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Jelen vannak:

Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester,
Csányi András képviselő, Sárkány Sándor képviselő

Távol vannak:

Galambos István képviselő, Tóth Gyula képviselő, Willand Péter
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Nagy Éva körjegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási főmunkatárs

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 4 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Sárkány Sándor és Csányi András képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot:
1. Betöréses lopás során ellopott eszközök pénzügy igénye
Előadó: Kovács Mária polgármester
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az elmúlt napon történt
betöréses lopással kapcsolatban.
Az alábbi eszközöket tulajdonították el:
2 db laptop, 3 db számítógép, valamint a műhely épületéből 2 stíl fűrész és 3 db bozótvágó.
Célszerű lenne legalább egy fűrészt beszerezni, hogy a közhasznú foglalkoztatottak tudjanak
dolgozni.
Szükségesnek látja egy riasztórendszer kiépítését is, amire majd árajánlatot fogunk kérni.
Árajánlatot kértünk számítógépek beszerzésére.
Javasolja 1.000.000,-Ft elkülönítését a számítógépek és
a stíl fűrész pótlására, a
folyószámlahitel keret terhére.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.
november 22-én az Önkormányzat épületében történt betöréses lopás
során eltulajdonított eszközök pótlására, és a folyamatos működés
biztosítása érdekében 1.000.000,-Ft pénzeszközt fordít az ellopott
eszközök beszerzésére, melynek fedezetét a folyószámla hitelkeret
terhére biztosítja, amíg a Biztosító a kárt nem téríti meg az
Önkormányzat számára.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Mária polgármester
Mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 820-kor bezárta.

k. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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2

