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Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2009. évi március hó 25-én, szerdán 13
óra 00 perces kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben –
közmeghallgatással egybekötötten megtartott soron következő ülésén elhangzottakról
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körjegyző
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Meghívottként jelen van:

--------------

Érdeklődőként jelen van:

Beri Aladárné, ifj. Bancsók László, Csikó Lászlóné, Csikó
János, Csikó Szabolcs, Lakatos János, Lakatos Rudolf, Lázár
Arzén, Lázár Arzénné, ifj. Lázi Csaba, Lázi Zoltán, Mogyoró
Ádám, Mogyoró János, Rózsa Attila, Rózsa Klaudia, Szabó
Oszkárné, Vasáros Péterné, Váradi Róbert balajti lakosok

Kiss Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában
foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község képviselőtestülete határozatképes, mivel a testület
tagjai közül 6 fő jelen van.
Kiss Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester
egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő napirendet
fogadta el:
1./ Beruházásokról, fejlesztésekről tájékoztató
Előterjesztő: polgármester
2./ Falugondnoki szolgáltatásról beszámoló
Előterjesztő: falugondnok
3./ Az Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása
Előterjesztő: polgármester
4./ Indítványok, javaslatok
5./ Szociális segély iránti kérelmek elbírálása

A napirend tárgyalása:
1./ Beruházásokról, fejlesztésekről tájékoztató
Előterjesztő: polgármester
Kiss Ferenc polgármester: A falugondnoki szolgáltatás kapcsán felmerülő feladatok
ellátásához szükséges gépjármű lecseréléséhez nyertünk támogatást. A beszerzés
folyamatban van.
Miskolcon a Peugeot Márkakereskedés telephelyén van jelenleg a gépjármű.
Az adásvétel folyamatban van.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Miből lesz kiegyenlítve a vételára?
Kiss Ferenc polgármester: Megoldjuk.
95 %-ig biztos, hogy állami támogatásban részesülünk a Petőfi és Kossuth utca
aszfaltozásához. Személyesen én intéztem.
Beri Aladárné érdeklődő: Te vagy a polgármester, ugyan ki intézte volna!? Téged hatalmaz
és hatalmazhat fel rá a testület, hogy eljárj egy-egy ügyben.
Kiss Ferenc polgármester: Önerő kell a megvalósításához. Sikerdíjat kell fizetnünk a
pályázat készítőjének.
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A szendrői székhelyű Mozgókönyvtár révén 400.000,- Ft-ot kaptunk az alsó helyiség
felújítására, valamint számítógépet és irodai bútorokat kaptunk.
Jövőbeni fejlesztési elképzelések:
- az önkormányzat hivatalának fűtéskorszerűsítése, nyílászáróinak cseréje érdekében
pályázatot szándékozunk benyújtani.
(2003-ban már ezzel összefüggésben összeállításra és benyújtásra került egy pályázat,
amelyet akkor sajnos elutasított a pályázat kiírója.)
- a temetőre vivő útszakasz, és a Fő utca azon részének aszfaltozása, amelyet Beri Aladár
képviselőtársunk már több alkalommal szorgalmazott.
A pályázatok 99 %-hoz önrészt is biztosítani kell. A szükséges önrész mértéke a pályázat
kiírójától függ.
Csikó János érdeklődő: Miért kell egy-egy pályázathoz önrészt is biztosítani?
Kiss Ferenc polgármester: A pályázat kiírója által összeállított kiírásban foglaltak szerint a
megvalósításhoz saját forrással, önrésszel is hozzá kell járulni.
Beri Aladár képviselő: Sok a szóbeli kijelentés.
El lett döntve, hogy a Fő utca vége és a Szabadság utca le lesz kövezve.
Hozzájárult a polgármester úr is a lekövezéshez.
Állítólag a polgármester úr azt mondta egy-két személynek, hogy a leszállításra kerülő kő
nem lesz kifizetve.
Kiss Ferenc polgármester: Arról volt szó, hogy megvárjuk a Petőfi és Kossuth utca
aszfaltozása érdekében benyújtott pályázat elbírálásáról szóló döntést, s annak ismeretében
fogunk intézkedni a köveztetés helyéről. (A döntés függvényében a Szabadság utca kövezése
felől intézkedünk.)
Csathó László képviselő: 16.000,- Ft egy köbméter kő, plusz a fuvardíj.
A Szabadság utca lekövezése kb. 600.000,- Ft-ba kerülne.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: A két gépjármű értékesítésre való meghirdetése még nem
történt meg.
Örömmel halljuk, hogy meg van az új gépjármű, de e helyett az utak felújítása sokkal
fontosabb lenne.
Kiss Ferenc polgármester: Addig nem lehet eladni az OPELT, amíg a feladat ellátását
szolgálja.
Beri Aladár képviselő: Előre, vagy visszafelé fejlesztés történik ebben a faluban?
A testület döntése ellenére a polgármester úr nem szereltette és nem is hajlandó
visszaszereltetni a mosókútra a szivattyút.
Kiss Ferenc polgármester: Ott mossa le a kocsiját a képviselő úr, míg máskor ékesen szólal
fel mások ilyen jellegű cselekedete ellen.
Beri Aladár képviselő: Nem mostam le ott a kocsimat.
Berzi István képviselő: Nem a magánügyekkel kell itt foglalkoznunk, hanem a közügyekkel.
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A testület határozatának meghozatalakor még Beri Aladár képviselő úr irányítóként
dolgozott az önkormányzatnál. Utasítása ellenére Farkas Ottó közmunkás nem volt hajlandó
visszaszerelni a közkútra a szivattyút.
Miért nem engedélyezte, ill. engedélyezi annak visszaszerelését a polgármester úr?
Kiss Ferenc polgármester: Nem üzemelhetne már az a kút, mivel a vezetékes ivóvíz ellátás
biztosított a faluban.
Érintésvédelmi szempontok miatt továbbra sem engedem, hogy Farkas Ottó felszerelje az
említett kútra a szivattyút.
(Nem irányítóként volt alkalmazva az Önkormányzatnál Beri Aladár képviselő. A
munkáltatónak áll jogában utasítania a munkavállalót, de csak olyan feladat elvégzésére, ami
a munkaköri leírásában szerepel.)
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Hány évig, évtizedig működött ott az az ominózus
szivattyú?
Kiss Ferenc polgármester: Több évig, de mindvégig az én felelősségemre.
Berzi István képviselő: Miért nem hajtotta végre a polgármester úr a határozatban
foglaltakat a meghatározott időtartamon belül?
Kiss Ferenc polgármester: Nem köteles a polgármester végrehajtani egy olyan határozatban
- számára kötelezően - előírt feladatot, amely másnak anyagi, vagy testi kárára lehet.
Beri Aladár képviselő: Semmi nem úgy van, ahogy a testület meghatározza.
Kiss Ferenc polgármester: A képviselőtestületnek jogában áll Bírósághoz fordulni amiatt,
hogy a határozatát a polgármester nem hajtotta végre.
Beri Aladár képviselő: A szivattyú a kútra kerüljön vissza! Nem kell erről ismételten
szavaznunk.
A kocsi mosásáról csak annyit, hogy az út szélén mostam a kocsimat. Ha meg lesz csináltatva
az út, akkor nem kell majd mosnom a kocsimat.
Nem tudom, menjek-e a bíróságra?! Ki fogja a kocsimban keletkezett káromat megtéríteni?
dr. Takács András körjegyző: A Petőfi és Kossuth utca aszfaltozásával kapcsolatos pályázati
úton elnyert lehetőség megvalósítása ellen nincs kifogásom.
A Szabadság utcát le kell köveztetni, arra kell pénzt szánnia az Önkormányzatnak.
Csathó László képviselő: A temető felé vivő útszakaszra a pályázati anyag kész van, be van
nyújtva?
Kiss Ferenc polgármester: A pályázati anyag készen van, de még nincs benyújtva.
Kiss Ferencné alpolgármester: Önrészt is kell hozzá vállalni.
Beri Aladár képviselő: 1995-től leváltunk Edelénytől. Az eltelt 13 év alatt miért nem lehetett
már ezeket az utakat rendbe tetetni, köveztetni?
Kiss Ferenc polgármester: Mint ahogy arról már korábban is szót ejtettünk, az ivóvíz, a gáz
és a csatornahálózat kiépítése volt az elsődleges, utána következhetnek az utak.
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A képviselőtestület a napirendi pontot érintően elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag
tudomásul vette.

Csikó Lászlóné érdeklődő: A kifizetés napjával kapcsolatosan el szeretném mondani, hogy
nem most kellene elkezdeni betartani a törvényt!
Lázi Csaba érdeklődő: 28-án volt eddig mindig utalás, s ez így nagyon megfelelt a
lakosságnak.
Vasáros Péterné érdeklődő: A polgármester úr a feleségével együtt dönti el, mikor van
fizetés és utalás.
dr. Takács András körjegyző: A 63/2006. Kormányrendelet szabályozza, hogy a pénzbeli
szociális ellátásokat meddig kell kifizetni.
A kifizetési ütem maguknak, lakosoknak is jó, hiszen pontosan tudnak azzal számolni, mikor
számíthatnak juttatásaikra.
Az itt lakók mindig arra hivatkozással jönnek fel, hogy Feri bácsi és Ágika néni megígérte,
mondta.
Több esetben tapasztaltam már, hogy adathiányos kérelmeket kell feldolgozni és azonnal
várják benne a döntést, mivel Ágika néni, vagy Feri bácsi megígérte, hogy azonnal meg lesz
csinálva, ki lesz adva amit kér az ügyfél. Így nem lehet hatékonyan feldolgozni a
beadványokat, eljárni egy-egy ügyben.
Kiss Ferencné alpolgármester: A képviselőtestület kérte, hogy így legyen a kifizetés.
Több képviselő egybehangzó véleménye: - Nem a képviselőtestület kérte a legutóbbi ülésen,
hanem a polgármester úr tett erre való indítványt a legutolsó ülés alkalmával.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Január hónapban az átmeneti segély kérelmek elbírálását
arra való hivatkozással napoltuk el, hogy még nincs az önkormányzatnak költségvetése.
Lázár Arzén érdeklődő: Az idősek napjára fordított pénzt másra lehetett volna fordítani.
dr. Takács András körjegyző felkéri a jelenlévőket, ne vágjanak egymás szavába, mert így
nem lehet a jegyzőkönyvet vezetni!
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Azt beszélik a faluban, hiába mérik fel az utat, nem lesz
megcsináltatva.

2./ Falugondnoki szolgáltatásról beszámoló
Előterjesztő: falugondnok

Nagy Zoltánné ügyintéző: A falugondnok akadályoztatása (falugondnoki tanfolyamon való
részvétele) miatt nem tud eleget tenni jogszabályban előírt kötelezettségének a mai napon.
A képviselőtestület a napirendi pont megtárgyalását soron következő legközelebbi ülésén
ismételten napirendjére tűzi.
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3./ Az Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Nagy Zoltánné ügyintéző: A tárgy évi közfoglalkoztatási tervet januárban elkészítettem,
melyet már a tárgy évi költségvetésünk összeállításánál is figyelembe vettünk.
A tervet előzetes véleményeztetésre megküldtük a területileg illetékes Munkaügyi
Központnak.
A múlt héten megérkezett a jóváhagyásuk.
Az időközben bekövetkezett változásokra (a rendszeres szociális segélyből rendelkezésre
állási támogatottak közé átkerültek, valamint az új igénylők számára) tekintettel hétfőn
módosítottam és ismételten átszámoltam a tervben szereplő adatokat. (Ezért lett Önöknek
kedden kézbesíttetve.)
Amint láthatják, a kiadás két verzióban került kiszámításra: 8 órás és 6 órás foglalkoztatás
esetére.
70 aktív korú munkaképes, munkavégzésre alkalmas személy van jelenleg a községben, aki
rendelkezésre állási támogatásra jogosult.
Közülük jelenleg 12-en napi 6 órás, 3-an napi 8 órás közcélú foglalkoztatásban vesznek részt.
Eddig egy évben sem kaptunk ennyi állami támogatást közcélú foglalkoztatásra, éppen ezért
személyes véleményem az, kizárt, hogy a tervben szereplő összeget állami támogatásként a
tárgy évben biztosítsa részünkre az állam. Annál is inkább kizártnak tartom, mivel gazdasági
válság szenvedő alanyai vagyunk mindannyian, s a miniszterelnök személyében
bekövetkező változás is ma még előreláthatatlan következményekkel járhat.
A
foglalkoztatottak munkabérét meg kell előlegeznünk az Önkormányzat t. évi
költségvetése terhére, míg az állami támogatást a következő hónap 10-ig napjáig kell
megigényelnünk, s azt a visszaigénylés hónapjának végén utalják a számlánkra.
Az emberek várják az elvégzett munkáért fizetésüket a fizetésnapon, s mellékes számunkra,
hogy honnan lesz előteremtve rá a fedezet.
Óvatosan kell kezelnünk a foglalkoztatást, mert nem tudjuk még, mire számíthatunk
pontosan állami támogatás terén.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Tény, jobban járnak az emberek, ha 8 órásként vannak
foglalkoztatva.
Valóban jobb és szebb lenne a 8 órás foglalkoztatás, de az is tény, hogy a környékbeli
településeken csak 6 órás foglalkoztatással terveznek.
Beri Aladár képviselő: Az emberek több pénzhez juthatnak így – 8 órában való
foglalkoztatásuk alkalmával – a segélyüknél.
dr. Takács András körjegyző: A foglalkoztathatóak, ill. foglalkoztatottak számára tekintettel
ismételten indítványozom egy középiskolai végzettséggel rendelkező személy felvételét, aki
a foglalkoztatások ügyintézésében, lepapírozásában segédkezne.
Kiss Ferenc polgármester: Én beszélgettem erről az ügyintézővel, aki közölte, hogy nincs
szüksége segítségre megcsinálja, amit kell.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Valóban beszélgettünk a „segítő” munkaerőről, s elmondtam,
hogy olyan segítségre nincs szükség, akinek a munkáját nekem kell felügyelni, s az általa
elvégzett munkáért a továbbiakban is nekem kell tartani a hátamat. Az nem segítség, hogy
végig kell nézni újra és újra az elvégzett munkafeladatot, vajon mindent jól csinált-e. Olyan
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munkaerőre van szükség, aki a betanítás után önállóan képes ellátni a rá bízott feladatot, s
nem csak 3-4, vagy akár több hónapig áll alkalmazásban, utána pedig kezdődik minden
elölről, mint előtte.
Kiss Ferenc polgármester: Fel akarod magad ide vetetni Pisti?
Berzi István képviselő: Tudom, hogy nem tetszik magának a pofám, de nem innen kell
megközelítenie a kérdést.
Kiss Ferenc polgármester: Mindenki menjen el dolgozni, keressen magának munkahelyet.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Berzi István képviselőtársam el tudná vállalni?
Berzi István képviselő: Igen, betanítás után igen.
Berzi István, Beri Aladár, Csathó László, Szabó Árpád Zoltán képviselők támogatják, hogy
egy
fő
középiskolai
végzettséggel
rendelkező
személy
irodai
munkára
közfoglalkoztatottként felvételre kerüljön.
Kiss Ferenc polgármester: Név szerinti szavazást javasol a közfoglalkoztatási terv
módozatai közötti választás tekintetében.
Folyó évi április 1-től kezdődő 6 órás közfoglalkoztatással
- egyetért: Kiss Ferenc polgármester és Kiss Ferencné alpolgármester,
- nem ért egyet: Beri Aladár, Berzi István, Csathó László és Szabó Árpád Zoltán
képviselő.
Folyó évi április 1-től kezdődően 8 órás közfoglalkoztatással
- egyetért: Beri Aladár, Berzi István, Csathó László és Szabó Árpád Zoltán képviselő
- nem ért egyet: Kiss Ferenc polgármester, Kiss Ferencné alpolgármester.
Kiss Ferenc polgármester: Ki dönti majd el, hogy a foglalkoztathatóak közül ki fog dolgozni,
és ki nem?
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
28 /2009. (III.25.) sz. határozat:
Tárgy: 2009. évi közfoglalkoztatási terv
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a 2009. évi közfoglalkoztatási tervet elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatosan

Kiss Ferencné alpolgármester 15:00 órakor távozik az ülésteremből.
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4./ Indítványok, javaslatok
Szabó Árpád Zoltán képviselő: A jegyző úr által hétfőn kiküldött tájékoztatóval
kapcsolatosan szeretnénk egy-két gondolatot elmondani.
Kiss Ferenc polgármester: 25-e van ma, és 25-én kelt az említett tájékoztató, amelyből én
nem kaptam.
Az SZMSZ szerint az előterjesztéseket 5 nappal előtte kell megküldeni a testület tagjainak,
ami ebben az esetben nem teljesült.
Beri Aladár, Csathó László, Szabó Árpád Zoltán képviselő hangot ad azon észrevételének,
hogy a meghívóval együtt hétfőn kapták kézhez a tájékoztatót, vagyis a meghívó sem öt
nappal korábban lett kézbesítve a képviselőknek.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: A tájékoztatóban szerepel, hogy a polgármester úr
januárban 50.000,- Ft nettó jutalmat fizettetett ki magának a képviselőtestület tudta és
jóváhagyása nélkül.
A képviselőtestület állapíthat meg a polgármesternek jutalmat.
A jutalmazását saját maga részére utalványozta is.
Annak ellenére döntött a jutalmazásról, hogy az Önkormányzatnak t. évre még nem volt
költségvetése.
A szociális segélykérelmek elbírálásának elnapolása legalább is erre való hivatkozással
történt.
Kiss Ferenc polgármester: Lehet róla beszélgetni, de innentől kezdve

az ülést befejezettnek nyilvánítom és bezárom.
Berzi István képviselő: A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4/A. §-ának (1)
bekezdése szerint:
„ A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek
meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem
haladhatja meg a polgármester illetményének, illetve tiszteletdíjának hat havi összegét. A
jutalom mértékének megállapításakor nem vehető figyelembe a polgármestert e törvény 2. §
(5) bekezdése alapján megillető juttatás.”
A képviselőtestület a polgármesternek nem állapított meg jutalmat a tárgy évben!
Hogy utalványozhatta saját maga részére, s egyáltalán ki állapította meg részére a jutalmat?
dr. Takács András körjegyző: A tájékoztatómra azt a dátumot írtam, amikor a testület elé
megvitatásra kerül, azaz a mai napot.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Hozzunk létre egy ad-hoc bizottságot, ami majd kivizsgálja
ezt a helyzetet, ezt az eljárást.
Ha ez valóban szabálytalanul felvett juttatás, úgy illetmény megvonást és a jogtalanul felvett
juttatás visszafizetésének elrendelését javaslom kiszabni.
Ad-hoc bizottságot a polgármester nélkül is létre lehet hozni.
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dr. Takács András körjegyző: Szavazásra kell feltenni.
Beri Aladár képviselő: A polgármester úr is töltse munkahelyén a munkaidejét!
Úgy látom a tájékoztatóból, hogy a tévesen kétszer kifizetett autópálya-díjat nem fizette
vissza.
Berzi István képviselő: Jogos a munkaidő letöltésére vonatkozó észrevétel.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. §-ának (1) bekezdése hivatkozik a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 39. §-ának (1) és (3) bekezdésére:
„(1) A munkaidő heti negyven óra, hétfőtől csütörtökig 8-16.30 óráig, pénteken 8-14 óráig
tart. A képviselő-testület a heti munkaidő figyelembevételével a napi munkaidő beosztását
eltérően is megállapíthatja. …
(3) A munkaidőt - az (1)-(2) bekezdésben meghatározott időtartam figyelembevételével - a
munkáltatói jogkör gyakorlója legfeljebb négyhavi, illetve tizennyolc heti keretben is
meghatározhatja.”
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Polgármester úr bár arra hivatkozik, hogy kötetlen
munkaidőben dolgozik, de ezúton is szeretném tájékozatni Őt, hogy kötetlen munkaideje
csak a tiszteletdíjas polgármesternek van.
Beri Aladár képviselő: Nem arról van szó, hogy állandóan itt üljön, de legalább legyen itt
rendszeresen elérhető.
Berzi István képviselő: Kinek kötelessége a meghívót időben kiküldeni, kiküldetni?
dr. Takács András körjegyző: A polgármesternek.
Kiss Ferenc polgármester: A jegyzőkönyvet – egy képviselő kivételével – nem voltak
hajlandóak a testület tagjai aláírni.
Csathó László, Beri Aladár képviselő: Nem szólt senki, hogy készen van a jegyzőkönyv, alá
lehet írni.
Berzi István, Szabó Árpád Zoltán képviselő: A jegyzőkönyvet csak a polgármesternek és a
jegyzőnek kell aláírnia a képviselőknek nem.
Berzi István képviselő: Azonnali hatállyal fel kell tenni szavazásra, vagy rendkívüli ülést
kell összehívni rövid határidőn belül.
Csathó László képviselő a tájékoztatóban szereplő 84.000,- Ft összegű számlával kapcsolatos
jegyzői észrevételt ismerteti.
Kiss Ferenc polgármester: Beszélgethettek róla, de nem lesz érdemi döntés.
Berzi István képviselő: Írásos előterjesztés nincs, úgy születtek az eddigiekben is döntések,
hogy az előterjesztések nagy részében nem volt írásban elkészítve és a testület elé terjesztve a
határozati javaslat.
Kiss Ferenc polgármester: Arra nincs felkészülve az Önkormányzat, hogy írásban kerüljön
minden előterjesztés a testület elé.
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Berzi István képviselő: A polgármester úrtól lehet kérdezni, s ha nem válaszol rá, úgy 15
napon belül köteles a kérdést írásban megválaszolni.
Beri Aladár képviselő: A rendőrségen voltunk, úgy tett az alpolgármester asszony, hogy aki
a férje ellen vallott, az majd megnézheti magát!
Nem tudom, ezt fenyegetésnek szánta?!
Ott csak igennel és nemmel kellett válaszolni a feltett kérdésekre.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Csak arra a kérdésre válaszoltam, amit feltettek.
Most megint hívtak, jövő hét szerdán a rendőrkapitányságra tanúkénti kihallgatásra.
Elég szomorú, hogy oda kell járnunk.
Az még szomorúbb, hogy a polgármester úr nem látja be: - Hibáztam, változtatok.
Kiss Ferenc polgármester: Nem igaz az állítás, hogy a feleségem ilyet mondott volna.
Beri Aladár képviselő: Nagy színészek vagytok mindketten, ezt már megtanultam az eltelt
hónapok alatt.
Berzi István képviselő és Szabó Árpád Zoltán képviselő: Hogy gondolta azt a polgármester
úr, hogy saját magát megjutalmazza?
Kiss Ferenc polgármester: Egy ülésen erre majd visszatérünk.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Az Ötv. Nagy hatalommal ruházza fel a polgármestereket, s
többen vannak köztük olyanok, akik nemcsak élnek, de visszaélnek vele.
Berzi István képviselő: Ismeretlen tettes ellen hivatali visszaélés miatt indítottak eljárást. A
feljelentő személye ismeretlen.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Kikérem magamnak azt, hogy bárki azt állítsa rólam, én
vagyok a feljelentő.
Ha okot adna rá valaki, akkor nevem alatt tenném meg a feljelentést, s nem névtelenül.
Berzi István képviselő: Ha megalapozott a gyanú, a vád, akkor vállalja érte a felelős a
felelősséget.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Én azt sajnálom, hogy nem bővebb a jegyzői tájékoztató.
Nagyon sok alkalommal volt olyan, hogy ide tették elénk, és döntenünk kellett benne
azonnal. Több időnk nem volt rá, csak annyi, amennyi idő alatt döntenünk kellett benne.
dr. Takács András körjegyző: Amit leírtam, azt fenntartom. Itt az a törvény, amit Kiss
Ferenc polgármester mond!
Nem csicskának jöttem ide, hanem jegyzőnek!
Berzi István képviselő: Pénteken délelőtt 10:00 órára rendkívüli zártkörű képviselőtestületi
ülés összehívását kezdeményezem. A napirendi javaslatom: Ad-hoc bizottság létrehozása a
polgármester jutalmazásának kivizsgálására.
Ki ért vele egyet?
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Az ad-hoc bizottság fog benne dönteni, hogy fegyelmi
eljárást kell-e lefolytatni, vagy bírósági eljárást kezdeményez ellene.
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Szabó Árpád Zoltán, Csathó László, Berzi István és Beri Aladár képviselő egybehangzóan
egyetért az utóbb elhangzott két javaslattal.

16:00 órakor a jelenlévők távoznak.

K.m.f.

Kiss Ferenc
polgármester

dr. Takács András
körjegyző
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