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Karancsság Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. június 27-én
megtartott ülésének jegyzőkönyve.

Jegyzőkönyv

Készült:

Karancsság község Önkormányzat Képviselő—te
stületének 2017.június 27 -i
üléséről.

Jelen vannak:

Tóth Tihamér polgármester
Tőzsér Dezső alpolgármester
Berki András képviselő

Dr.Brumár Mihály képviselő
Horváth Zoltán képviselő
Kászi Richárd képviselő
Meghivottként:

Köröskényi Péter jegyző

Csonka Melinda RNÖ elnök
Tóth Tihamér polgármester köszönti a képv
iselőket és a meghívottakat ,megállapítja,
hogy az
ülés összehívása szabályszerűen történt, képvisel
ő-testületi ülés határozatképes, mivel minden
képviselő megjelent . A jegyzőkönyv hitel
esítői Tőzsér Dezső és Kászi Richárd képv
iselők .
Az ülés napirendjére és a jegyzőkönyv hite
lesítőkre tett javaslatokat a képviselő-testül
tagj ai
egyhangúlag elfogadják.
l.) Aktuális ügyek áttekintése
Előterjesztő: polgármester

A napirend eőtt Horváth Zoltán képvisel
ő hozzászólásában elmondja, hogy az elmú
lt évek
munkája során nincs előrelépés a falu ügye
iben , sokszor kérte a polgármestert, hogy
az általa
kért problémákat szüntesse meg és nem
történt semmi. A Képviselő-testület tevékeny
ségét
formálisnak tartja, a jogszabályban elő dönt
ések meghozatala történik, de a helyi ügye
kben
nincs semmi. Véleménye szerint ennek így
nincs értelme, le kell mondania a polgárme
ster
nek
és a testületnek is._Fel is szólítja a jelenlev
őket, hogy mondjanak le.
Horváth Zoltán képviselő bejelenti,
hogy képviselői mandátumáról a mai
nappal
2017.június 27. napjával lemond , megbízól
evelét is Visszaadja.
Ezt követően Dr. Brumár Mihály képv
iselő felolvassa írásbeli nyilatkozatát,
hogy
201 7.június 27. napj ával képviselői mandátum
áról lemond.
A döntését azzal indokolja, hogy véle
ménye szerint nincs egyetértés és biza
lom a
polgármesterrel szemben és így nem látja
értelmét a további képviselői munkának.
A képviselő-testület tagjai a lemondás
okat tudomásul vették, megállapítva,
hogy
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
30.§. (4)
bekezdése alapján:
a) Horváth Zoltán képviselő megbízatása
megs

zűnt — a lemondás bejelentésének napjával

az általa meghatározott időponttal — 2017. júni

us 27. napjával

,
b) Dr. Brumár Mihály képviselő megb
ízatása megszűnt — írásbeli nyilatkozatt
al is
megerősített és bejelentésének napjával
az általa meghatározott időponttal —— 2017
.
június 27. napj ával.

A képviselő—testület tekintettel a napirend előtt tett bejelentésekre, úgy ítéli meg, hogy jelen
ülés keretében a napirend előterjesztésére ne kerüljön sor, a napirend tárgyalását leveszi az
ülésről.

A polgármester az ülést bezárja.
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Karancsság Község Polgármesterétől

MEGHíVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011évi CLXXXIX.törvény 44-45. § -ái alapján
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületét

2017.íúnius 27 -én (kedd) 16.00 órára
összehívom.

Az ülés helye: Karancsság Község Önkcrmányzat tanácsterme

3163.Karancsság, Kossuth út 64.szám

Napirendi javaslat

1.) Aktuális ügyek áttekintése
Előteg'észtő: polgánnester

Karancsság, 2017. június 22.
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JELENLÉTIíV
Karancsság Önkonnányzat Képviselő-testületének 2017.
június 27—én megtartott testületi
ülésén megielentekről.

Karancsság község:

Tóth Tihamér Sándor polgármester
Tőzsér Dezső alpolgármester
Berki András képviselő

Dr. Brumár Mihály képviselő
Hajdara Roland képviselő
Horváth Zoltán képviselő
Kászi Richárd képviselő

Tanácskozási íoggal meghívottak:

Köröskényí Péter jegyző

Csonka Melinda RNÖ elnöke

§

A HELYI VÁLASZ'EASI BIZO'ITSÁG
ELNOKE

TELEPÚLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÖNEK
MEGVÁLASZTO'ITÁK.

MEGTARTOTI' VÁLASZTÁSÁW

2014. OKTÓBER 12. NAPJÁN

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÖK És POLGÁR ESTEREK

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Karancssági Kirendeltsége
3163 Karancsság, Kossuth út 64.

Köröskényi Péterjegyző úr részére

Tisztelt iegyző úr!

Dr. Brumár Mihály, 3163 Karancsság, Mikszáth út 30/e szám alatti lakos nyilatkozatot teszek, hogy

2017. június 27. napjával képviselői—testületi mandátumomról lemondok.

Kérem nyilatkozatom elfogadását.

Karancsság, 2017. június 27.

Tisztelettel:

Dr. Brumáf/lihály
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