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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Ládbesenyő-Abod-Balajt községek Önkormányzatainak Képviselőtestülete soron 

következő, együttes Képviselőtestületi ülésén 2010. április 22-én 15.
00

 órai kezdettel Balajton. 

 

 

Jelen vannak:       

Ládbesenyő község részéről 

1) Horváth Róbert polgármester 

2) Horváth Béla alpolgármester 

3) Bakos Norbert képviselő 

4) Diczházi Zoltán képviselő 

5) Fedor Kálmán képviselő 

6) Szemán János képviselő 

 

Abod község részéről 

1) Restyánszki Gábor polgármester 

2) Berkesi László alpolgármester 

3) Bartus Gábor képviselő 

4) Papp Ferencné képviselő 

5) Zsemkó János képviselő 

6) Ulbrik László képviselő 

 

Balajt község részéről 

1) Kiss Ferencné alpolgármester 

2) Berzi István képviselő 

3) Csathó László képviselő 

4) Szabó Árpád Zoltán képviselő 

 

Távol vannak: 

1) Kiss Ferenc polgármester (Balajt) 

2) Beri Aladár képviselő (Balajt) 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak:  

1) Dr. Takács András körjegyző 

2) Kisida Gáborné gazd. előadó 

3) Cserged Marianna igazgatási előadó, jegyzőkönyvvezető 

 

Horváth Róbert Ládbesenyő polgármestere: Köszönti a települések képviselőtestületeinek 

tagjait, és minden megjelentet. Megállapítja, hogy Ládbesenyő község Képviselőtestülete 6 

 



fővel, Abod község Képviselőtestülete 6 fővel, Balajt község Képviselőtestülete 4 fővel jelen 

van, így az ülés határozatképes, és azt megnyitotta. 

 

Előterjesztette az ülés napirendi tervezeteit: 

1. 2009. évi körjegyzőségi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatása 

2. Indítványok, javaslatok 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Napirendek tárgyalása: 

Horváth Róbert Ládbesenyő polgármestere: Nem kívánt különösebb kiegészítést tenni az 

előterjesztéshez, hiszen ezek száraz tények, adatok, amivel minden megjelent többé-kevésbé 

tisztában van. 

Átadta a szót Dr. Takács András körjegyzőnek, a téma előadójának. 

Dr Takács András körjegyző: Elmondta, hogy az előterjesztést ő sem egészíti ki. Esetleg, ha 

valakinek kérdése lenne a témában megpróbál válaszolni, ill. amennyiben nem tud, akkor 

pénzügyes kolléganővel egyeztet. 

A jelenlevőknek nem volt kérdése, észrevétele, megjegyzése, ezért Horváth Róbert szavazásra 

bocsájtotta az előterjesztést. 

 

Ládbesenyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 29/2010.  (IV.22.) sz. határozat 

 

 Ládbesenyő község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

 a Körjegyzőség 2009. évi  költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 

 (zárszámadást) elfogadja és azt a  mellékleteivel együtt jóváhagyja.  

 

Abod Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 17/2010.  (IV.22.) sz. határozat 

 

 Abod község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

 a Körjegyzőség 2009. évi  költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 

 (zárszámadást) elfogadja és azt a  mellékleteivel együtt jóváhagyja.  

  

 

Balajt Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 35/2010.  (IV.22.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

 a Körjegyzőség 2009. évi  költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 

 (zárszámadást) elfogadja és azt a  mellékleteivel együtt jóváhagyja.  

 

 



Horváth Róbert Ládbesenyő község polgármestere: Mivel több kérdés, bejelentés, javaslat, 

indítvány nem volt megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és azt 15.
15

 órakor 

befejezettnek nyilvánította. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 Horváth Róbert  Restyánszki Gábor  Kiss Ferencné 

 polgármester  polgármester  alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

dr Takács András 

körjegyző 

 

 

 

 

 

 


