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5. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 30. 

napján megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 

 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 

 

Jelen vannak:   

    Pisók István polgármester 

    Hajnal Istvánné alpolgármester 

    Boros Tibor képviselő 

    Pádár Lászlóné képviselő 

    Lenge Tibor Andrásné képviselő 

    Oláh János képviselő 

   

Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 

 

Pisók István polgármester: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes. 

Mindenki jelen van. 

 

Felkérem Tóthné Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem, 

kézfelnyújtással jelezze.  

 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Tóthné Kovács Piroskát 7 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

36/2022. (III.30.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a 

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: A meghívóban szereplő egyetlen egy napirendi pont 

megtárgyalása lenne a mai ülésünk napirendje. Megkérdezem, hogy ehhez kapcsolódóan egyéb 

napirendi pontra javaslat van-e? Amennyiben nincs, kérem a napirendi pont elfogadását. 

Köszönöm, megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal elfogadtuk a napirendi 

pontokat. 

 

37/2022. (III.30.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról – 

 

1. A Helyi Választási Bizottság tagjaninak megválasztásáról szóló 78/2019. (VIII.22.) 

számú határozat módosításáról 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

Első napirendi pont: Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 78/2019. 

(VIII.22.) számú határozat módosításáról 



Pisók István polgármester: A helyi választási bizottság tagjai 2019. augusztus 22-én kerültek 

megválasztásra a polgármesteri és képviselő választást megelőzően. Ezt a határozatot 

módosítottuk 2022. március 11-i ülésünkön. Időközben egy újabb helyi választási bizottsági tag 

jelezte, hogy nem tudja a jövőben vállalni ezt a tisztségét, így a bizottság biztonságos működése 

érdekében, egy új póttaggal ismételten ki kell egészíteni a bizottságot. Rénes Ivett, mint 

korábban megválasztott 1. számú póttag belépne, mint rendes tag és az ő helyére lenne 

szükséges választani egy újabb póttagot, Tamasi Jánosnéra gondoltunk, aki el is vállalja. 

Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás van-e? 

Amennyiben nincs, kérem a határozat módosítását a már említett új taggal. Aki ezzel a 

határozati javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 7 igen, 0 

nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került. 

 

38/2022. (III.30.) számú határozat 

- Helyi Választási Bizottság tagjaninak megválasztásáról szóló 78/2019. (VIII.22.) 

számú határozat ismételt módosításáról – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Helyi 

Választási Bizottságba Csörögi Antal visszalépése miatt új póttagként Tamasi Jánosnét 5233 

Tiszagyenda, Szabadság u. 21. választja meg.  

 

A Helyi Választási Bizottság korábbi tagjai megbízatása továbbra is fennáll. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

1.) HVB tagjai 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár  

 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy esetleg közérdekű bejelentés, kérdés, 

hozzászólás van-e a mai testületi üléshez? Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt és az 

ülést bezárom.  

 

K.m.f. 

 

Pisók István                         Balogh Henrietta 

          polgármester               aljegyző 

 

 

Tóthné Kovács Piroska 

jegyzőkönyvvezető 


