
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 18-án 
megtartott ülésének  
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 67-68 
d, rendelete:  

 
 
 
 
 
 

T á r g y s o r o z a t a 
 
 
 
 

1.) Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására 
Előadó: Gergely Lajos megbízott körjegyző 
 
2.) Előterjesztés Kisebbségi Szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak 
megválasztására 
Előadó: Gergely Lajos megbízott körjegyző 
 
 
 
Nyírparasznya, 2010. augusztus 18. 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Szabó János 
 polgármester                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 18-án 
17 óra 10 perckor megtartott üléséről.  
 
Jelen vannak:  

 Szabó János polgármester 
 Laczkó István alpolgármester, 
 Nagy József képviselő, 
 Petőh László képviselő, 
   Szabó Antal képviselő. 
    
     
Távolmaradását jelezte:  

Fegyver Miklós, Kemenyiczki Ildikó és Pető Sándor képviselők 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Gergely Lajos megbízott körjegyző 
 
   
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős Képviselő-
testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Kérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendi ponttal kapcsolatosan valakinek kérdése, 
véleménye, hozzászólása van-e?  
Szabó János polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi 
pontokat tárgyalja meg. 
Kéri, hogy aki a napirendi javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon 
A javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Tárgy: (1. tsp.)  
Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására 
Előadó: Gergely Lajos megbízott körjegyző 
 
Gergely Lajos megbízott körjegyző: Elmondja, hogy Nyírparasznya 1 szavazókörös 
település, itt a szavazatszámláló bizottsági feladatokat a Helyi Választási Bizottság látja el. A 
Helyi választási Bizottság mandátuma pedig az önkormányzati választások kiírását megelőző 
42 napig, a HVB alakuló üléséig tart. Itt HVB legutóbb 2006. augusztusában volt választva. 
Az új bizottságnak október 3-át megelőző 42 nappal meg kell tartani az alakuló ülést. Ezért 
kell most az új bizottságot megválasztani. 
Javasolja a HVB-be: Szigetközi Péter, M. Szabó Lászlóné, Krupa Andrásné, Szűcs Lászlóné, 
Tógyer Istvánné tagok, Ötvös Jánosné és Rácz Miklósné póttagok. 
Elmondja továbbá, hogy úgy hallotta ez már egy jól összeszokott csapat. Mivel a település 1 
szavazókörös, így legalább 5 tagúnak kell lennie HV-nek. Ez a bizottság kiegészülhet a jelölő 
szervezetek által delegált tagokkal. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az elhangzottak 
kapcsolatban. 
 



 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület az elhangzottaknak megfelelően a HVB 
tagjainak és póttagjainak névsorát elfogadja,  az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5igen szavazattal 
elfogadta.  
 
                                NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

67/2010. (VIII. 18.) számú határozata 
 

A Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról 
 

A képviselő-testület! 
 
A választási eljárásról szóló 1997 évi C törvény 23 §.- (2) bekezdése alapján – a Helyi 
Választási Iroda vezetőjének indítványára a szavazatszámláló bizottsági feladatokat is ellátó 
Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja meg: 
 
A bizottság tagja:  Szigetközi Péter, Nyírparasznya, Kossuth u. 87. 
    M. Szabó Lászlóné, Nyírparasznya, Rákóczi u. 31. 
    Krupa Andrásné, Nyírparasznya, Rákóczi u. 105. 
    Szűcs Lászlóné, Nyírparasznya, Kossuth u. 5. 
    Tógyer Istvánné, Nyírparasznya, Rákóczi u. 123. 
A bizottság póttagjai:  Rácz Miklósné, Nyírparasznya, Rákóczi u. 130. 
    Ötvös Jánosné, Nyírparasznya, Rákóczi u. 93. 
 
A HVB megválasztott tagjai alakuló ülésén kerül sor az eskütételre, illetve a bizottság 
elnökének és elnök-helyettesének a megválasztására. 
 
A határozatról értesül: 

1. A bizottság tagjai, illetve póttagjai 
2. OEVI Mátészalka, 

 
 
Nyírparasznya, 2010. augusztus 18. 
 
 
            Szabó János sk.                                                     Gergely Lajos sk. 
            polgármester                                                        megbízott körjegyző 
 
 
 
 
 
 



Tárgy: (2. tsp.) 
Előterjesztés Kisebbségi Szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és 
póttagjainak megválasztására 
Előadó: Gergely Lajos megbízott körjegyző 
 
Gergely Lajos megbízott körjegyző: Elmondja, hogy a településen a kisebbségek közül a 
Cigány Kisebbség működik, akik megszerezték a megfelelő számú ajánlást, így Cigány 
Kisebbségi Választást tűztek ki október 3. napjára. 
Ezt a választást teljesen elkülönülten kell lebonyolítani, külön helyiségben, külön 
szavazatszámláló bizottsággal, az adatvédelmi szabályok megtartásával. 
Javasolja a Szavazatszámláló Bizottságba: Jakabné Kiss Beáta, Fegyver Béláné, Katona 
Zsuzsa, Pénzes Anita és Laczkó Szabina tagok, Tiszavári Hajnalka és Tóth Marianna 
póttagok. A Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottságba a jelölő szervezetek nem delegálhatnak 
tagokat. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
 
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő – testület az elhangzottaknak megfelelően a 
Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak névsorát elfogadja,  az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal elfogadta 
 
 
                              NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

68/2010. (VIII. 18.) számú határozata 
 

A kisebbségi önkormányzatok választásának lebonyolítására kialakított szavazókör 
szavazatszámláló bizottsága tagjainak megválasztásáról 

 
A képviselő-testület! 
 
A választási eljárásról szóló 1997 évi C törvény 23 §.- (1) bekezdése valamint a 
4/2010.(VII.16.) KIM rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján – a Helyi Választási Iroda 
vezetőjének indítványára a kisebbségi önkormányzati választás lebonyolítására kijelölt 
szavazókör szavazatszámláló bizottsága tagjait az alábbiak szerint választja meg: 
 
A bizottság tagjai:  Jakabné Kiss Beáta, Nyírparasznya, Kossuth u. 58. 
    Fegyver Béláné, Nyírparasznya, Rákóczi u. 31. 
    Katona Zsuzsa, Nyírparasznya, Rákóczi u. 57/A. 
    Pénzes Anita, Nyírparasznya, Kossuth u. 27. 
    Laczkó Szabina, Nyírparasznya, Szabadság u. 19. 
    Tógyer Istvánné, Nyírparasznya, Rákóczi u. 123. 
 



A bizottság póttagjai:  Tóth Marianna, Nyírparasznya, Rákóczi u. 178. 
    Tiszavári Hajnalka, Nyírparasznya, Rákóczi u. 100. 
 
A Kisebbségi Szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjai alakuló ülésén kerül sor az 
eskütételre, illetve a bizottság elnökének és elnök-helyettesének a megválasztására. 
 
A határozatról értesül: 

1. A bizottság tagjai, illetve póttagjai 
2. OEVI Mátészalka, 

 
 
Nyírparasznya, 2010. augusztus 18. 
 
 
            Szabó János sk.                                                     Gergely Lajos sk. 
  Polgármester           megbízott körjegyző 
 
 
                       
Mivel több napirendi pont nem volt, Szabó János polgármester az ülést – az azon való 
megjelenést megköszönve –17 óra 20 perckor bezárta.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Szabó János                                                                                                  Gergely Lajos 
polgármester                                                                                              megbízott körjegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
 
 
Nagy József            Pető Sándor 
képviselő            képviselő 
 


