Farmos Község
Önkormányzat

Jegyzőkönyv
Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 12-én 12.45
órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Horváth László polgármester, Dr. Ács Attila, Dr. Ács József, Kollár Ferenc,
Miknai Ferenc képviselők.
Igazoltan távol: Megyesné Kenyó Ilona alpolgármester, Vincze Tamás képviselő
Horváth László polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt,
jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Ács József Ferenc és Miknai Ferenc képviselőket.
Napirend:
1./ Jegyző helyettesítéséről döntés
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: Kéri, aki egyetért a napirendre, jegyzőkönyvvezetőre és
hitelesítőkre tett javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül egyhangúlag elfogadta.
119/2011. (10.12.) számú Önk. határozat
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Napirend:
1./ Jegyző helyettesítéséről döntés
Előadó: Horváth László polgármester
Horváth László polgármester: A mai ülés sürgősségét az indokolta, hogy ahogyan a tegnap
esti határozatban megfogalmazódott, felvette a kapcsolatot a tápiószelei jegyzővel.
Mivelhogy abban a határozatban nem is írhattak mást, mint hogy vegye fel a kapcsolatot a
jegyzőnővel, ezért az a határozat csak arra vonatkozott. A felkérést, hogy Tápiószele Város
Önkormányzata biztosítsa a fegyelmi eljárás jogerős befejezésének az idejére a jegyzőnőt,
ahhoz egy határozatot kell hozni a testületnek. Azért indokolt ez a gyorsaság, mert, ez a
tápiószelei testületi ülés előtt megvalósulhat, tehát ha most elfogadják a határozatot, akkor
tárgyalni fogják.
Ismerteti a határozati javaslatot. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Kéri, aki elfogadja az ismertetett határozati javaslatot,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
120/2011. (10.12.) számú Önk. határozat
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert, hogy kérje Tápiószele Város
Önkormányzatának hozzájárulását ahhoz, hogy 2011. október
15-től Tóth Julianna Tápiószele Város Önkormányzatának
Jegyzője,
Kudett
Magdolna
Farmos
Község
Önkormányzatának jegyzőjét a fegyelmi eljárás jogerős
befejezéséig heti 1 alkalommal helyettesítse.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth László polgármester: Az ülést bezárja.
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