JEGYZŐKÖNYV
Készült: Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 8-án –
szerdán – délután 1900 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján 4 fő képviselő-testület tag név szerint: Gyurkó
Ernő, Hegedűs Béla, Kiss Károly, Lőrincz János képviselő-testületi tagok, valamint
Havelant István polgármester.
Gyurkó Péter ismételten nem jelent meg a képviselő-testületi ülésen.
Havelant István polgármester köszönti a jelenlévőket, Pejkó Gábor képviselő-jelöltet,
valamint Kádár Imrét a Helyi Választási Bizottság Elnökét.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselők közül 4 fő jelen van. Az
ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvvezetője Bánszki Ervinné legyen.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2011. (VI.8.)
önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a
jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslattal és egyhangú 5 igen szavazattal
úgy határozott, hogy a mai ülés jegyzőkönyvvezetője Bánszki Ervinné.
Havelant István polgármester elmondja, hogy az előre kiküldött meghívóban szereplő
napirendet módosítani szükséges. A meghívóban napirendi pontként szerepelt a
rekultivációs társulás SZMSZ módosítása, időközben kiderült, hogy ehhez nem
szükséges testületi határozat. Ezért a következőkben javasolja a mai ülés napirendjét
módosítani:
Első napirendi pontban maradna a Képviselő lemondása, második napirendi pontban az
Új képviselő beiktatását tárgyalnánk, harmadik napirendi pontként pedig maradna a
Zárt ülés keretén belül fegyelmi tárgyalás lefolytatása. Kérdezi a képviselőket, van e
más napirendi pontra vonatkozó javaslat.
Kéri, hogy aki a módosításokkal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2011. (VI.8.)
önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirend
módosítására vonatkozó javaslattal egyhangúlag egyetértett.
Napirendek:
1./ Képviselő lemondása.
Előadó: Fehér Jánosné
jegyző
2./ Új képviselő beiktatása
Előadó: Kádár Imre
HVB elnöke
3./ Zárt ülésen fegyelmi tárgyalása.

Előadó: Hegedűs Béla vizsgálóbiztos

1./ Képviselő lemondása

Havelant István polgármester felkéri Fehér Jánosné jegyzőt, hogy szíveskedjen
előterjeszteni az első napirendi pontot.
Fehér Jánosné jegyző köszönti a képviselő-testület tagjait, és a Helyi Választási Bizottság
Elnökét.
Tájékoztatja a testületet, hogy Sidló János Domoszló Község Önkormányzatának képviselőtestületi tagjától június 1-jén érkezett a polgármester úrhoz egy levél, melyben közölte, hogy
2011. június 1-jei hatállyal írásban lemond képviselői mandátumáról, és kéri, hogy ezt a
képviselő-testülettel is közöljük. A képviselő úr indoklásában leírta, hogy munkahelyi és
egyéb elfoglaltságai miatt az elkövetkezendő időben nem tud részt venni az üléseken, ezért
nem szeretné akadályozni az önkormányzat és a testület munkáját, ezért kérte lemondásának
tudomásul vételét.
A jegyző elmondja, hogy a jogszabály szerint ezt a bejelentést megtehette volna a testületi
ülésen is, melyet jegyzőkönyvben rögzítettük volna, de lehetőség van írásban lemondani a
lemondás napjának megjelölésével.
A Helyi Választási Bizottság 2011. június 2-án megtartott ülésén a választási eredmény
jegyzőkönyvből megállapította, hogy a 2010. október 3-i önkormányzati választáson Pejkó
Gábor 282 érvényes szavazatot ért el, ezzel ő a következő legtöbb szavazatot kapott
képviselőjelölt, ezért a Helyi Választási Bizottság úgy határozott, hogy Pejkó Gábor
képviselőjelöltnek rendeli kiadni a mandátumot. A törvényi előírás szerint a soron következő
képviselő-testületi ülésen a képviselőnek esküt kell tenni.
Felkéri Kádár Imrét, a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy olvassa fel az eskü szövegét.
Havelant István polgármester elmondja, hogy pontosítani szeretne. Sidló János képviselő
nem kérte a mandátum megszüntetését, hanem írásban bejelentette, hogy arról lemond. Több
héttel ezelőtt a képviselő megkereste ez ügyben a polgármestert, hogy mivel egy másik
munkahelyen is fog dolgozni, nem biztos, hogy össze tudja hangolni a munkáját a testületi
ülések időpontjával, ezért fontolgatja a képviselői mandátumról való lemondását. Kérte a
képviselőt, hogy várjon még a mandátum lemondásával, amíg nem indul be a másik munkája,
de tudomásul kell vennünk a képviselő úr döntését.
2./ Új képviselő beiktatása

Havelant István polgármester átadja a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének.
Kádár Imre HVB elnöke köszönti a képvelő-testület tagjait. Elmondja, hogy a jegyző az
előzőekben már részletes tájékoztatást adott a testületnek. Sidló János képviselő írásban adta
be lemondását, hogy nem kíván a továbbiakban a képviselő-testület munkájában részt venni.
Az önkormányzati választásokon a következő legtöbb szavazatot elért képviselőjelölt Pejkó
Gábort, ezért a törvényi előírások szerint a képviselői megbízatást részére kell kiadni.
Felkéri a jelenlévőket, hogy az eskü letételéhez szíveskedjenek felállni.
„Én, PEJKÓ GÁBOR esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek;
Az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom;
A tudomásomra jutott titkot megőrzöm;
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Bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Domoszló település fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!
Kádár Imre HVB elnöke átadja a képviselő részére a megbízólevelet, és mindketten aláírják
az esküokmányt.
Havelant István polgármester elsőként üdvözli az új képviselőt. Elmondja, hogy Pejkó
Gábor képviselő számára nem új a képviselőség, hiszen ezt megelőzően már évek óta tagja
volt az előző testületeknek. Kis időszak esett ki e téren, de az pótolható.
Megköszöni Kádár Imrének a Helyi Választási Bizottság Elnökének a közreműködését.
Havelant István polgármester a harmadik napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el.
Miután más téma, napirend nem volt, a polgármester a nyílt ülést bezárta.

Kmft.

Fehér Jánosné
jegyző

Havelant István
polgármester
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