Balajt község Önkormányzatának
KÉPVISELŐTESTÜLETE
e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

1- 13//2009.

JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2009. évi június hó 25-én, csütörtökön 15 óra 00 perces
kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő ülésén
elhangzottakról

Jelen vannak:

Igazoltan távol maradt:
Igazolatlanul távol maradt:

Kiss Ferenc

polgármester

Beri Aladár
Berzi István
Csathó László
Kiss Ferencné
Szabó Árpád Zoltán

képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő

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

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Takács András
körjegyző
Ádám Ferenc Györgyné falugondnok
Meghívottként jelen van:

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

Érdeklődőként jelen van:

Lázi Csabáné, Mogyoró Anita 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./ Indítványok, javaslatok
2./ Szociális segély kérelmek elbírálása
Előterjesztő: polgármester
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A napirend tárgyalása:

1./ Indítványok, javaslatok

Beri Aladár képviselő: A testület tagjainak nevében kéri, hogy a továbbiakban a falugondnok havonta
számoljon be.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
77/2009. (VI.25.) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
felkéri a falugondnokot, hogy a továbbiakban a képviselőtestület soron következő ülésein
adjon számot munkájáról, az általa ellátott feladatokról.
Felelős: ---Határidő: ----

Berzi István képviselő: Javasolja szavazásra bocsátani, hogy a képviselőtestület ülését csak a jelenlévő
képviselők többségének az egyetértésével lehessen berekeszteni, bezárni.
Kiss Ferenc polgármester nem teszi fel szavazásra.
Berzi István képviselő: Valakinek csak fel kellene tenni szavazásra.
Berzi István képviselő szavazásra teszi fel az előbb elhangzott javaslatát.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
78/2009. (VI.25.) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
úgy határoz, hogy a képviselőtestület ülését csak az ülésen jelenlévő képviselők
többségének egyetértésével lehet berekeszteni, bezárni.
Felelős: ---Határidő: ----

Berzi István képviselő: Javasolja a 144/2006. (X.11.) sz. határozat hatályon kívül helyezését, amelyben a
képviselőtestület hozzájárulását adta ahhoz, hogy Kiss Ferenc polgármester a Középbérc Erdőbirtokossági
Társulat és a Balajti Lakosokért Jóléti Szolgálat Alapítvány elnöki feladatait elláthassa.
Kiss Ferenc polgármester: Nem járul hozzá a személyét érintő ügy nyilvános ülésen való tárgyalásához.
A testület tagjai között vita alakult ki, amely hangzavarba torkollott.
Kiss Ferenc polgármester 15 óra 10 perckor a testületi ülést berekesztette.
K.m.f.

Kiss Ferenc
polgármester

dr. Takács András
körjegyző
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