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Ügyiratszám: 3072/2010 

Tárgy: helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2010. évi választásán a polgármester 
választás eredményének megállapítása 

 
 
Körösszegapáti község  Helyi Választási Bizottsága 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán Körösszegapáti 
községben a polgármester választás eredményének megállapítása tárgyában 2010. október 3.-
án megtartott ülésén egyhangú szavazattal meghozta a következő  
  

HATÁROZAT-ot: 
 
38/2010 (X. 3.) HVB határozat 
Körösszegapáti község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
törvény 105/A § (2) bekezdés h.) pontjában foglalt hatáskörében megállapítja, hogy a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3.-án megtartott választásán 
Körösszegapáti községben a megválasztott polgármester 
 

Tarsoly Attila 
 
A választási bizottság jelen, a választás eredményét megállapító határozata ellen bármely 
választópolgár, a jelölt, jelölő szervezet illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést 
nyújthat be a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének 
törvénysértő voltára vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény 
megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással. 
 
A fellebbezést a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottsághoz kell címezni és 
Körösszegapáti község Helyi Választási Bizottságnál kell előterjeszteni úgy, hogy az 
legkésőbb a határozat meghozatalától számított 2 napon belül, legkésőbb 2010. október 5.-én 
16 óráig megérkezzen.  
 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogi alapját, a fellebbezés benyújtójának 
nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a 
fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 
illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
 
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
 
 
 
A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási 
bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja. 
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INDOKOLÁS 

 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 105/A § (2) bekezdés h.) pontja 
alapján a helyi választási bizottság megállapítja és közzéteszi a polgármester választás 
eredményét. 
 
A helyi választási bizottság a 2010. október 3.-án Körösszegapáti községben megtartott 
polgármester választás szavazóköri jegyzőkönyveinek összesítése alapján megállapította, 
hogy Körösszegapáti községben a polgármester-jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma 
a következőképpen alakult: 
 
Pántya József 229 db érvényes szavazat, 
Tarsoly Attila 447 db érvényes szavazat. 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény 12. § (2) bekezdése alapján a polgármesterek választásán a polgármester az a jelölt 
lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. 
 
Fentiek alapján a helyi választási bizottság megállapította, hogy Tarsoly Attila polgármester-
jelölt szerezte a legtöbb érvényes szavazatot, így ő lett Körösszegapáti község megválasztott 
polgármestere.  
 
A helyi választási bizottság határozata a Ve. 105/A § (2) bekezdés h.) pontján, valamint a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 
12. § (2) bekezdésén alapul. A jogorvoslati lehetőségről a választási bizottság a Ve. 73. § (3) 
bekezdése, valamint 79.§ és 80 §-ai alapján rendelkezett.  
 
A helyi választási bizottság határozatát a Ve. 29/C § (5) bekezdése alapján - a személyes 
adatok kivételével - nyilvánosságra hozza. 
 
Körösszegapáti, 2010. október 3. 
 

Kusmiczki Sándorné 
elnök 



 
Körösszegapáti Község  

Helyi Választási Bizottsága 
4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62. 

    
Ügyiratszám: 3072-1./2010 

Tárgy: helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2010. évi választásán a helyi 
önkormányzati képviselő választás eredményének 
megállapítása 

 
Körösszegapáti község  Helyi Választási Bizottsága 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán Körösszegapáti 
községben a helyi önkormányzati képviselő-választás eredményének megállapítása tárgyában 
2010. október 3.-án megtartott ülésén egyhangú szavazattal meghozta a következő  
  

HATÁROZAT-ot: 
 
39/2010 (X. 3.) HVB határozat 
Körösszegapáti község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
törvény 105/A § (2) bekezdés h.) pontjában foglalt hatáskörében megállapítja, hogy a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3.-án megtartott választásán 
Körösszegapáti községben az egyéni listán megválasztott helyi önkormányzati képviselők 
az alábbi személyek: 
 
1. Dráguly László 
2. Drágulyné Teberán Mária 
3. Veres Norbert 
4. Grozáné Veres Ágnes 
5. Nyakó László 
6. Nagy Lajosné 
 
A választási bizottság jelen, a választás eredményét megállapító határozata ellen bármely 
választópolgár, a jelölt, jelölő szervezet illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést 
nyújthat be a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének 
törvénysértő voltára vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény 
megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással. 
 
A fellebbezést a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottsághoz kell címezni és 
Körösszegapáti község Helyi Választási Bizottságnál kell előterjeszteni úgy, hogy az 
legkésőbb a határozat meghozatalától számított 2 napon belül, legkésőbb 2010. október 5.-én 
16 óráig megérkezzen.  
 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogi alapját, a fellebbezés benyújtójának 
nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a 
fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 
illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
 
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
 
A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási 
bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja. 
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INDOKOLÁS 

 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 105/A § (2) bekezdés h.) pontja 
alapján a helyi választási bizottság megállapítja és közzéteszi a képviselő választás 
eredményét. 
 
A helyi választási bizottság a 2010. október 3.-án Körösszegapáti községben megtartott helyi 
önkormányzati képviselő választás egyéni listás szavazóköri jegyzőkönyveinek összesítése 
alapján megállapította, hogy Körösszegapáti községben az egyéni listán a képviselő-jelöltekre 
leadott érvényes szavazatok száma a következőképpen alakult: 
 

 Név Képviselet Kapott összes 
érvényes 
szavazat 

1. Blága János Független 166 

2. Dani Imre Magyar Szocialista 
Párt 120 

3. Dráguly László FIDESZ Magyar 
Polgári Szövetség 347 

4. Drágulyné Teberán 
Mária 

FIDESZ Magyar 
Polgári Szövetség 341 

5. Grozáné Veres Ágnes FIDESZ Magyar 
Polgári Szövetség 321 

6. Horváth Gáborné Független 240 
7. Horváth Győző Független 236 
8. Juhász József Független 222 

9. Nagy Lajosné FIDESZ Magyar 
Polgári Szövetség 283 

10. Nyakó László FIDESZ Magyar 
Polgári Szövetség 303 

11. Pántya József Független 246 
12. Vad Erzsébet Független 235 

13. Veres Norbert FIDESZ Magyar 
Polgári Szövetség 324 

 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 
(Övjt.) 13. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselők választásán az egyéni 
listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a 
legtöbb érvényes szavazatot kapták.  
 
Az Övjt. 4. § c.) pontja és a 24. § (2) bekezdése szerint közzétett adatok alapján 
Körösszegapáti községben a megszerezhető helyi önkormányzati képviselői egyéni listás 
mandátumok száma 6 fő.  
 
Fentiek alapján a helyi választási bizottság megállapította, hogy a megválasztható képviselők 
száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot sorrendben az alábbi egyéni listás képviselő-
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jelöltek szerezték meg, így ők lettek a Körösszegapáti községben a megválasztott helyi 
önkormányzati képviselők: 
 
1. Dráguly László 
2. Drágulyné Teberán Mária 
3. Veres Norbert 
4. Grozáné Veres Ágnes 
5. Nyakó László 
6. Nagy Lajosné 
 
A helyi választási bizottság határozata a Ve. 105/A § (2) bekezdés h.) pontján, valamint a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 
13. § (1) bekezdésén alapul. A jogorvoslati lehetőségről a választási bizottság a Ve. 73. § (3) 
bekezdése, valamint 79.§ és 80 §-ai alapján rendelkezett.  
 
A helyi választási bizottság határozatát a Ve. 29/C § (5) bekezdése alapján - a személyes 
adatok kivételével - nyilvánosságra hozza. 
 
Körösszegapáti, 2010. október 3. 
 

Kusmiczki Sándorné 
elnök 



 
Körösszegapáti Község  

Helyi Választási Bizottsága 
4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62. 

    
Ügyiratszám: 3072-2/2010 

Tárgy: helyi kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. 
évi választásán a helyi román kisebbségi 
önkormányzati képviselő választás eredményének 
megállapítása 

 
 
Körösszegapáti község  Helyi Választási Bizottsága 
helyi kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. évi választásán Körösszegapáti községben a 
helyi román kisebbségi önkormányzati képviselő-választás eredményének megállapítása 
tárgyában 2010. október 3.-án megtartott ülésén egyhangú szavazattal meghozta a következő  
  

HATÁROZAT-ot: 
 
40/2010 (X. 3.) HVB határozat 
Körösszegapáti község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
törvény 115/I § (6) bekezdés i.) pontjában foglalt hatáskörében megállapítja, hogy a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3.-án megtartott választásán 
Körösszegapáti községben megválasztott helyi román kisebbségi önkormányzati 
képviselők az alábbi személyek: 
 
1. Pántya József 
2. Blága János F 
3. Dráguly Sándor 
4. Blága János 
 
A választási bizottság jelen, a választás eredményét megállapító határozata ellen bármely 
választópolgár, a jelölt, jelölő szervezet illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést 
nyújthat be a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének 
törvénysértő voltára vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény 
megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással. 
 
A fellebbezést a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottsághoz kell címezni és 
Körösszegapáti község Helyi Választási Bizottságnál kell előterjeszteni úgy, hogy az 
legkésőbb a határozat meghozatalától számított 2 napon belül, legkésőbb 2010. október 5.-én 
16 óráig megérkezzen.  
 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogi alapját, a fellebbezés benyújtójának 
nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a 
fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 
illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
 
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
 
A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási 
bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja. 
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INDOKOLÁS 

 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 115/I § (6) bekezdés i.) pontja alapján 
a helyi választási bizottság megállapítja és közzéteszi a képviselő választás eredményét. 
 
A helyi választási bizottság a 2010. október 3.-án Körösszegapáti községben megtartott helyi 
román kisebbségi önkormányzati képviselő választás szavazóköri jegyzőkönyve alapján 
megállapította, hogy Körösszegapáti községben a román kisebbségi önkormányzati képviselő-
jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma a következőképpen alakult: 
 

 Név Képviselet Kapott 
érvényes 

szavazatok 
száma 

1. Pántya József 
Magyarországi Románok 

Országos Érdekképviseleti 
Egyesülete 

30 

2. Blága János F 
Magyarországi Románok 

Országos Érdekképviseleti 
Egyesülete 

25 

3. Szakadáti Tibor 
Magyarországi Románok 

Országos Érdekképviseleti 
Egyesülete 

21 

4. Dráguly Sándor 
Hajdú-Bihar Megyei Román 
Kisebbségi Önkormányzatok 

Szövetsége 
23 

5. Guj Sándorné 
Magyarországi Románok 

Országos Érdekképviseleti 
Egyesülete 

22 

6. Blága János 
Magyarországi Románok 

Országos Érdekképviseleti 
Egyesülete 

29 

 
A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai 
kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. Törvény 10. 
§ (1) bekezdése alapján a helyi kisebbségi önkormányzati képviselő-választáson képviselő az 
a 4 jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta. 
 
Fentiek alapján a helyi választási bizottság megállapította, hogy a megválasztható képviselők 
száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot sorrendben az alábbi 4 román kisebbségi 
önkormányzati képviselő-jelölt szerezte meg, így ők lettek a Körösszegapáti községben a 
megválasztott helyi román kisebbségi önkormányzati képviselők: 
1. Pántya József 
2. Blága János F 
3. Dráguly Sándor 
4. Blága János 
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A helyi választási bizottság határozata a Ve. 115/I § (6) bekezdés i.) pontján, valamint a 
kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai 
kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. Törvény 10. 
§ (1) bekezdése alapul. A jogorvoslati lehetőségről a választási bizottság a Ve. 73. § 84) 
bekezdése, valamint a 79.§ és 80 §-ai alapján rendelkezett.  
 
A helyi választási bizottság határozatát a Ve. 29/C § (5) bekezdése alapján - a személyes 
adatok kivételével - nyilvánosságra hozza. 
 
Körösszegapáti, 2010. október 3. 
 

 
Kusmiczki Sándorné 

elnök 
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Ügyiratszám: 3072-3/2010 

Tárgy: helyi kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. 
évi választásán a helyi cigány kisebbségi 
önkormányzati képviselő választás eredményének 
megállapítása 

 
 
Körösszegapáti község  Helyi Választási Bizottsága 
helyi kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. évi választásán Körösszegapáti községben a 
helyi cigány kisebbségi önkormányzati képviselő-választás eredményének megállapítása 
tárgyában 2010. október 3.-án megtartott ülésén egyhangú szavazattal meghozta a következő  
  

HATÁROZAT-ot: 
 
41/2010 (X. 3.) HVB határozat 
Körösszegapáti község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
törvény 115/I § (6) bekezdés i.) pontjában foglalt hatáskörében megállapítja, hogy a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3.-án megtartott választásán 
Körösszegapáti községben megválasztott helyi cigány kisebbségi önkormányzati 
képviselők az alábbi személyek: 
 
1. Balogh Jenő 
2. Varga János 
3. Szilágyiné Gyöngyösi Mária 
4. Eszenyi Imre 
 
A választási bizottság jelen, a választás eredményét megállapító határozata ellen bármely 
választópolgár, a jelölt, jelölő szervezet illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést 
nyújthat be a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének 
törvénysértő voltára vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény 
megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással. 
 
A fellebbezést a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottsághoz kell címezni és 
Körösszegapáti község Helyi Választási Bizottságnál kell előterjeszteni úgy, hogy az 
legkésőbb a határozat meghozatalától számított 2 napon belül, legkésőbb 2010. október 5.-én 
16 óráig megérkezzen.  
 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogi alapját, a fellebbezés benyújtójának 
nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a 
fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 
illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
 
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
 
A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási 
bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja. 
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INDOKOLÁS 

 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 115/I § (6) bekezdés i.) pontja alapján 
a helyi választási bizottság megállapítja és közzéteszi a képviselő választás eredményét. 
 
A helyi választási bizottság a 2010. október 3.-án Körösszegapáti községben megtartott helyi 
cigány kisebbségi önkormányzati képviselő választás szavazóköri jegyzőkönyve alapján 
megállapította, hogy Körösszegapáti községben az cigány kisebbségi önkormányzati 
képviselő-jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma a következőképpen alakult: 
 

 Név Képviselet Kapott 
érvényes 

szavazatok 
száma 

1. Balogh Jenő 

Roma Polgári Tömörülés,  
Roma Polgárjogi Mozgalom 
 B.-A.-Z. Megyei Szervezete  
Cigány Szervezetek Országos 

Szövetsége 

6 

2. Varga János 

Roma Polgári Tömörülés,  
Roma Polgárjogi Mozgalom 
 B.-A.-Z. Megyei Szervezete  
Cigány Szervezetek Országos 

Szövetsége 

10 

3. Szilágyiné Gyöngyösi 
Mária 

Roma Polgári Tömörülés,  
Roma Polgárjogi Mozgalom 
 B.-A.-Z. Megyei Szervezete  
Cigány Szervezetek Országos 

Szövetsége 

6 

4. Eszenyi Imre 

Roma Polgári Tömörülés,  
Roma Polgárjogi Mozgalom 
 B.-A.-Z. Megyei Szervezete  
Cigány Szervezetek Országos 

Szövetsége 

16 

 
A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai 
kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. Törvény 10. 
§ (1) bekezdése alapján a helyi kisebbségi önkormányzati képviselő-választáson képviselő az 
a 4 jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta. 
 
Fentiek alapján a helyi választási bizottság megállapította, hogy a megválasztható képviselők 
száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot sorrendben az alábbi 4 cigány kisebbségi 
önkormányzati képviselő-jelölt szerezte meg, így ők lettek a Körösszegapáti községben a 
megválasztott helyi cigány kisebbségi önkormányzati képviselők: 
1. Balogh Jenő 
2. Varga János 
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3. Szilágyiné Gyöngyösi Mária 
4. Eszenyi Imre 
 
A helyi választási bizottság határozata a Ve. 115/I § (6) bekezdés i.) pontján, valamint a 
kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai 
kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. Törvény 10. 
§ (1) bekezdése alapul. A jogorvoslati lehetőségről a választási bizottság a Ve. 73. § 84) 
bekezdése, valamint a 79.§ és 80 §-ai alapján rendelkezett.  
 
A helyi választási bizottság határozatát a Ve. 29/C § (5) bekezdése alapján - a személyes 
adatok kivételével - nyilvánosságra hozza. 
 
Körösszegapáti, 2010. október 3. 
 

 
Kusmiczki Sándorné 

elnök 


