
HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19. 

 

12/2022. 

 

     

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 

8-i soron kívüli üléséről a Községháza üléstermében. 
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Megjelent  

képviselők: Hegedüs Roland polgármester, Kulik Edit Irén, Szopkó Rudolfné 

önkormányzati képviselő 

 

Dr. Csordás Ádám jegyző 

 

Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint. 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Zsögön Renáta  

 

Ülés időtartama: 13:30-13:33 

 

Hegedüs Roland polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a jegyző urat 

és valamennyi jelenlévőt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 fős testü-

letből jelen van 3 fő. Kiszely Imre alpolgármester és Pintér László képviselő igazoltan 

van távol.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Kulik Edit Irén képviselőt kijelölni.  

Jegyzőkönyvvezető Zsögön Renáta lesz a mai ülésen.  

Felkérte a képviselőket szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítő kijelöléséről.  

 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Hunya Község Képviselő-testülete  

87/2022. (IX.8.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 

hitelesítésére Kulik Edit Irén képviselőt jelöli ki. 

 

Határidő: azonnal  
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Hegedüs Roland polgármester javasolta, hogy a napirendi pontokat a kiküldött 

meghívó szerinti sorrendben fogadják el.  

 

Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat.  

 

Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak az ülés napirendjé-

ről.   

 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Hunya Község Képviselő-testülete  

88/2022. (IX.8.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint határozza meg:  

 

1. Helyi Választási Bizottság kieső tagjai helyére új tagok megválasztása 

2. Bejelentések 
 

 

Határidő: azonnal  

 

1.Napirendi pont 

Helyi Választási Bizottság kieső tagjai helyére új tagok megválasztása 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján. 

 

Hegedüs Roland polgármester felkérte, dr. Csordás Ádám jegyző urat a napirendi 

pont kiegészítésére.  

 

Dr. Csordás Ádám jegyző kiegészítésként elmondta, a Helyi Választási Bizottság hi-

ányzó tagjainak a helyét szükséges feltölteni. Az előterjesztésben olvasható, hogy 

három személy vállalta a felkérést. Szujó Péterrel kívánják a tagságot betölteni, illetve 

Hanyecz Ivett és Parragné Buza Szilvia vállalta a póttagsággal járó egész napos ké-

szenlétet a választás napjára. A Helyi Választási Bizottság az önkormányzati választá-

soktól a következő önkormányzati választásokig látja el a feladatait, tehát jelen eset-

ben 2019-2024-ig. Az időközi választásra való tekintettel, akik most megválasztásra 

kerülnek, 2024-ig látják el a választással kapcsolatos feladatokat. Ez esetben a jogsza-

bály alapján a jegyző javaslatát a képviselő-testület vita nélkül el kell, fogadja, ez egy 

technikai dolog. Kérte, a jelenlévő képviselőket, hogy a javaslata alapján fogadják el 

az előterjesztést tartalma szerint a három személyt.  
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Hegedüs Roland polgármester megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 

egyéb kérdés, észrevétel. 

 

Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a döntési javaslat-

ról. 

 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

  

Hunya Község Képviselő-testülete  

89/2022. (IX.8.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási el-

járásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. meghatározott hatáskörében eljárva 

a Hunyai Helyi Választási Bizottság tagjának Szujó Péter (5555 Hunya, 

Rákóczi út 42.), póttagjainak Hanyecz Ivett (5555 Hunya, Kinizsi utca 

37.) és Parragné Buza Szilvia (5555 Hunya, Táncsics utca 24.) szám 

alatti lakosokat választja meg. 

 

Határidő: azonnal  

 

2.Napirendi pont 

Bejelentések  

 

Hegedüs Roland polgármester egyéb bejelentés hiányában megköszönte a jelenlétet 

és az ülést bezárta.  

 

 

 K. m. f.  

 

 

 

 

Hegedüs Roland 

polgármester 

 Dr. Csordás Ádám  

jegyző 

   

 

 

 

 Kulik Edit Irén   

hitelesítő 

 

 

 


