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Jelen vannak:

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

Igazoltan távol vannak:

Tóth Gyula képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes

Jegyzőkönyvvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási főmunkatárs

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy rendkívüli ülés
összehívására azért került sor, mert az
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Sárkány Sándor képviselőt és Nyúzóné Gaál Marianna
alpolgármestert.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontjait:
1. Szociális földprogram működtetésére rendelet alkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetért.
Kovács Mária polgármester ismerteti a szociális földprogram működtetéséhez szükséges
rendelet-tervezetet.
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)
Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményeiket, javaslataikat.
Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes:
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Tájékoztatásul elmondja, hogy Ecsegfalvának van már egy 1998-ban alkotott rendelete e
témában, de az
nem fedi le azt, amit most szeretnénk megvalósítani, illetve a
jogszabályszerkesztés is már idejét múlt, ezért új rendelet-tervezetet készítettek.
Kovács Mária kéri a képviselő-testületet, hogy amennyiben a rendeletalkotással egyetértenek,
szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő Testületének
12/2011.(VIII.12.) önkormányzati rendelete
a szociális földprogram működtetéséről
( A rendeletet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)
Mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 16 óra 25 perckor bezárta.

k . m . 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
megbízott körjegyző helyettes

Nyúzóné Gaál Marianna
jegyzőkönyv hitelesítő

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő
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