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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2011. május 31-én (kedden) 1500 órakor megtartott nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester,
Csányi András képviselő, Galambos István képviselő, Sárkány Sándor
képviselő, Tóth Gyula képviselő és Willand Péter képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes
Takácsné Papp Éva Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolg
Valánszki Róbert Gyámhivatal Dévaványa
Pappné Rabi Erzsébet gyámügyi ügyintéző
Lövei Sándor körzeti megbízott

Jegyzőkönyvvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási főmunkatárs

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Sárkány Sándor és Csányi András képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat:
1. EC Multienergie Osztrák-Magyar Kommunális Energiarendszereket Üzemeltető Kft
közvilágítás korszerűsítési ajánlata
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Beszámoló a 2010.évi gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadók: Takácsné Papp Éva a Családsegítő- és gyermekjóléti
intézményegység vezetője
Valánszki Róbert a Gyámhivatal vezetője
Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes

Szolgálat

3. ÁMK-val kapcsolatos döntések meghozatala
- Általános Művelődési Központ SZMSZ módosításának jóváhagyása
- Általános Művelődési Központ Ladányi Mihály Könyvtár intézményegységének
Könyvtárhasználati Szabályzata
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Szűcs Patrik Ecsegfalva, Fő u. 89. szám alatti lakos telekvásárlási kérelme
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Hulladékgazdálkodási terv készítésére érkezett árajánlatok elbírálása
Előadó: Kovács Mária polgármester
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7. Közoktatási Megállapodás megkötésére felhatalmazás
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. Egyebek
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirenddel egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
1. napirendi pont:
EC Multienergie Osztrák-Magyar Kommunális Energiarendszereket Üzemeltető Kft
közvilágítás korszerűsítési ajánlat
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)
Kovács Mária polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy Ecsegfalva település
közvilágítási rendszere elavult. A közvilágítás az önkormányzatnak éves szinten
hatalmas kiadást jelent.
Felkéri Izsó Gyula urat, hogy adjon egy rövid tájékoztatást az ajánlatukban szereplő
korszerű közvilágítási rendszerről, valamint arról, hogy miért lenne ez előnyös
Ecsegfalva számára.
Izsó Gyula
az EC Multienergie Osztrák-Magyar Kommunális Energiarendszereket
Üzemeltető Kft képviselője:
Köszöni a meghívást és tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Először is felmérést készítettek a
jelenlegi közvilágítási rendszerről ahhoz, hogy össze tudják hasonlítani az általuk kínált
modernebb, LED-es technológiával, illetve, mennyi az a megtakarítási potenciál, amit ez az új
technológia kínál. Felmérésük alapján 61 %-kal lehetne az összes költséget csökkenteni.
Saját beruházásukban elvégeznék a korszerűsítést, és azt követően ugyanazt a pénzt fizetnénk
tovább, amit az E-on-nak. Abból veszik meg az áramot, abból végzik a karbantartást, és
vissza kell fizetniük a beruházás költségeit. Az önkormányzatnak ez semmiféle kockázatot
nem jelent.
Jelenleg az önkormányzat az E-on-nak fizet évente 1.819.921,-Ft+ ÁFÁ-t.
Tájékoztatásul elmondja, hogy nekik beruházási hitelt kell felvenni, hogy finanszírozni tudják
a beruházást.
Az önkormányzat által fizetendő díjból cégüknek fedezni kell a beruházási hitel
visszafizetését, a rendszerhasználati díj költségét, karbantartás költségeit.
Galambos István képviselő:
Mindenképpen jónak tartja ezt a programot.
Tóth Gyula képviselő:
Gyakorlatilag ezt egy hitelnek kell felfogni, de ettől függetlenül az a véleménye, hogy
mindenképpen érdemes belefogni, és a lényeg az, hogy az önkormányzatnak nem kerül többe,
mint amennyibe eddig is került.
Izsó Gyula
az EC Multienergie Osztrák-Magyar Kommunális Energiarendszereket
Üzemeltető Kft képviselője:
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Tájékoztatásul elmondja, hogy részükről ott a felelősség és a garancia, mivel tíz éven
keresztül szerződésben vállalja a rendszer mindennemű költségét.
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester:
Jónak tartja ezt megvalósítást, csak soknak találja a 10 éves futamidőt. Javasolja, hogy ezen
elgondolkodva egy hónapos haladékot kérnének és aztán visszatérnének, és esetleg egy más
fajta rövidebb határidejű konstrukciót is kidolgoznának.
Izsó Gyula
az EC Multienergie Osztrák-Magyar Kommunális Energiarendszereket
Üzemeltető Kft képviselője:
Szeretné kihangsúlyozni, hogy lehet 8 éve, de akkor rá kell fizetni.
Csányi András képviselő:
Számolni kell az inflációval történő emeléssel?
Izsó Gyula
az EC Multienergie Osztrák-Magyar Kommunális Energiarendszereket
Üzemeltető Kft képviselője:
Igen, ezzel számolni kell, de ezt meghatározhatják, hogy mennyi lehet maximum.
Csányi András képviselő:
Kicsit újnak tűnik ez a dolog, és önkormányzatunk a túlélésért harcol. A véleménye az, hogy
át kellene ezt gondolni.
Izsó Gyula
az EC Multienergie Osztrák-Magyar Kommunális Energiarendszereket
Üzemeltető Kft képviselője:
Elmondja, hogy ez hogyan is működne tovább.
Ez év december 15-re vállalják a készre építést, de ahhoz augusztusban el kell kezdeni a
tervezést. Véleménye szerint is még egy hónap gondolkodási idő belefér.
Nagyon fontosnak tartja, hogy szerződésben rögzítsenek mindent.
Ígéretet tesz arra, hogy a következő ülésre kidolgozza a 8 évre vonatkozó ajánlatát, illetve
elkészíti a szerződéstervezetet.
Csányi András képviselő:
Véleménye szerint egy ügyes konstrukciót dolgoztak ki. Úgy gondolja, hogy tudnak piacot
nyerni ezen a területen.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást és javasolja, hogy egy későbbi
egyeztetett időpontban tárgyalni fognak és a júliusi képviselő-testületi ülésen döntést tudnak
hozni.

2. napirendi pont
Beszámoló a 2010.évi gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Kovács Mária polgármester felkéri Takácsné Papp Évát, hogy amennyiben a beszámolójához
szóbeli kiegészítése van, akkor azt tegye meg.
Takácsné Papp Éva a Családsegítő- és gyermekjóléti Szolgálat intézményegység vezetője
Elmondja, hogy a Családsegítés terén megnövekedett az ügyintézés segítése. Ez abból adódik,
hogy egyre bonyolultabbá vált az ügyintézés folyamata, másrészt a lakosok tudásszintje,
jártassága, értelmezőképessége alacsony.
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Elmondja még, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat visszakerül az Ady u. 5. szám
alá, ahol egy komfortosabb helyiség várja az igénybevevőket.
Ami problémát jelent a szolgáltatásukban, hogy elavultak a technikai eszközeik.
Bízik abban, hogy tudnak forrást teremteni eszközbeszerzésre.
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársa:
Kiegészítéseként elmondja, hogy Ecsegfalván is nagyon sok család küzd azzal, hogy a
közüzemi számláit nem tudja fizetni. Kéri a képviselő-testületet, hogy fontolja meg, hogy az
adósságkezelési tanácsadást vezesse be. Dévaványán van erre szakember, aki ezt tudná
koordinálni. Kemény feltételei vannak, de ha lehetséges, vegyék igénybe.
Takácsné Papp Éva a Családsegítő- és gyermekjóléti Szolgálat intézményegység vezetője
Dévaványán már 2008 óta működik. Ez úgy néz ki, hogy a felhalmozódott közüzemi hátralék
75 %-át kapja meg támogatásként és 25 % önerő. A 75 %-ból 70 % az államtól
visszaigényelhető és 5%-ot az önkormányzat ad hozzá.
Az adósnak együtt kell működnie az adósságkezelési tanácsadóval.
A saját erő teljesítése történhet havi részletekben.
Az adósságkezelés lényege, hogy kötni kell egy háromoldalú szerződést,az önkormányzat
megállapodást köt a szolgáltatóval, aztán megállapodást köt a kliens, az adósságkezelő
tanácsadó és az önkormányzat.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatás és megkéri Valánszki Róbertet a
Dévaványai Gyámhivatal vezetőjét, hogy a beszámolójával kapcsolatban, ha van szóbeli
kiegészíteni valója, azt tegye meg.
Valánszki Róbert a Gyámhivatal vezetője
A beszámolójában szereplő Ecsegfalvára vonatkozó ügyiratszámok kevésnek tűnnek, de
elmondja, hogy ettől azért több, hiszen sok ecsegfalvi lakos van, akik a dévaványai szociális
otthonban vannak elhelyezve és azok már dévaványai címen vannak.
Kovács Mária polgármester:
Véleménye szerint sajnálatos dolog, hogy azért van szükség gyámhivatali tevékenységre, mert
Ecsegfalván is előfordult, hogy a szülő már a kórházból sem hozta haza az újszülött
gyermekét a körülményei miatt, sőt várhatóan hamarosan megint lesz.
Ezt követően a beszámolók elfogadását javasolja.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
64/2011.(V.31.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámolók elfogadásáról
Ecsegfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgálat működéséről, az együttműködés
értékeléséről, a Gyámhivatal illetve a gyámhatóság 2010. évi
tevékenységéről szóló beszámolókat elfogadja.
Megbízza a jegyzőt, hogy az 1997.évi XXXI. tv. 96. §-ának (6)
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bekezdése alapján a képviselő-testület által megtárgyalt értékelést a
Békés Megyei Kormányhivatal Gyámhivatalának (Békéscsaba) küldje
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes
3. napirendi pont:
ÁMK-val kapcsolatos döntések meghozatala
Kovács Mária polgármester az ÁMK SZMSZ-ének elfogadására tesz javaslatot.
( Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
Javasolja az elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
65/2011.(V.31.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
ÁMK SZMSZ-ének elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános
Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyólag
elfogadja.
Melléklet:
Szabályzat

Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési

(mellékletet a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
Ezt követően a Általános Művelődési Központ Ladányi Mihály Könyvtár
intézményegységének Könyvtárhasználati Szabályzatának elfogadását kezdeményezi.
( Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
66/2011.(V.31.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Könyvtárhasználati Szabályzat elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános
Művelődési Központ Ladányi Mihály Könyvtár intézményegységének
Könyvtárhasználati Szabályzatát jóváhagyólag elfogadja.
4. napirendi pont:
Szűcs Patrik Ecsegfalva, Fő u. 89. szám alatti lakos telekvásárlási kérelmét ismerteti.
( Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.)
Tájékoztatásul elmondja, hogy ez a telek a lakóingatlanuk mögötti rész.
Önkormányzati díjmeghatározás alapján a telek ára: 50,-Ft/m2.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
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A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
67/2011.(V.31.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Szűcs Patrik Ecsegfalva, Fő u. 83. szám alatti lakos telekvásárlási
kérelméről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szűcs Patrik
Ecsegfalva, Fő u. 83. szám alatti lakos
részére értékesíti az
önkormányzat tulajdonát képező 293/2 hrsz-ú 571 m2 területű belterületi
ingatlant.
Az ingatlan vételára 50,-Ft/m2+ ÁFA, azaz 28.550,-+ 7.138,-Ft ÁFA
összesen 35.688,-Ft.
Megbízza a polgármestert, hogy nevezettel az adás-vételi szerződést
kösse meg.
Az adás-vétellel kapcsolatban felmerülő költségek vevőt terhelik.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Kovács Mária polgármester
5. napirendi pont:
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása
Kovács Mária polgármester javasolja a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Megállapodásának elfogadását, a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete szerint.
Elmondja, hogy azért van szükség a Társulási Megállapodás módosítására, mert változtak a
Kistérség tevékenységei és ezeket bele kell foglalni.
Kéri szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
68/2011.(V.31.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Mária polgármester
6. napirendi pont:
7.
Hulladékgazdálkodási terv készítésére érkezett árajánlatok elbírálása
Kovács Mária polgármester ismerteti a hulladékgazdálkodási terv elkészítésére kért
ajánlatokat. Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza.
Elmondja, hogy az ERBO-PLAN Kft ajánlata tartalmazza a Környezetvédelmi Felügyelőség
felé fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat is, viszont nem tudjuk, hogy ez mekkora összeg.
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Javasolja, hogy a hulladékgazdálkodási tervre érkezett ajánlatokat napolják el a következő
ülésre.
Következő bejelentésében kéri a képviselő-testület felhatalmazását arra, hogy a Túrkevei
Zeneiskolával közoktatási megállapodást kössön zeneiskolai ellátásra vonatkozóan. Elmondja,
hogy eddig is volt megállapodásunk, amely lejár. Javasolja 10 évre történő megkötését.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
69/2011.(V.31.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Közoktatási megállapodás megkötéséről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közoktatási
megállapodást köt a Túrkevéért Alapítvány Kuratóriumával zeneiskolai
oktatás ellátására, 10 év időtartamra.
Megbízza a polgármestert, hogy a közoktatási megállapodást aláírja.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2011. június 15.
Ezt követően Kovács Mária polgármester előterjeszti a RED-ÉPSZER Kft árajánlatát, bejárati
ajtóra vonatkozóan. Elmondja, hogy az eddigi legjobb árajánlatnak tekinthető.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
70/2011.(V.31.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Árajánlat elbírálásáról
Ecsegfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Polgármesteri Hivatal épületének bejárati ajtó cseréjét határozza el.
A bekért árajánlatok közül a RED-ÉPSZER Kereskedelmi,- Szolgáltató
és Építőipari Bt. által adott 176.762,-Ft összegű ajánlatot fogadja el.
Megbízza a polgármestert, hogy a beszerzésről gondoskodjon.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Kovács Mária polgármester tájékoztatást ad a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban.
Nemrég pályázat benyújtására került sor, amelyen 140 fő részére 50 napig, napi egyszeri
étkezést tudunk biztosítani. 370,-Ft/fő/nap támogatást biztosítanak, vagy konzerv formájában
vagy a konyha által meleg étkeztetés formájában lehet megoldani. Úgy gondolta, hogy a
konyha főzne.
Várjuk a támogatásról a döntést.
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Tájékoztatásul elmondja, hogy parlagfű irtásra eszközök beszerzésre nyújtottunk be
pályázatot, 250.000,-Ft értékben. Várjuk a döntést.
Ehhez kapcsolódóan elmondja, hogy a közfoglalkoztatotti létszám kevésnek bizonyul, és ez
azt eredményezi, hogy a meglévő létszám nem győzi a füvet levágni. Elmondja, hogy az
eszközök is kevésnek bizonyulnak. Indokoltnak látná egy nagyobb teljesítményű fűkasza
beszerzését. Javasolja egy fűnyíró traktor beszerzését.
Tájékozódott az árakat illetően, kb. 350.000,-Ft-ból meg lehetne vásárolni.
Kéri a képviselő-testületet, hogy határozzanak meg egy összeget és hatalmazzák fel a
beszerzésre.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
71/2011.(V.31.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Fűnyíró traktor beszerzéséről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fűnyíró
traktor beszerzését határozza el, melynek beszerzésére 350.000,-Ft
keretösszeget biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a fűnyíró traktor beszerzésére.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Következőekben tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy megkereste a kisújszállási
Városgazdálkodási Kft azzal a szándékkal, hogy 2013. január 1-től szeretnék ellátni
Ecsegfalván a kommunális hulladék szállítási feladatokat.
Kidolgoznak részünkre egy ajánlatot az árakat illetően. Amikor kész az ajánlatuk, lehetőséget
biztosítanak nekik arra, hogy a képviselő-testületet tájékoztassák.
Következő tájékoztatásában elmondja, hogy a Vízgazdálkodási Társulatok küldöttgyűléseiken
beszámoltak a 2010. évi tevékenységükről. Ezzel nem volt maradéktalanul megelégedve,
melyről el mondta a véleményét. Véleménye szerint a védekezésre kell a hangsúlyt fektetni,
nem pedig a kárelhárításra.
Ezt követően tájékoztatja a képviselő-testületet az iparűzési adó bevallásokkal kapcsolatban.
Sajnos az önkormányzatnak kell visszafizetnie, mivel az eredményük kevesebb lett, mint
2010-ben.Két nagy cég részére milliós nagyságrendű a visszafizetési kötelezettségünk.
Ezen kívül visszafizetési kötelezettségünk van a Vízmű Zrt. felé is a rekonstrukciós munkák
elvégzése miatt.
Így összesen kb. 7 millió Ft-ot kell kifizetnünk. Sajnos ezek rossz irányba viszik a
költségvetésünket.
Ezt követően elmondja, hogy elkészült a falunapi rendezvény költségvetése, amely jelenleg
1,5 millió Ft-nál tart.
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Ezt követően Kovács Mária polgármester nőgyógyászati szakrendelés megszervezésére tesz
javaslatot. Dévaványán az ecsegfalvi betegeket is el tudnák látni, erre küldtek egy
megállapodás tervezetet. A megállapodás szerint Ecsegfalvának havi 16.800,-Ft-ba kerülne.
Javasolja a megállapodás megkötését.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
72/2011.(V.31.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Nőgyógyászati szakellátáshoz történő csatlakozásról
Ecsegfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
együttműködési megállapodást köt Dévaványa Város Önkormányzatával
nőgyógyászati szakellátás fenntartására, 2011. június 1. napjától.
A képviselő-testület elfogadja a határozat 1. sz. melléklete szerinti
együttműködési megállapodás tervezetet.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást aláírja.
Határidő: 2011. június 1.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Következő bejelentésében Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról,
hogy Piros Károlyné Ecsegfalva, Hajnal u. 1. szám alatti lakos panaszos levéllel élt a
képviselő-testület felé, amelyet a képviselő-testület az előző ülésen megtárgyalt. Az akkor
hiányzó képviselőknek elmondja, hogy ebben a panaszos levélben az egyik lakos társunkat
feketén történő árusítással vádolja, valamint a polgármester munkáját kritizálja. A véleménye
az, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak kell dönteni ebben az ügyben.
A képviselő-társak, akik itt voltak az ülésen megfogalmaztak egy levelet Piros Károlyné
részére, amivel Ő nem volt megelégedve és kérte, hogy a többi képviselő is foglaljon ebben
állást.
( Kovács Mária polgármester körbeadja a képviselőknek a levelet tanulmányozásra.)
Galambos István képviselő:
Úgy gondolja, hogy ez személyes indíttatású ügy a polgármester asszony ellen.
Nem érti, hogy miért kellett ebbe bevonni a képviselőket.
Tóth Gyula képviselő:
Úgy érzi, hogy ez a dolog egyáltalán nem tartozik rájuk.
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester:
A válasz levélben nem lehetne megfogalmazni azt, hogy a nevesített személlyel a képviselőtestület elbeszélget, stb?
Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes:
Neki hivatalból mindenképpen eljárást kell indítani.
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Willand Péter képviselő:
Véleménye szerint már írtak egy válasz levelet, úgy érzi, hogy ettől többet nem tudnak tenni.
Kovács Mária polgármester:
Megkérik Jegyző asszonyt, hogy a szükséges eljárást folytassa le.
Megkérdezi, hogy egyenként kívánnak-e állást foglalni?
Csányi András képviselő:
Úgy gondolja, hogy jogszabály szerint kell eljárni.

Ezt követően Willand Péter képviselő Kérdezi a gyógyszertár ügyét.
Kovács Mária polgármester:
Elmondja, hogy a gyógyszertár jelenleg felszámolás alatt áll, a felszámoló működteti.
Elmondja, hogy az önkormányzat ma végrehajtás adott be a kintlévőségek behajtására.
Nem lehet tudni, hogy meddig működhet így.
Mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület ülését 17 óra 50 perckor bezárta.

k. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
megbízott körjegyző helyettes

Csányi András
jegyzőkönyv hitelesítő

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő
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