BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE

1-14//2007.
JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi október hó 10-én, szerdán 15 óra 00 perces
kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott rendkívüli ülésén
elhangzottakról

Jelen vannak:

Kiss Ferenc
Kiss Ferencné
Beri Aladár
Szabó Árpád Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Igazoltan távol maradt:

Berzi István
Csathó László

Igazolatlanul távol maradt:

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

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Takács András körjegyző
Nagy Zoltánné
jegyzőkönyvvezető

Meghívottként jelen van:

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

Érdeklődőként jelen van:

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

képviselő
képviselő

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 4 fő jelen
van.
Kiss Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
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Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő napirendet fogadta el:
1./ A Borsod-Torna-Gömör LEADER akciócsoporthoz csatlakozás
Előterjesztő: polgármester
2./ Indítványok, javaslatok

A napirend tárgyalása:
1./ A Borsod-Torna-Gömör LEADER akciócsoporthoz csatlakozás
Előterjesztő: polgármester
Kiss Ferenc polgármester: Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnökétől
faxon érkezett 733/2007. számú megkeresés tartalmát ismerteti. (Iratanyag
/2007. szám alatt irattárban
elhelyezve.)
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
111/2007. (X.10.) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
kinyilatkozza azon szándékát, hogy Balajt település a Borsod-Torna-Gömör LEADER
akciócsoportban teljes jogú tagként részt kíván venni.
Az önkormányzat vállalja, hogy a végleges pályázati kiírás megjelenésekor az abban
foglaltaknak megfelelően, a pályázat beadásához szükséges egyesületi forma
létrehozásában alapító tagként részt vesz.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a „szándéknyilatkozat” aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Indítvány, javaslat, ill. egyéb hozzászólás nem lévén polgármester megköszönte a részvételt, majd ezt
követően az ülést 16:00 órakor befejezetté nyilvánította.

K.m.f.

Kiss Ferenc
polgármester

dr. Takács András
körjegyző
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KIVONAT
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi október hó 10-én, szerdán 15 óra 00 perces
kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott rendkívüli következő ülésén
elhangzottakról felvett jegyzőkönyvből:

111/2007. (X.10.) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
kinyilatkozza azon szándékát, hogy Balajt település a Borsod-Torna-Gömör LEADER
akciócsoportban teljes jogú tagként részt kíván venni.
Az önkormányzat vállalja, hogy a végleges pályázati kiírás megjelenésekor az abban
foglaltaknak megfelelően, a pályázat beadásához szükséges egyesületi forma
létrehozásában alapító tagként részt vesz.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a „szándéknyilatkozat” aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Kiss Ferenc sk.
polgármester

dr. Takács András sk.
körjegyző

A kivonat hiteléül:
Balajt, 2007. október 10.
Nagy Zoltánné
jkv.vezető
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