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Balajt község Önkormányzatának 
KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 
e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 

 
 
 
1-  10 //2009. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2009. évi május hó 20-án, szerdán 9 óra 00 perces 
kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott rendkívüli ülésén 
elhangzottakról 
 
 
Jelen vannak:                             Beri Aladár                         képviselő, a Vizsgáló Bizottság elnöke 

                                                      Berzi István             képviselő 
 Csathó László                    képviselő   
                                                      Kiss Ferencné           alpolgármester  

  Szabó Árpád Zoltán  képviselő 
       
 
Távol van: Kiss Ferenc polgármester         

 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Takács András       körjegyző 

                                                          Nagy Zoltánné            belügyi igazgatási ügyintéző 
                                                
                                                                                               
Kiss Ferencné alpolgármester tájékoztatja a testület tagjait, hogy férje Kiss Ferenc polgármester 
egészségi állapota (éjszaka felment a vérnyomása) miatt nem tud részt venni a mai ülésen. 
 

Beri Aladár képviselő, mint a Vizsgáló Bizottság elnöke 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. 
 

Beri Aladár képviselő, a Vizsgáló Bizottság elnöke: Javasolja a testületi ülés levezető elnökének 
megválasztani Berzi István képviselőt. 
 
Szeretné elmondani, hogy a választópolgárok által megválasztott települési képviselők mindenkor a 
község érdekeit tartották és tartják szem előtt. 
A polgármesterrel szemben lefolytatott fegyelmi eljárás alkalmával a bizottság tagjai nem voltak 
elfogultak. 
 
A képviselőtestület - minősített többséggel - 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 
 68/2009. (V.20.) sz. határozat: 
 
 Tárgy: Levezető elnök megválasztása 
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 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

a Kiss Ferenc polgármesterrel szemben lefolytatott fegyelmi eljárással 
kapcsolatosan mai napra összehívott képviselőtestületi ülés levezető elnökének 
Berzi István települési képviselőt választja meg. 

 
 Felelős: ---- 
 Határidő: ---- 
 
 
Berzi István képviselő, levezető elnök: Külön is köszönti a megjelenteket. 
A képviselőtestületnek ma a Kiss Ferenc polgármester ellen indított fegyelmi eljárással kapcsolatosan 
lefolytatott vizsgálat kapcsán összeállított jelentésben foglaltakat kell megtárgyalnia, s arra 
vonatkozóan esetleg már a mai ülésen érdemi döntést hoznia. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
 
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – a következő napirendet fogadták: 
 
 
 1./ Kiss Ferenc polgármester foglalkoztatási jogviszonyából eredő kötelezettsége  
                             vétkes megszegése miatt indított fegyelmi ügyben érdemi döntés meghozatala 
                             Előterjesztő: levezető elnök  
 
 
Berzi István képviselő, levezető elnök: Javasolja jegyzőkönyvvezetőnek megválasztani a jelenlévő 
Nagy Zoltánné ügyintézőt, mivel még javaslatként nem hangzott el. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
  69/2009. (V.20.) sz. határozat: 
 
  Tárgy: Jegyzőkönyvvezető megválasztása 
 
  Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

        a Kiss Ferenc polgármester foglalkoztatási jogviszonyából eredő kötelezettsége  
                                  vétkes megszegése miatt indított fegyelmi ügyben érdemi döntés meghozatala 
  végett összehívott ülés alkalmával történő jegyzőkönyvvezetéssel bízza meg Nagy  
  Zoltánné köztisztviselőt, a körjegyzőség ügyintézőjét. 
 

  Felelős: ----- 
  Határidő: ---- 
 
 
Berzi István képviselő, levezető elnök: A Vizsgáló Bizottság elnöke a jogszabályi előírásnak 
megfelelően, időben összehívta a képviselőtestület ülését. 
A Vizsgáló Bizottság az eljárást lefolytatta, a jelentést elkészítette és kézbesíttette a testület minden 
tagja részére a mai ülésre szóló meghívással egyidejűleg. 
 

Beri Aladár képviselő, a Vizsgáló Bizottság elnöke tájékoztatja a jelenlévőket a Bizottság által 
lefolytatott eljárás megtörténtéről, s annak során feltártakról.  
 
Berzi István képviselő, levezető elnök: Érdemi döntés meghozatalát javasolja a polgármester ellen 
indított fegyelmi eljárás ügyében. 
 
Mivel az érintett személy nem jelent meg a mai ülésen ezért javasolja, hogy a továbbiakban zárt ülés 
keretében folytatódjon a napirend megtárgyalása. 
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A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 70/2009. (V.20.) sz. határozat: 
 
 Tárgy: Zárt ülés tartása fegyelmi büntetés kiszabása tárgyalásakor 
 
 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 
  a mai napon folytatólagosan zárt ülést tart a Kiss Ferenc polgármester ellen indított  
  fegyelmi eljárással kapcsolatosan lefolytatott vizsgálattal összefüggésben fegyelmi  
  büntetés kiszabására tett javaslat tárgyalására, melynek alkalmával külön  
  jegyzőkönyv készül. 
 
 Felelős: --- 
 Határidő: --- 
 
 
Berzi István képviselő, levezető elnök a nyílt körben lefolytatott képviselőtestületi ülést 9 óra 30 
perckor befejezetté nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
Berzi István                                                                                                                          dr. Takács András 
levezető elnök                                                                                                                              körjegyző 

 


