2. Racker Zsolt Dezső
3. Labricz József
4. Ropos-Csató Melinda
Határidő: azonnal
Felelős: Domjánné Pavlics Zsuzsanna HVB elnök

-------------------------------------------------------------5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a HVB az alábbi határozatot hozta:
23/2019. (X.14.) számú HVB határozat:
Alsószölnök Község Helyi Választási Bizottsága a 2019. évi települési német
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét Alsószölnök
községben az alábbiak szerint állapítja meg: A választás eredményes volt, a
megválasztott képviselők:
1. Czuczainé Skaper Hilda
2. Kereszturiné Pavlics Lívia
3. Borbély Tiborné
Határidő: azonnal
Felelős: Domjánné Pavlics Zsuzsanna HVB elnök

--------------------------------------------------------------
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5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a HVB az alábbi határozatot hozta:
24/2019. (X.14.) számú HVB határozat:
Alsószölnök Község Helyi Választási Bizottsága a 2019. évi települési szlovén
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét Alsószölnök
községben az alábbiak szerint állapítja meg: A választás eredményes volt, a
megválasztott képviselők:
1. Csatóné Balogh Mária
2. Treiberné Doncsecz Ildikó
3. Bajzek László
Határidő: azonnal
Felelős: Domjánné Pavlics Zsuzsanna HVB elnök
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