Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2017.
augusztus 29-én az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í
v ü l i – nyilvános – üléséről
Jelen voltak:

Kovács Lajos, polgármester,
Mészáros Gábor, alpolgármester,
Bugja János,
Bulyáki Zoltán,
Dr. Ficsor Mihályné,
Paragh Lajos,
Szántó Zsolt,
Tóth Áron,
Veres Zoltán települési képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt:
Dr. Bölcsik István, jegyző
Murguly Lajosné, pénzügyi iroda vezetője,
Kovács Imre, a Kft. ügyvezetője

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Veres Zoltán és Bugja János települési
képviselők
A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

NYILVÁNOS

ÜLÉS

Kovács Lajos, polgármester: tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, majd
megállapította a jelenléti ív alapján az ülés határozatképességét, mivel a
képviselő-testület 9 tagja közül mind a 9 tag jelen volt, majd megnyitotta
az ülést.
Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc
sorrendben soron következő és jelenlévő Veres Zoltán és Bugja János
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települési képviselőket, majd szavazást rendelt el, s kihirdette annak
eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
126/ 2017.(VIII.29.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2017. augusztus 29-ei – rendkívüli – nyilvános ülés jegyzőkönyvhitelesítőjéül Veres Zoltán és Bugja János települési képviselőket választja
meg.

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a
meghívót és az előterjesztéseket majd ismertette a napirend tervezetet:
1.- JAVASLAT elővásárlási jogról való lemondásra
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
2.- BESZÁMOLÓ a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

Ezután a polgármester szavazást rendelt el, a napirendre vonatkozóan,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
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127 / 2017.(VIII.29.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
A Képviselő-testület
az alábbi napirendet állapítja meg:
1.- JAVASLAT elővásárlási jogról való lemondásra
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
2.- BESZÁMOLÓ a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: /1.tsp./ JAVASLAT elővásárlási jogról való lemondásra
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy dr. Péteri
István ügyvéd kereste meg az önkormányzatot. Ügyfelei a Nagyecsed Síp
u. 83. sz. alatti lakóházra kötöttek adásvételi szerződést. Mivel a telek az
önkormányzaté a lakóépületre elővásárlási joga van. Javasolta, hogy
mondjanak le erről a jogukról.
Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást
rendelt el, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
128 / 2017.(VIII.29.) KT.
3

határozata
A nagyecsedi 2654/A hrsz-ú lakóépületre vonatkozóan az
elővásárlási jogról való lemondásról
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és úgy dönt, hogy a nagyecsedi
2654/A hrsz-ú lakóépület tekintetében elővásárlási jogával nem kíván élni.

Tárgy: /2.tsp./ BESZÁMOLÓ a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről
(kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a Mágika
Audit Kft. részben teljesítette a szerződésben vállalt feladatai. Az óvodai és
iskolai térítési díj beszedésének ellenőrzését nem tudta elvégezni az
ellenőr, mert volt egy hosszan tartó betegsége. Természetesen ezt pótolni
fogja, amiről később adnak tájékoztatást. A vagyongazdálkodás és a
gépjárművek költségelszámolása vonatkozásában készült el a jelentés. A
3. sz. melléklet tartalmazza azt a javaslatot, hogy a vagyon rendeletet
aktualizálni kellene, valamint az ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartás
adatait a földhivatal ingatlan nyilvántartásával egyeztetni célszerű.
Ezeket aktualizálni fogják és tájékoztatást fognak adni a testületnek.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a Bizottság egyhangúlag
támogatta a beszámoló elfogadását.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
129 / 2017.(VIII.29.) KT.
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határozata
A 2016. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
A Képviselő-testület
Jóváhagyja a Mágika-Audit Kft. 4431 Nyíregyháza, Szivárvány u. 53. szám
alatti belső ellenőrzési tevékenység végzésével megbízott szervezet által
2016. évre vonatkozóan elkészített belső ellenőrzési jelentést.
Végrehajtási határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: polgármester

Miután más hozzászólás nem volt, a polgármester úr megköszönte a
jelenlévőknek a részvételt, s az ülést bezárta.
K.m.f.

Kovács Lajos
polgármester

Dr. Bölcsik István
jegyző

Veres Zoltán
települési képviselő
jkh.

Bugja János
települési képviselő
jkh.
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