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Tárgy: Tiszaeszlár Község Önkormányzata Képviselő-testületének ....l2O20. (II.14.)
Önkormanyzati rendelete a magánszemólyek kommunlilis adójanak megállrrpításáról szóló
5 / 20
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.(V II. l

2.) számú rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő - testület!

A Képviselő - testület 2019. december 20. naplén rendeletet alkotott a hulladékgazdálkodási
kÖzszolgáltatás ellátásáról. A l1/20l9 (XII.20.) rendlelet általános rendelkezései alapján

Tiszaeszlár Község Önkormányzata az önkormá.nyzati hulladékgazdálkodási közfeladatának
ellátására hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn az ingatlanhaszná|<lknál keletkező
települési hulladék, zöldhulladék, elkiilönítetten gytijttitt települési hulladék, lombhulladék
rendszeres gyűjtésére, elszállításara és kezelésére. Az Clnkormányzat a hulladékgazdálkodási
kÖzszo|gá|tatás megszervezésével kapcsolatos egyes fi;ladat
- és hatásköreit a Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Szilárdhulladék - 13azd6lkodási Társulás útjan gyakorolja. A
kÖzszolgáltatás ellátásara a
Társulár; kizarólagos tulajdonában lévő
Eszak - Alfoldi Környezetgazdáll<odási Nonprofit Kft. (4400 Nlregyháza, Benczűr tér 7,)
mint közszolgáltató jogosult.

A

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevél,:enységgel összefiiggő közszolgáltatási díj
beszedésével kapcsolatos teendőket az Önkormányzat lzitja el. A Képviselő testiilet a 2012.
évi CLXXXV. 88. § (a) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő - testiilete
felhatalmazást kap arra, hog}, rendeletben állapítsa meg a hulladékgazdálkodási
kÖzszolgáltatási díjra vonatkozó , a (3) bekezdés b) pontjanak bb) alpontja szerinti miniszteri
rendeletben nem szabá|y ozott díj alkalmazási díj fi zetési íbltételeket.
Tiszaeszlár Község Önkormányzata a kommunális adóból befolyt bevételeit fordította és
szeretné fordítani továbbra is - a szemétszállítás tlöltségr:inek fedezésére.

AzÉszak- Alfirldi Kömyezetgazitálkodási Nonprofit Kft.- vel kötött szerződésben rögzítésre
kerÜltek a szemétszállítás dijai, i;gy lehetőség \|an aíTil, hogy a kommunális adó mértékét
csökkentsük

községünkben.

Kérem a Tisztelt Képviselő
rendelet

-

-

tesl.ületet

az előterjesztés megtárgyalására, illetve a mellékelt

tew ezet elfo gadásara.

T iszaeszlár, Z020. február ]'.
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Tiszaeszlár Község Ön krormán yzata Képl,i selii..testületén ek .. ..12020. (II. 1 4.)
Önkormárryzati rendelete a nlalgánslzemélyek lromrnunális adójának meg;állapításáró|
szőlő 5 l 201 7 .(1{ I.12.) szám ú ren d elet m ó d osiitás áró l

Tiszaesz|ár Község Önkormánlzata Képviselő-r:estiilete a helyi adóról szóló 1990. évi C.
törvény 1.§ (1) bekezdés 6. §.-ábarr és a 43. §. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapjan,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatírozott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1.§

A

magánszemélyek kommunális adójaról szőlő 5/2a17 (VII.I2) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: rendelet) 2 § helyébe az alábbi renríelkozé:slép:

,, 2. § A

magánszemélyek krrmmunális adójának mértékeadótárgyanként, illetőleg
lakásbérleti jogonként: 8.500.- Ft/év."

2.§
A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az a|ábbirende|kezés lep:
,, 4. § (1)

Az éves adófizetési

kötelezettség a 70. életévbetöltését követő év első napjától:

4300.- Ft/év."

ró rendelkezJsek
rendelet 2}zl.január l. napján lép hatály]ba.
kihirdetésről a helyben szokásos módorr u jleyrő gondoskodik.

(1) Ez
(2)
^
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Vajda Lász|ő
polgármester
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Tiszaeszlár Község Önkornrányzata Képviselő-telstületének1l2(l20 (rI.13.) számír
rendelete a magánszenrélyek kommunális adójának megállapitásáról szóló
5 l20I7 . (!TI. l 2.) önkorm
ányzati ren d elet módosításáról
Egys éges szer|<ezetben

Tiszaeszlár Község Önkormányzata Képviselő-trlstületel a helyi adóról szóló 1990. évi C.
törvény 1.§ (1) bekezdés 6. §.- ában és a 43. § (3) bekezrlésében foglalt felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1.§

Áltatános rendelkezések

(1)

Tiszaeszlar Község Önkormányzata KépViselő-testíilete illetékességi területén

(2)

magánszemélyek kommunális adót vezet be \tatározatlan időre.
A rendelet hatálya Tiszaeszlar község kö,zigwgatási területére terjed ki.
2.§

Az adó mérté\e

A

magánszemélyek kommunális adójanal{ mértékeadótárgyanként, illetőleg

lakásbérleti jogonként: 8.500.- Ft/év.
3.§
,A.dónnentr:sség

(l)

Mentes a lakással íLzonos helyrajziszámorL lévp nem lakás céljára szolgáló építmény.
(2) Mentes a lakással íLzonos helyrajzi számorL lévfi beépítetlen ftjldterület.
4.§

Adókedvez;mény
(1)

Az éves adófizetési kötelezettség a 70.

éle{évbetöltését követő él, első napjától

4.300.- Ft/év.
(2)

Az

adóalany a kedvezmény megállapítérsara kérelmet nyújt be az önkorményzati

adóhatósághoz,

5.§

yek kommunális adója tartal

(1) Ez
(2)

^

rendelet 2020..január l. napján lép ha,ttil
1 a helyben s:lokásos módon a

a szemétszál lítási díj at.

gondcrsllodik.

fta
jegyző

5. nciű
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sa

fatermékek közérdekű c(:lokra törté,nő ingyenes tulajdonba adására

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonrsági Hivatal

(a tovább_iakban:

Nébih) nyilt

pál"yázatot hirdet

fatermékek közérdekti célból lörténő ingyenes rulajdorrba adására uonuikoióu
szerint:

n az atábbiak

l" Pá|yázatl felhívás célja
Je|en PálYázati felhívás célja a faanyag kereskedellmi lánc hatósági felügyelete sr:rán elkobzott
fatermékek - az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazaatoaáirot szriló 2009. évi
XXXVIL törvény alapján - ingyenes tulajdonba adása,
a) helyi Önkormányzatrészére jogszabályban fog.talt feladatai elősegítése érdekében,
b) kÖzhasznű szervezet részére, az általa átvá]llalt állami vagy önkorm őnyzati közfeladat
ellátásának elösegítése érdekében,
c) egYház, egyházi jogi személy részére,hitéleti feladatai elősegítése yagy az általa végzett
állami - így ktilönösen oktatási, szociális, csalá,d-, gyermek- és i!úságvédehri _ feladitok
ellátásának elősegítése érdekében
azzal, hogy a túzifa fatermék szociálisan rászorrrló személyek részéreszociá].is célútűzifa
juttatásként kerülj ön kiosztásra.

2.

Pályázhatő fatermékek

Az ingyenes

átadásra kínált fatermékek rendelke:lésre á1]|ó készleteinek ftí adatai (különösen a
fatermék megnevezése, a fafaj, a mennyiség a fatermtlk állapota és minőségi jellemzői, a
tárolási hely) a Nébih honlapján (_http§.lpsal.n9bih.qov.hu/) megtekinthetök.

3.
J

A pályázók köre

elen pályázati ki írás alapj án pály ázatot nyujthat be

helyi önkormányzat jogszabályban foglalt feladatai olösiegítése érdekében,
Magyarországon bejegyzett közhasznú sz<>rvezet, az általa átvállalt állami yagy
önkormányzati közfel adat ellátásának el ő se gítéseérdekélren,
-. egYháa, egyházi jogi személy, lritéleti feladata:L elöseg;ítése yagy az álta|a végzett
állami _
Így ktilÖnösen oktatási, szociális, család-, gyermek- és iljúságvéáehi feladatilk ellátásának
elősegítése érdekében.
-

-

Nem részesülhet támogatásban az aPályázó, amely
a) nem köztartozásmentes adőző,
b) nem minősÜl a nemzeti vagyonról szóló 201l. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés l.
pontja szerint átlátható szerveznek,
c) csőd-, felszámolási-, illetve végelszámolási eljárás alatt áll, illetve amelyek ellen egyéb
megszüntető eljárás van folyamatban,

AmennYiben a tulajdonba adási igény több kész.tetet érint, akkor a kérelem nyomtatvány ''II.
Igényelt fatermékek azonosítói''' részben kés:zletenktlnt ktilön-ktilön ponic,t (táb|áiatot)
sziikséges kitölteni,
AmennYiben az elektronikusa kérelemben megjelölt, igrinyelt mennyiség rendelkezésre áll, a
á vatyarat kérelem
beérkezésétöl számított 5 munkanapon belül elektronikulsan értesíti.
A Nébih értesítiaPályáaót, ha a kérelemben megjelölt, igényelt mennyiségnélmár kevesebb
a rendelkezésre álló mennyiség,
Amennyiben a kérelemben megjelölt faanyagkészlet kimenilt a NÉBnt nem _regisztrálja az
igényt, erröl ktilön értesítéstnern kiild.

Nébih regisztrálja az igényelt mennyiséget és a regisztráciOiól

A

Pá|yázőnak a regisztrációrÓl törlénő értesítésltőlszámított 30 napos jogvesztő határidőn
belül az alábbi dokumentumokat kell csatolnia a ]rttps;i/e,papir.gov.hul otaáton kereszttil:

a) helYi ÖnkormiÍnyzat esetében képviselő testtileti hatőrozat másolatát, amely
tartalmazza a tulajdonba adásra vonatkozó igényt a Magyarország helyi
Önkormányzatairól szÓlÓ 20l1. évi CLXXXIX, törvény 13. § (1) bekezdése szerinti
b)

c)

önkormányzati feladattal kap csolatb an [v agyis h,atár ozott kérelmet],
kÖzhasznú szervezet eset(iben nyilatkozal,ot a kö:zhasznúság megléteről,

kÖzhasznú szervezet, egyház, egyházi intézmiiny esetében áz áwálla,lt közfeladat
igazolása érdekében:
ca) a kÖzfeladat kötelezetdével a közfeladat ellátásának áwállalására kötött
megállaPodást és az adott szervezet a pályázitt beadásakor hatályos, a szewezet
képviselője által hitelesítel,t alapszabályát, amely ';rrtalmazza az adoítköz:feladatot,
cb) az előző pontban foglalt megállapodál; hiányiiban a pátyáző a pá|yázat beadásakor
hatályos, a pályáző képviselője által hite,lesített alapszabályát, amelry tllrta|mazza az
adott közfeladatot,
d) páIyázó arra vonatkozó nyilatkozatát, lrogy a tulajdonba kért dolgot az átváltalt
közfeladat ellátásának elősegítése érdekélren kéni,
e) kőztartozás mentess ég i gazolása,
0 nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének való megfelelésről,
g) átláthatósági nyi latkozat,
h) adatkezel é s i hozzőj árulős.

7.
A

Hiánypótlás

pály ázattal kapcsolatb an nincs l ehetösé g a hiánypót|ásra.

8.

P{lyázatok elbírálása

Apályázatok elbírálása a kérelmek elektronikus érkezpsi sorrendje alapján történik.
A Nébih elnöke a benyújtott pá|yázatről (a kérelem é$ a 6. pont szerinii dokumentumok) a 6,
pont szerinti dokumentrrmok beérkezésétkövetö ]t0 ndpon belül dönt.
Nem támogatható az a pályázatamely:
a) hibásan, hiányosan kenilt benyűjtásra,
b) a csatolt dokumentumok nem teljes köníek, ,,ragy azokat aPályáző visszavonja,

Amennyiben aPá|yáző a pályázatban illetve a szr:rződés'ben vállalt kötelezettsé8,einek részben
vagy egészben nem tesz eleget. kÖteles a jogsénő állapotot megszüntetni. A pá|yáző, a
jogsérlő állapot megszüntetésére szabott határidő elmulasztása esetén köteles a
kÖtelezettségszegéssel érintett fatermék körryv szerinti értékének,a kötelezettség
megsértéséneknapjától számított, a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét á
Nébih r észére megfi zetni.

15.

További információk

A pályázatok elbírálásával, a pályázati feltételek módosításával, a pályázat esetleges
visszavonásával kapcsolatosan a Nébih minden jogo| fenntart magának, a szetződéskötéstől
indoklás nelkul
lncoklas
nélktil bármikor
barmlkor elállhat.
Pályézattal kapcsolatban további információ, felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kapható:

Nébih Erd észeti lgazgatőság

Telefonszámok:
E-mail cím : uqyfelszol gal at@nebih. gov.hu
Személyes konzultáció: előzetes időpont egyeztetés alapj án.

Budapest, 202a jarnár
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-Tiszalök összekötő út felújítása kapcsán
isában Társaságunk elkészítette a szüksé,Jes
országos közútta érintett ingatlanrész az önkormányzati ingiitlar
kerülhessen.
ingatlan

2020. feoruár

i0.

15:.13

Tiszaeszlár,21 1 helyr.p.lzi számú belterületi
ltozási vázrajzot annqk érdekében, hogy az
leválasztásra és állami tulajdonba vételre

tük az eredeti változásl vázrajz 2 péidányiit

hosy_€_vá]iozás|

véejzokat aláírni és

i

Mivel a v
követően az Önö

tincsenek meg a nálunk lévő példányokat újr
meghatalmazása alapján (kérjük postán is; m,

A

211 hrsz-ú ing
megosztásra kerül a vázralzszerint, a;l
Allam tulajdonáb és a Magyar Közút vagyonkezelésébe kerül, a
kerülnek az
nyzat tulajdonába.

Jogszabályi

Kérjük, hogy az

(Mötv.)42.§

radékoltatjuk és plusz másoiatot fogunk kérni. Ezt
lden i) elind ítjuk a telekalakítási eljárást.

ü

;os közút alatti szakasz (21112 hrsz.) a Magvar
1l1 és 211 3 hrsz-ú ingatlanok visszajegyzélre

közlekedésról szóló 1988. évi l. tv, 29.§ (6) es 32.§ (6) bekezdése.

töfténő tér

ságos

közúttal érintett ingatlannak az állami

átadásához hivatkozással Magyarország
tj á ra
- kép_:y! seló:le§üjctlbetá rozatu kat ré s

,s

16.

Iy,rnkörbe és a Magyar Közút vagyonkezelésbe
yi önkormán yzatairől szóló 20 1 1, évi CLXXXI X. iv.

Ha megvan a Kt.

ttározat és a telekalakítási engedély, elkészítjü a szerződést amely telek,alakítás
a
átvezetéséről

A költségeket a

NZrt.

és a21112 hrsz-ú gatlan átadásáról szól.

Amennyiben

válla1.1a.

beszélni, kérem hívjon. Várom még a

lmazást eredetibdn.
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lehetősé9ü

|öki Mentóállomás kollektívája
öz mérten támogatásra szánt ke

folyamatos

fejlesztéséhez, dolgozók munkak

Teki

éves

^*U

llet!
kérésselfordul Önökhöz,

hogy

,

többek között az állomásunk
inek javításához, egészségügyi

beszezéséhezsegítséget nyúj
tűzoltó, polg

t

hasonlóan

a

térségbenműködő

és egyéb egyesületekhez.
arra, hogy a nap huszonnégy óráj

, folyamatos szolgálatot látunk el,

kb. hatezer beteg helyszíni ellátását és

lítását végezzük, a gépkocsik több

mint

kilométeft tesznek meg évente, a

yamatos fokozott igénybevételmiatt

mind

, eszközök, műszerek

épület is állandó karbantartásra és

némelyikük
Min

központilag

valamint

használódás miatt cserére szorul.
tudatában nagy szükségünk lenine

ítő támogatásukra, hogy a felmerülő

szükséges javítások, stb. forrását

nem finanszírozott eszköz, eü.anyag,

megteremts k, hogy a munkánkat minéljobban és

ató szinten tudjuk végezni.

jlt években nyújtott szíves támoE

hozzájárult

k vizesblokkjának kcrszerűsítéséhez.T
munkakörül
ányeinek javítása, mentógépkocsik

ink között

burkoiata
környezet
elfagyott,

működé

Any
Tiszalökért

lakítás (nincs melegvíz, idén a hideg

helyiség nem

áll

Közalapítvány

11744137-200408€|8

támogatást, a közlemény rovatban a mentőállomás

mint

ah

beszám
Bizva a
Tiszalök,

azt korábban,évben is

biztosítia

igazolt eljuttatását, ezzel segítve a

szerepel mentódolgozók

ás miatt a mosáshoz szükséges víz

),

folyamatosan elhasználódó napi

szükséges mentőállomás működéséhez
támogatás esetén tekintetiel, hog,y

belsó

osásának, takarításának megfelelő

i

rendel

a mentőállomás

eszközök

cseréje

át aiapítvánnyal nern rendelkezünk, a

ámú számláján tudunk

fogadni

nevét fel kell tüntdtni. Az alapítvány,

felajánlások korrekt, számlával és
lomás munkáját.

bbi sikeres együttmúködésben, segítség
.01 .15

, Juhász Norbert MSc.
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Tiszaeszlár Község Önkormtínl,z,ata

Tiszaeszlár

Rákóczi Ferenc u. 9 l.

Ikt. szám: 40120

Vaida László részére!

Tisztlelt Polgármester Úr!

A Tiszaeszlári Önkorm

ányzat (4464 Tiszaeszlár, Rákóczi Ferenc u. 9l.) fenntart,ásában
Üzemeltetett intézményekre árajárrlatunkat, teljes köní tűz-, és munkavédelmi feladatok
ellátására az alábbiakszerint adjuk meg:

A havi átalány díj esetén vállaljuk:
A munkavállalók egészségétés bizr|onságát veszély eztető kockáza.tok

o
a

értékelését,
kockázatértékelés elkészítését,
javaslattételt a munkakörülmények
javulását biztosító nregelőző intézkedésekre; a kockázatértékelés
aktualizálását.
Jo gszabálytövetést, és azok folyamirtos adaptál ás át az intézményre.

Egyéni védőeszköz, védőfelszerelér;juttatás belső rendjének elkészítését,a
nyilvántartás rendjérrek kialakítását, javaslatot a beszerzésre.

Munkáltatói munkavédelmi, ellen(irzések, szemlék megszervezését,
lebonyolítását, a feltárt hiányosságok jelzését(megoldási javaslattal) a
munkáltató felé.
A Megbízó alkalnrazásában álló murnkavállalók előzetes és esedékes
munkavédelmi oktatásának megtart ását, az oktatás dokumentál ását.
Munkabalesetek kivizsgálását, jegy:zőkönyr készítését,előkészítés,ét
továbbkiildésre az illetékes hatóságok felé,
A Megrendel ő Tűzvédelmi szabál yzatának;" ki dolgozását, valamint annak
folyamatos felülvi zs gál atát, a szükséges mr5dosítások, kiegészítése,k
elkészítését.
a
o

A Megrendelő Tűzriadó tervének kidolgoz;ását.
A Tűzriadó terv gyakoroltatásának lebonycllítás

át,

a gyakorlatről jegyzőkönyv

készítését.

A Megbízó alkalmazásában állő munkavállalók előzetes

és ismétlődő
ttizvédelmi oktatásának megtartását, az oktatás dokumentálását,
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Ikt. szám: 39120
T

űz-, munkavédelmí szerirlej egyzőkönyv

A Tiszadszlári Önkormányzat telephelyein 2020. jarluár 28-án munkavédelmi és hizvédelmi
helYszínbejarást tartottunk, amellyel kapcsolatosan az alábbi megállapításokat tesszük:
A

szemlén jelen voltak:

Vajda Lászlő

Polgármester

csorba zsolt

Ellenőrzési v ezető ISO-ME]BIR v ezető auditor (Tempó-Loki Kft

Németh Nagy Marianna

,)

lVíunka- és riizvédellmi főelőacl<i (Tenrpó-Loki Kft.)

- Az

Önkormányzat által működtetett létesítrnényekre- Polgármesteri hiyatal, óvoda,
KonYha, Orvosi rendelÖ, Szolgáltató ház, Mrivelödési ház
- vonatkozőan az elektromos
berendezések érintésvédelmi(aramütés elleni) felülvizsgálatáról nem áll rendelkezésre
dokumentáció.
Javasoljuk, hogy gondoskotljanak az érirrtésvédelmiszabványossági felülvizsgálat
elvégzésérő|.I0l20t6. (IV. 5.) NGM rend. 19. §

-

-

Az előzőekben említett telephelyekre vonatkozőan az villamos

berendezések tűzvédelmi
felÜlvizsgálatárŐ| nem áll renrlelkezésre dokumentáció. Javasoljuk, hogy gondoskodjanak
a felÜlvizsgálatok elvégezéséről. A felmerülő hilrnyosságokat a Úinósitő iratban a
felÜlvizsgáló által meghatározott határnapig rnegszütttetni, melynek tényéthitelt érdemlő
módon igazolni kell. 54l20l4. (XII. 5.) BM rendelet 277.
§

A

létesítményekre vonatkozóan a villámvédelmi felülvizsgálatról nem áll rendelkezésre
dokumentáciÓ. Javasoljuk, hogy gondoskodj an,ak a felülvizsgálatok elvégezéséről.
54l20l4. (XII. 5.) BM rendelet 279.§

- A

munkáltató nem rendelkezik munkavédelrni koc]kázatértékeléssel.A nrunkáltatónak

- A

munkavállalók munkavédelmi oktatásár(il nem áll rendelkezésre dokumentáció. A

kell kockázalértékeléssel,irmelyben minőségileg, szükség esetén
mennYiségileg értékelika munkavállalók egészségétés biztonságát veszélyeztető
kockázatokat, tekintettel az alkalmazott ntunkaeszközökre, veszélyes unyugoi.u, a
munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a rnunkahelyek kialakítására,1993. évi XCIII.
törvény 54.§ (2)
rendelkeznie

munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavál.taló munkába

álláskor, munkahely vagy munkakör megváltozásakor, vaiamint az egé,szséget nem
veszélYeztető és biztonságos munkavégzlés k<ivetelményeinek váúc,zásakor, új
munkaeszkÖz Üzembe helyezésekor, új technológia bevezetésekor megismerj,e a szükséges
információkat, Az oktatást dokumentálni kell 1993. él,i XCIII. torveny 5s.
§
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Tisztelt Polgárnrester [jr!

Hivatkqcva

a

202a Évjanuár hó 28-án nfegíartott helyszíni bejárasunlaa

Észrevételtszeretn*k tenni

:

Tűaoltd késaüláhekl

-

?db ókg-osl2db l2kpos tüzoltrikégzülékek az oT§7, jogszabalyban
elöírtaknak scm mennyiségben - sen1 minöségben nenr felJnek mágt
A mcgtekintet ÉJlületekben a tiiztlltól,1észülékek mennyis,Ége

- A

rerrde

lkezésütrkre lrocsájtott

alap_jár

Önkorrrrátyzat nt,ük"ödtetése alart l
legharrrarabb eg), Tűzvéclelrni
végezni a tűztlltól.:észülekek lllenn

a

-fiszaeszlári

s;zcrciális hrelyiségekben a lclretíl

benrek szükséges számirást

i nregállapításálrarr.

A sztirynítást követően tudjuk t t*"|nOteszrilékek bérteti arqiáfilfiát
megküldeni a Tisztelt Falgárrrresr;er t{rnak,
N1,,iregl,háza. 202ü, januar

3l.
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csorlrn zsolt
ISü_M EBIR
vezetó auditor
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Előterjeszttés
T iszaeszlár

község képvi selőtestiiletének 2020 . februar

1 3

-án,

tartandó ülésére

Helvi választási Bizottsáe úi taeiának megválasztása
Tisztelt Képyiselő-testület!
választási bizottság választott és megbízott tagokból áll. Az egy szavazókörrel
rendelkező településen a HVB 5 taglát és 2 póttai$át a }relyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általanos választásának kitűzésétkiivetöerr, legkésőbb a szavazás napja előtti
negyvenkettedik napon kell megválasztani.
A HVB-nek csak a településen lakcímmel rendell<ező, a központi névjegyzékbenszereplő
választópolgár lehet választott tagja. A HVB tagjllinak személyérea helyi választási iroda
vezetője tesz indítványt. Tiszaeszliiron a HVB ellnöke Meleg Bamabásné volt. Nevezett
Tiszaeszlári lakcíme megszűnt, mely a 2013 évi XXX\T. törvény 17. §. (a) és 35 §. (2)
pontja alapjan helyére új tagot kell választani.

A helyi

A fentiek alapjan a Helyi Választási Bizottság ta6jainak ahatározat -

tervezetben szereplő

személyeket javaslom megválasztáni.

,,.........12020. (... ... ........) sz. határozat - tervezet
A Képviselő - testület
A választási eljarásról szóló 2013. évi XXXYI. törvény 24. § (l) bekezdésében foglalt
jogkörében e|járva a Helyi Választási Bizottsá5;tagjait tagjai közé

-

Meleg László Tiszaeszlár, Rákóczi Ferenc vtca 12. szám alatti lakost választja meg.

_ A Képviselő

testület felkéri a polgármestert, hogy

a

tag

gondoskodjon.

Tiszaeszlár, 2020, február

3.

Ilelyi !'lllasztási Iroda vezetője

esktitételéről

