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Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007- ZLV-UPB3 in 
45/2008-ZVL-H) je Posebna volilna komisija občine Moravske Toplice sestavila 
 
 

P O R O Č I L O 
O IZIDU REDNIH VOLITEV  ČLANOV SVETA MADŽARSKE 

NARODNE SAMOUPRAVNE SKUPNOSTI OBČINE MORAVSKE 
TOPLICE 

 
I. 
 

Statut madžarske narodne samoupravne skupnosti v Občini Moravske Toplice določa, da  
Svet madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice šteje 9 (devet) 
članov, od tega se jih 7 (sedem) neposredno izvoli, 2 (dva) pa sta po funkciji, ki sta izvoljena 
za člana občinskega sveta Občine Moravske Toplice, predstavnika madžarske narodne 
skupnosti občine Moravske Toplice.    
 
Posebna občinska volilna komisija občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske 
Toplice, 9226 Moravske Toplice je na seji 14.08.2010 sprejela sklep, da se za volitve članov 
Sveta madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice, oblikujejo 
volilne enote, tako da se en član voli na približno enako število prebivalcev 20. člen Zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007- ZLV-UPB3 in 45/2008-ZVL-H).  
 

II. 
 
Posebna občinska volilna komisija občine Moravske Toplice je na seji 10. oktobra 2010, na 
podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za člane Sveta 
madžarske narodne samoupravne skupnosti Občini Moravske Toplice, na volitvah dne 10. 
oktobra 2010 ugotovila: 
 
VOLILNA ENOTA ČIKEČKA VAS 

 
Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo volilno pravico glasovati 73 volivcev, ki so vpisani  
volilni imenik  v volilni enoti. 
 
Glasovalo je skupaj 36 volivcev ali 49,31 % od vseh, ki so imeli pravico voliti, od tega je 36 
volivcev glasovalo na volišču. 
 
Veljavnih glasovnic je bilo 33 glasovnic in 3 glasovnice so bili neveljavne.  
 
Posebna občinska volilna komisija je na podlagi drugega odstavka 11. člena in 6. točka 41. 
člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007- ZLV-UPB3 in 45/2008-ZVL-
H) ugotovila, da je za člana Sveta madžarske narodne samoupravne skupnosti Občini 
Moravske Toplice izvoljen: 
 
Anton Puhan, roj. 19.09.1967, Čikečka vas – Csekefa 7, po poklicu avtomehanik-
kmetovalec,  z 33 glasovi  oziroma 45,20% . 
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VOLILNA ENOTA MOTVARJEVCI 
 
Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo volilno pravico glasovati skupaj 145 volivcev, ki so 
vpisani volilni imenik  v volilni enoti. 
 
Glasovalo je skupaj 102 volivcev ali 70,34 % od vseh, ki so imeli pravico voliti, od tega je 
101 volivcev glasovalo na volišču in 1 volivec na predčasnem volišču. 
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov: 
 
Zap.št.   Kandidat                      Št. glasov     % glasov     
  2          Milan Lenaršič               54               37,24 
  4          Geza Dora                       44    30,34 
  1          Atila Horvat                    43              29,65 
  2          Istvan Molnar                 22              15,17  
  
Posebna občinska volilna komisija je na podlagi drugega odstavka 11. člena in 6.točka 41. 
člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007- ZLV-UPB3 in 45/2008-ZVL-
H) ugotovila, da sta za člana Sveta madžarske narodne samoupravne skupnosti Občini 
Moravske Toplice izvoljena: 
 

1. Milan Lenarčič, roj. 25.11.1954, Motvarjevci – Szentlászló 35/a, po poklicu 
krojač in 

2. Geza Dora, roj. 30.12.1956, Motvarjevci – Szentlászló 2/a, po poklicu prodajalec.        
 

VOLILNA ENOTA PORDAŠINCI 
 
Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo volilno pravico glasovati skupaj 41 volivcev, ki so 
vpisani volilni imenik v volilni enoti. 
 
Glasovalo je skupaj 35 volivcev ali 85,36 % od vseh, ki so imeli pravico voliti, od tega je 34 
volivcev glasovalo na volišču in 1 volivec je glasoval po pošti. 
 
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov: 
 
Zap.št.   Kandidat                      Št. glasov     % glasov     
  1          Alfred Nemeš                18               43,90 
  2          Robert Balog                 17         41,46  
  
Posebna občinska volilna komisija je na podlagi drugega odstavka 11. člena in 6. točka 41. 
člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007- ZLV-UPB3 in 45/2008-ZVL-
H) ugotovila, da je za člana Sveta madžarske narodne samoupravne skupnosti Občini 
Moravske Toplice izvoljen: 
 
 

1. Alfred Nemeš, roj. 15.11.1971, Pordašinci – Kisfalu 1, po poklicu pomožni tekstilni 
delavec.  
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VOLINNA ENOTA PROSENJAKOVCI  
 
Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo volilno pravico glasovati skupaj 144 volivcev, ki so 
vpisani volilni imenik v volilni enoti. 
 
Glasovalo je skupaj 104 volivcev ali 72,22 % od vseh, ki so imeli pravico voliti, od tega je 
104 volivcev glasovalo na volišču. 
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov: 
 
Zap.št.   Kandidat                      Št. glasov     % glasov     
  4          Viljem Čahuk                71               49,30 
  3          Jože Kuhar                    49               34,02 
  1          Cvetka Vöröš                 31               21,52 
  2          Šarolta Kovač                 29              20,13  
  
Posebna občinska volilna komisija je na podlagi drugega odstavka 11. člena in 6.točka 41. 
člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007- ZLV-UPB3 in 45/2008-ZVL-
H) ugotovila, da sta za člana Sveta madžarske narodne samoupravne skupnosti Občini 
Moravske Toplice izvoljena: 
 

1.1.1.1. Viljem Čahuk,roj. 29.01.1950, Prosenjakovci – Pártosfalva 42, po poklicu delavec 
v kmetijstvu in    

2.2.2.2. Jože Kuhar, roj. 01.12.1977,   Prosenjakovci – Pártosfalva  95, po poklicu 
slikopleskar, montažer.  
 

VOLILNA ENOTA SREDIŠČE 
 
Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo volilno pravico glasovati skupaj 50 volivcev, ki so 
vpisani volilni imenik v volilni enoti. 
 
Glasovalo je skupaj 41 volivcev ali 82,00 % od vseh, ki so imeli pravico voliti, od tega je 39 
volivcev glasovalo na volišču in 2 volivca sta glasovala na domu. 
 
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov: 
 
Zap.št.   Kandidat                      Št. glasov     % glasov     
  2          Zsuzsi Vugrinec             24               48,00 
  1          Tibor Vöröš                   17          34,00  
  
Posebna občinska volilna komisija je na podlagi drugega odstavka 11. člena in 6.točka 41. 
člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007- ZLV-UPB3 in 45/2008-ZVL-
H) ugotovila, da je za člana Sveta madžarske narodne samoupravne skupnosti Občini 
Moravske Toplice izvoljena: 
 

1. Zsuzsi Vugrinec, roj. 17.08.1971, Središče – Szerdahely 43, po poklicu tekstilni 
tehnik. 
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III. 
 

Dne 11.10.2010 je Posebna občinska volilna komisija bila obveščena o obvestilu, katero je 
poslal Viljem Vöröš, Pordašinci 13/a, ki opozarja na sestavo Posebne volilne komisije in na 
strokovnost, ter sestavo volilnih odborov. 
 
Odgovorjeno mu je, da je Posebno volilno komisijo imenoval Občinski svet Občine Moravske 
Toplice, predsednik in namestnik predsednika izpolnjujeta pogoje, ki jih predpisuje drugi 
odstavek  35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007- ZLV-UPB3 in 
45/2008-ZVL-H). Komisija je sestavljena v skladu 36. členom istega zakona. Člani volilnih 
odborov so bili imenovani v skladu  37. členom Zakona o lokalnih volitvah.  

 
IV. 

 
Na dan volitev je na volišču v Središču prišlo do konflikta med občanom, volivcem in 
zaupnikom, ki je bil prijavljen Občinski volilni komisiji, ki je odšla na volišče in ni ugotovila 
kršitev, ki bi vplivala na rezultat izida glasovanja.  
 

V. 
 

Pri pregledu zapisnikov o delu volilnih odborov ni bilo zaslediti, da bi zaupniki imeli 
pripombe na delo volilnih odborov in na potek glasovanja. 
 
Moravske Toplice, dne 19. 10. 2010  
Številka: POVK   81 /2010 
 

                                                                PREDSEDNIK POVK 
                                                                                         Ludvik Rituper, univ. dipl. pravnik, l.r  
 
 
 
 
Člani komisije: 

1. Jolanka Horvat, univ. dipl. pravnik, nam. predsednika, l.r. 
2. Geza Puhan, član, l.r. 
3. Lidija Dora, nam. člana, l.r. 
4. Bela Horvath, član, l.r. 
5. Ernest Horvat, nam. člana, l.r. 
6. Vladimir Kerčmar, član, l.r. 
7. Cvetka Grabar, nam. člana, l.r.  
 

POSLANO:  
  1x  predsedniku Sveta MNSS, občine Moravske Toplice, 
  1x  državni volilni komisiji, 
13x predstavnikom kandidatur, 
  1x županu občine Moravske Toplice, 
  2x  javna objava, 
  1x arhiv POKV. 


