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Jelen vannak:

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

Igazoltan távol van: Csányi András képviselő
Igazolatlanul távol van: Tóth Gyula 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 5 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármestert és Sárkány
Sándor képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot:
1.) Döntés a település járási körzetbe való besorolásáról
A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetért.
1. napirendi pont:
Kovács Mária polgármester ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztését.
( A jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)
Kiegészítésként elmondja, hogy Dévaványa Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Gyomaendrődi járáshoz kívánnak tartozni, mint ahogy a tervezetben is szerepel.
Körösladány kezdeményezi Szeghalomhoz való tartozást, mivel sokkal közelebb vannak
Szeghalomhoz.
Bucsa és Kertészsziget területi elhelyezkedéséből adódóan ragaszkodik a szeghalmi járáshoz
történő csatoláshoz.
Tekintettel arra, hogy Bucsa és Kertészsziget Szeghalomhoz szeretne tartozni, célszerű lenne
Ecsegfalvának is odatartozni, a jelenleg is jól működő Körjegyzőség miatt, mivel a település
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lélekszámát tekintve önállóan nem működhet, kötelező lesz közös önkormányzati Hivatal
létrehozása.
Willand Péter képviselő:
Az fogalmazódott meg benne, hogy nem ártana a falut is megkérdezni. Úgy érzi, hogy ez egy
nagyobb horderejű annál, mint hogy a lakosságot ne tájékoztassuk, ne kérdezzük meg.
Javasolja, hogy 18-án este 18 órakor egy fórumot tartani.

Kovács Mária polgármester:
Nem látja akadályát. Az idő szoros, mert 20-ig lehet véleményezni. A lakossági fórumot
követően pedig javasolja egy rendkívüli ülés megtartását, amelyen döntenek.
A lakosságnak ez csak egy tájékoztatás, mert ez részünkről is ez csak egy véleményezés.

Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nyúzóné Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő
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