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

1- 14//2009.

JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2009. évi június hó 29-én, hétfőn 8 óra 00 perces kezdettel
a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott rendkívüli ülésén elhangzottakról
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Beri Aladár
Berzi István
Kiss Ferencné
Szabó Árpád Zoltán

képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő

Csathó László

képviselő

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

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Takács András
Nagy Zoltánné
Meghívottként jelen van:

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

Érdeklődőként jelen van:

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

körjegyző
jegyzőkönyvvezető

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 5 fő jelen van.
A meghívóban kiküldött napirendi javaslat tárgyalása:

1./ Körjegyzőségi alapító okirat elfogadása
Előterjesztő: körjegyző

Kiss Ferenc polgármester átadja a szót a körjegyzőnek.
dr. Takács András körjegyző ismerteti az előzetesen írásban is kiosztott előterjesztés tartalmát, az ülés
megtartásának indokoltságát.
Berzi István képviselő: Korábban is dönthettünk volna már ebben a kérdésben.

1

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
79/2009. (VI.29.) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
költségvetési szerve felülvizsgálatát követően a Ládbesenyő-Abod-Balajt községek
Körjegyzősége (3780 Ládbesenyő, Kossuth u. 64. sz.) közhatalmi költségvetési szerv
Alapító Okiratát az egységes szerkezetben előterjesztett tartalommal elfogadja.
Felelős: ---Határidő: ----

Szabó Árpád Zoltán képviselő: A Kultúrházat szeretné elkérni július 17-én, 18 órakor.
Kiss Ferenc polgármester: Rendben.
Beri Aladár képviselő: A katolikus templomhoz vezető utat meg kellene csináltatni.

dr. Takács András körjegyző: Július 1. szünnap a köztisztviselőknek, ki kellene hirdetni a községben.

Nagy Zoltánné ügyintéző: A soron következő ülés időpontjának kitűzését kéri, mivel vannak olyan
előterjesztések, amelyekben időszerű lenne döntenie a testületnek (pl.: a szociális nyári gyermekétkeztetés
lebonyolítójának, valamint a beszerzés helyének kijelölése, mivel azt már június 16-tól biztosítani kellene,
vagy a Városi Oktatási Központ 2008. évi beszámolójának elfogadása, vagy a Falugondnoki Egyesület
támogatás iránti kérelmének elbírálása).
Az éves munkatervben szereplő napirendi pontokhoz kapcsolódóan a külsős személyek, egyéb szervek,
társaságok képviselőinek időbeni meghívása ilyen rendszertelen összehívás mellett nem kivitelezhető.
Kiss Ferenc polgármester: A hónap utolsó szerdája a soron következő ülés megtartásának kijelölt időpontja.
Amennyiben szükséges előbbi időpontra is lehet hozni.

dr. Takács András körjegyző 8 óra 10 perckor távozik az ülésteremből.

Kiss Ferenc polgármester megköszönte a részvételt, majd ezt követően a képviselőtestület ülését 8 óra 15
perckor befejezetté nyilvánította.
K.m.f.
Kiss Ferenc
polgármester

dr. Takács András
körjegyző
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