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Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2010. szeptember 29-én (szerdán) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

Jelen vannak: Bálint Józsefné polgármester, Szöllősi Károlyné alpolgármester, Fogarasi
András, Gubuznai Lajos, Hegyi Ferencné, Majoros Jánosné, Nyúzóné Gaál Marianna, Réz
Zoltán és Sárkány Sándor képviselők
Igazoltan távol vannak: Fazekas Attila képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Magyar László körjegyző
Jegyzőkönyvvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási főelőadó
Bálint Józsefné polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testület nyilvános ülésén
megjelenteket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, 10 képviselőből 9 képviselő
jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja
Majoros Jánosné és Réz Zoltán
képviselőket.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyhangúlag 9 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait:
1. Dévaványa Város Önkormányzata 2010. I féléves gazdálkodásának helyzetéről szóló
beszámoló megtárgyalása a közös fenntartású intézmény vonatkozásában
Előadó: Bálint Józsefné polgármester
2. Egyebek
A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyhangúlag 9 szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – egyetért.
1. napirendi pont:
Bálint Józsefné polgármester ismerteti Dévaványa Város Önkormányzata I. féléves
gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Kéri a képviselő-testületet, hogy vitassák meg és az intézményfenntartó társulás
vonatkozásában fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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Ecsegfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Dévaványa
Város Önkormányzatának 2010. év I. féléves gazdálkodási beszámolóját
a közös fenntartású intézmény vonatkozásában elfogadja.
2. napirendi pont:
Egyebek
Bálint Józsefné polgármestert tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Nagy
Lajosné Ecsegfalva, Viola u. 17. szám alatti lakos írt neki egy panaszos levelet,
amelyben a szemétszállítási díjhátralékának elengedését is kéri.
Magyar László körjegyző:
Sajnos az emberek nehezen veszik tudomásul, hogy a szemétszállítás kötelező
közszolgáltatás, amiért fizetni kell.
Az önkormányzat ebben méltányosságot nem gyakorolhat, hiszen a Szolgáltató már
átadta adók módjára történő behajtásra.
Ezt követően Bálint Józsefné polgármester megköszöni a képviselők munkáját és sok
sikert kíván az induló jelölteknek az önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán.
Ezt követően Magyar László körjegyző is elköszön a képviselő-testülettől.
Ezt követően, mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Bálint Józsefné
polgármester a képviselő-testület nyílt ülését 1450-kor bezárta és zárt ülés tartását
rendelte el.
k. m. 1. oldalon
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