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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2011. november 30-án (szerdán) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

R E N D E L E T E K:
15/2011(XII.1.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól szóló 10/2011.
(VII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
16/2011.(XII.1.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
17/2011.(XII.1.) önkormányzati rendelete a települési képviselők tiszteletdíjáról és
természetbeni juttatásáról szóló 11/2011.(VII.27.) önkormányzati rendeletet módosításáról
18/2011.(XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális földprogram működtetéséről szóló
12/2011. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
H A T Á R O Z A T O K:
120/2011.(XI.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
121/2011.(XI.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed éves
helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
122/2011.(XI.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
A 2012.évi Költségvetési koncepció elfogadásáról
123/2011.(XI.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Könyvtári SZMSZ elfogadásáról
124/2011.(XI.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Dévaványa Város Önkormányzatának 2011. háromnegyed éves
gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztató jóváhagyásáról
125/2011.(XI.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Dévaványa
Város
Önkormányzata
2012.évi
Költségvetési
koncepciójának jóváhagyásáról
126/2011.(XI.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési szervezetének
Ecsegfalva Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi ellenőrzési
tervének elfogadásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2011. november 30--án (szerdán) 1400 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 körjegyző

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 képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat:
1. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Az Önkormányzat 2011. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztató
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési koncepciója
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Az Állattartás helyi szabályairól szóló 10/2011.(VII.27.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Települési képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló
11/2011.(VII.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
7. Szociális földprogramról szóló 12/2011.(VIII.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. Mozgókönyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
9. Dévaványa Város 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló
tájékoztató és a 2012. évi költségvetési koncepció véleményezése
Előadó: Kovács Mária polgármester
10. Az önkormányzatra vonatkozó 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
11. Egyebek
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A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyetért, új napirendi pontot megtárgyalni
nem kíván.
1. napirendi pont:
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató
Kovács Mária polgármester ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült
előterjesztést. ( A jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)
Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
120/2011.(XI.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul
vette.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont:
Az Önkormányzat 2011. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztató
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a háromnegyed éves
tájékoztatót az Oktatási, Szociális és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Ezt követően ismerteti az előterjesztést. ( A jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)
Véleménye szerint ebben a gazdasági környezetben ez a teljesítés elfogadhatónak mondható.
Sajnos az már látszik, hogy év végére a folyószámlahitel keret teljesen ki fog merülni.
Ez a beszámoló felszólítás arra, hogy még takarékosabb gazdálkodást kell folytatnunk.
Kormányzati törekvés, hogy az állam csak a kötelezően ellátandó feladatokat finanszírozza,
az önként vállalt feladatokat saját bevételből kell megoldania az önkormányzatoknak.
Sajnos volt néhány nem várt kiadás, amely miatt a kiadások nem a tervezettek szerint alakult,
viszont a működéshez elengedhetetlen volt a megoldásuk. pl. hűtőkamra javítása, Ford
mikrobusz javítása.
Kéri, hogy mondják el véleményeiket.
Mivel hozzászólás nem volt, így Kovács Mária polgármester az önkormányzat 2011.évi
háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a határozati javaslat szerint elfogadásra
javasolja.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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121/2011.(XI.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló
tájékoztató elfogadásáról
Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának
háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatainak háromnegyed éves alakulása
A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatainak háromnegyed
éves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
2011.
Eredeti
Módosított
Teljesítés
háromnegyed
előirányzat előirányzat
alakulása
éves teljesítés
Kiadások főösszege
170 156
172 941
141 270
81,7 %
Bevételek főösszege
170 156
172 941
141 657
81,9 %
1. A 2011. év háromnegyed éves teljesített bevételét 141.657.297-ban állapítja meg az 1.
számú melléklet szerint.
2. A 2011. év háromnegyed éves teljesített kiadását 141.269.686 Ft-ban állapítja meg a
2. számú melléklet szerint.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Kovács Mária polgármester
( A határozat mellékletet a jegyzőkönyv 14 sz. melléklete tartalmazza.)
Előirányzat megnevezése

3. napirendi pont:
Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési koncepciója
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy mostani adatok alapján és tervezetek alapján
lehet csak a jövő évi költségvetési koncepciót összeállítani.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Munkaügyi Központhoz benyújtottunk egy 63 millió Ft-os
pályázatot közfoglalkoztatásra, amit még a koncepcióban nem szerepeltetünk, mivel nem
lehet tudni, hogy megnyerjük-e a pályázatot.
Kéri, hogy mondják el véleményeiket.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
122/2011.(XI.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
A 2012.évi Költségvetési koncepció elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
önkormányzat 2012.évi Költségvetési koncepcióját elfogadja.

az

4. napirendi pont:
Az Állattartás helyi szabályairól szóló 10/2011.(VII.27.) önkormányzati rendelet
módosítása
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Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Békés Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya felülvizsgálta az
állattartásról szóló10/2011.((VII. 27.) önkormányzati rendeletet és megállapította, hogy a
képviselő-testület a rendelet 12.§-ában 30.000,-Ft-ban állapította meg a szabálysértési
pénzbírság összegét. de a szabálysértési törvény 16. §-a (2) bekezdése szerint az
önkormányzati rendeletben 50.000,-Ft mértékben állapítható meg a szabálysértési bírság
legmagasabb összege.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a módosításnak megfelelően elkészített rendelet-tervezetet
elfogadni szíveskedjen. (Jegyzőkönyv 6. sz. melléklete szerint.)
Kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő Testületének
15/2011(XII.1.) önkormányzati rendelete
az állattartás helyi szabályairól szóló
10/2011. (VII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 15. sz. melléklete tartalmazza.)
5. napirendi pont:
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Kovács Mária polgármester megkéri Dr. Nagy Éva körjegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet az SZMSZ módosításával kapcsolatban.
Dr. Nagy Éva körjegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya célvizsgálat keretében felülvizsgálta az önkormányzatok
Szervezeti és Működési Szabályzatát. Megnézték, hogy az önkormányzatok eleget tettek-e
törvényi kötelezettségüknek. Ennek keretében minimális törvényességi észrevétel jött
Ecsegfalva SZMSZ-ét illetően, jórészt olyan észrevételek, hogy a szabályzatunkban
megismételtük az önkormányzati törvény rendelkezését, valamint a társadalmi megbízatású
polgármester munkarendjét kellett szabályozni.
Kovács Mária polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a módosításnak megfelelően
elkészített rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.
Kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2011.(XII.1.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 16. sz. melléklete tartalmazza.)
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6. napirendi pont:
Települési képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 11/2011.(VII.27.)
önkormányzati rendelet módosítása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Békés Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya felülvizsgálta a
települési képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 11/2011.(VII.27.)
önkormányzati rendeletet és észrevételezte, hogy a rendelet 1.§.(1) bekezdése különbséget
tesz a bizottságok képviselő tagjai és nem képviselő tagjai között azzal, hogy a bizottságok
képviselő tagjai számára nem állapít meg a bizottsági munkavégzéshez tiszteletdíjat, míg a
bizottságok nem képviselő tagjai számára igen.
Ezzel a szabályozással a képviselő-testület jogellenesen tett különbséget az azonos
szabályozási kör alá vont jogalanyok között. Az Ör. hivatkozott rendelkezéseiben nem
érvényesül a jogegyenlőség alkotmányos követelménye, ezért törvénysértő.
A fent leírt törvénysértés megszüntetése érdekében javaslom a rendelet-tervezet megvitatását
és elfogadását. ( A rendelet-tervezetet a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.)
Csányi András képviselő:
Az önálló véleménye, hogy a képviselői tiszteletdíj alapdíja 40.000,-Ft legyen. A bizottsági
tagságért további 10.000,-Ft, és a bizottsági elnököknek további 5.000,-Ft, és a bizottságok
nem képviselő-tagjainak szintén 10.000,-Ft.
A másik variáció pedig az előterjesztés szerint 35.000,-Ft alapdíjjal számolva.
Ennek nyilván van egy költségvonzata, amelyet a pénzügyes el tud mondani.
Kovács Mária polgármester felkéri Erdei Sándor pénzügyi ügyintézőt, hogy tájékoztassa a
képviselő-testületet.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző:
Az „A” variáció esetében a 40.000,-Ft alapdíjjal számolva 5.255..920,-Ft költséget jelent éves
szinten.
A „B” variáció esetén 35.000,-Ft alapdíjjal számolva 4.800.000,-Ft.
Az eddigi költségtérítéssel számolva pedig 6.125.180,-Ft.
Csányi András képviselő megállapítja, hogy nem léptük túl a keretet, egyértelmű csökkentés
van mindkét variáció esetén.
Kovács Mária polgármester kéri képviselő-társait, hogy szóljanak hozzá, mondják el
véleményüket.
Willand Péter képviselő:
Kérdezi, hogy szükséges ez, hogy differenciáljanak, nem lehet egységes? Ezen túlmenően,
úgy gondolja, hogy annak idején amikor megállapították a tiszteletdíjat, nem álltak fenn ilyen
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jellegű anyagi problémák az önkormányzatnál. Lehetne tovább csökkenteni, vagy
megszüntetni.
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester:
Véleménye, hogy most elfogadnák a Csányi András képviselő javaslatát, és majd a
költségvetés alakulásának függvényében esetleg csökkentéshez folyamodnának.
Galambos István képviselő:
A tiszteletdíj emelését semmiképpen nem javasolja.
Tóth Gyula képviselő:
Azt gondolja, hogy ez egy olyan kis összeg, hogy ezt még lejjebb faragják, akkor az
motivációvesztéssel jár. Nem ezzel mentik meg a falut.
Galambos István képviselő:
Ne legyen több a tiszteletdíj, mint a környező településeken.
Az önkormányzat emiatt elcsúszhat pályázatokon, ha magas összeget állapítanak meg, és ez
komoly veszteség.
Kovács Mária polgármester ismerteti az eddig felmerült variációkat.
„A” variáció: alapdíj: 40.000,-Ft
bizottsági tagságért: 10.000,-Ft
elnökségért: 5.000,-Ft
nem képviselő bizottsági tagságért: 10.000,-Ft
„B” variáció: alapdíj: 35.000,-Ft
bizottsági tagságért: 10.000,-Ft
elnökségért: 5.000,-Ft
nem képviselő bizottsági tagságért: 10.000,-Ft
„C” variáció: ne legyen tiszteletdíj
„D” variáció: alapdíj: 25.000,-Ft, és ne legyen megkülönböztetés
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.
„A” variációra 4 igen szavazat
„B” variációra 0 igen szavazat
„C” variációra 1 igen szavazat
„D” variációra 1 igen szavazat.
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Kovács Mária polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal – 3
ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi módosítást fogadta el:
alapdíj: 40.000,-Ft
bizottsági tagságért: 10.000,-Ft
elnökségért: 5.000,-Ft
nem képviselő bizottsági tagságért: 10.000,-Ft
Ezt követően felkéri a képviselő-testületet, hogy a települési képviselők tiszteletdíjáról és
természetbeni juttatásáról szóló rendelet-tervezetet az elfogadott módosítással együtt
szavazzák meg:
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 tartózkodással és 2 ellenszavazattal – megalkotta
az alábbi rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő Testületének
17/2011.(XII.1.) önkormányzati rendelete
a települési képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló
11/2011.(VII.27.) önkormányzati rendeletet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 17. sz. melléklete tartalmazza.)
7. napirendi pont:
Szociális földprogramról
módosításáról

szóló

12/2011.(VIII.12.)

önkormányzati

rendelet

Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Békés Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya
törvényességi
jogkörében eljárva felülvizsgálta a szociális földprogram működtetéséről szóló
12/2011.(VIII.12.) önkormányzati rendeletet és törvényességi észrevétellel élt, melyet
ismertet az előterjesztés szerint. (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete
tartalmazza.)
Kéri a képviselő-testületet, hogy a törvénysértések kiküszöbölése érdekében a rendelettervezetet fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta az alábbi rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő Testületének
18/2011.(XII.1.) önkormányzati rendelete
a szociális földprogram működtetéséről szóló
12/2011. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 18. sz. melléklete tartalmazza.)
8. napirendi pont:
Mozgókönyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

7

Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy korábban döntöttek arról,
hogy az önkormányzat fenntartásában működő könyvtár könyvtárellátási szerződést kötött
mozgókönyvtári szolgáltatás igénybevételére a füzesgyarmati Hegyesi János könyvtárral.
Ennek megfelelően szükségessé vált egy új Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése.
Kéri a képviselő-testületet, hogy az SZMSZ-tervezetet az előterjesztés szerint fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
123/2011.(XI.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Könyvtári SZMSZ elfogadásáról
Ecsegfalva Község önkormányzatának Képviselő-testülete az Ecsegfalva
Község Önkormányzata fenntartásában működő könyvtári szolgáltató
hely Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat 1. sz. melléklete
szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Mária polgármester
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 19. sz. melléklete tartalmazza.)
9. napirendi pont:
Dévaványa Város 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló
tájékoztató és a 2012. évi költségvetési koncepció véleményezése
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Dévaványa Város
Önkormányzata megküldte a 2011. háromnegyed éves gazdálkodásáról, illetve a 2012.évi
koncepciójáról szóló előterjesztést, a közös fenntartású Intézményfenntartó Társulás
vonatkozásában, a képviselő-testület jóváhagyása céljából.
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete tartalmazza.)
Kéri a képviselő-testületet, hogy tanulmányozzák át és mondják el véleményüket.
Mivel a képviselő-testület részéről hozzászólás nem hangzott el, így Kovács Mária
polgármester kéri szavazzanak elsőként a háromnegyed éves gazdálkodás vonatkozásában.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
124/2011.(XI.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Dévaványa Város Önkormányzatának 2011. háromnegyed
gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztató jóváhagyásáról

éves

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dévaványa
Város 2011. évi gazdálkodásának három negyedéves helyzetéről szóló
tájékoztatót az ÁMK Intézményfenntartó Társulás vonatkozásában
jóváhagyja.
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Ezt követően kéri, hogy szavazzanak a 2012.évi költségvetési koncepció vonatkozásában.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
125/2011.(XI.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Dévaványa
Város
Önkormányzata
2012.évi
Költségvetési
koncepciójának jóváhagyásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dévaványa
Város
Önkormányzata
2012.évi
koncepcióját
az
ÁMK
Intézményfenntartó Társulás vonatkozásában jóváhagyja.
10. napirendi pont:
Az önkormányzatra vonatkozó 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Kistérség Többcélú
Társulás megküldte az előterjesztését a 2012. évi belső ellenőrzési tervfeladatok
meghatározásához.
Kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő belső ellenőrzési munkatervet
fogadják el. ( Az előterjesztést a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete tartalmazza.)
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
126/2011.(XI.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési szervezetének
Ecsegfalva Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi ellenőrzési
tervének elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalom
Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési szervezetének Ecsegfalva
Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi ellenőrzési tervét az e
határozathoz csatolt melléklet szerint elfogadja.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Dr. Nagy Éva körjegyző
Határidő: értelem szerint
( A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 20. sz. melléklete tartalmazza.)
11. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy a 2011. november 22-i betöréses lopás kapcsán a
vagyonvédelem érdekében szükségessé vált az önkormányzat épületében riasztórendszer
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kiépítése. Erre való tekintettel kért két árajánlatot, amelyet az előterjesztés tartalmaz.
(Jegyzőkönyv 13. sz. melléklete.)
Tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére javasolja, hogy az ebben való döntést napolják
el a következő ülésre, illetve várják meg, amíg a biztosító kifizeti az önkormányzatot ért kárt.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
polgármester javaslatát elfogadta.

Ezt követően – mivel több bejelentés nem hangzott el – Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület zárt ülését 1600-kor bezárta.
k . m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő
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