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MEGHÍ vÓ
Tiszaeszlár Közsé gi Önkormán yzat
ülé st tart, melyre meghí vom.

20'1,9.

augusztus 13-án, 17 őr ai kezdettel

Az ülé s helve: Közsé gháza tanácskozó terme.

Napirendi-tervezet

1./ Tiszaesz|ár Közsé gí Önkormányzat 2019 .é vi költsé gveté sé ről sző|ő 112019.
(II. 18.) rendelet módosí tása.

Előadó: Nagy Tibor polgármester
2.1 A Tiszaeszlári Helyi Választási Bizottság tagiainak megválasztása.
Előadó: Dr. Varga Pál jegyző
3./ Etőterjeszté s a Tiszaeszlári Ovoda é s Konyha vezetőjé nek megbí zására.
Előadó: Nagy Tibor polgármester

4.t Áilásfoglalás a

bentlakásos idősek otthonát működtető alapí tvány

lé trehozás árő|, a kuratórium tagiainak megválasztása.

Előadó: Nagy Tibor polgármester

T

iszaeszlé r, 20

19 .

augusztus 6.

Trs

ZAESZLÁp rtizscgi Önkorm

ányzat Ké pvisetőtestülete augusztus 13-án

tartott ülé sé nek:
a.l jegyzőkönyve,
b./ napirendje,
c./ rendelete: 6.
d.lhatározatai: 13 - 19.

szám: .§fi..?.

.l20I9.

NAPIREND
1l20l9,
l,./ Tiszaesz|ár Közsé gi Önkormányzat 2019 .é vi költsé gveté sé ről'szŐl,.Ő
(II. 1B.) rendelet módosí tása.

2.t ATiszaeszlári Helyi Választási Bizottság tagiainak megválasztása,
3.i Előterjeszté s a Tiszaeszlári óvoda

4.t

Áfiásfogtalás

a

é s Konyha

vezetőjé nek rnegbí zására,

bentlakásos idősek otthonát működtető alapí tvány

lé trehozás áről., akuratórium tagjainak megválasztása,

NorrProfit
5./ Dönté s az SSB Megyei Terület-é s Gazdaságfejleszté si Holding

l(ft

lé trehozásáróI, továrue aontos a társaság tőrzstőké jé nek felemelé sé ről aPPort
ú tján, illetve dönté s ú jabb tőkeemelé sről pé nzbeli vagyoni horzájárulás
szolgáltatásával.
6./

Tiszaesz]rár,Petőflu. 9. szám alatti ingatlan megvásárlása.

'I'iszacszlá r, 2tJt9. augusztus 13.

JEGYZOKONYV
Ké szült: Tiszaeszlár Közsé gi ÖnkormányzatKé pviselőtestülete 2019. augusztus 13-án
tartott ülé sé ről.

Az ülé s helye : Közsé ghár:a

tár gy alőtenne.

Jelen vannak: Nagy Tibor polgármester,
Aleksza Pál,

Kunkli Miklósné ,
Meleg Barnabás,
Rácz Tibor ké pviselőtestiileti tagok.
Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Varga Pál jegyző.

Nagy Tibor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapí tja, hogy a Ké pviselőtestiilet
határozatké pes, mivel a7 fő testtileti tagból 5lo azülé sen megjelent.
Az ülé st megnyitja.
Javasolj a,

hogy

a

Ké pviselőtesttilet tárgy alja meg

zs é gi Ö nkormányz at b eruházás áb an megvalósutó b entl akás o s idős ek
,, A Tis zaes zl ár Kö
otthonát önkormányzati alapí tású alapí nányfenntartásában kí vánja műkjdtetni.
Felhatalmazza a Polgármestert az Alapí tvány Alapí tó Okiratának elké szí tteté sé re."é s a
,,Tiszaeszlár, Petőfi u. 9. szám alatti ingatlan megvásárlása"

tárgyű napirendi pontot is.
Más javaslat nem hangzott el, a meghí vóban szereplő é s a Polgármester által javasolt
napirendet megtárgyalásra egyhangulag elfogadta.

A napirend tárgvalása:
]./ napirendi pont: Tiszaeszlár Közsé gi Önkormányzat 2019 .é vi költsé gveté sé ről szóló
112019. (II. 18.) rendelet módosí tása.
Előadó: Nagy Tibor polgármester

Azirásbanelké szí tett előterjesáé s a jegyzőkönyv

3.1 száműmellé kleteké nt van elhelyezve.

Az előterjeszté ssel kapcsolatosan ké rdé s.hozzászőlás nem hangzott

el.

Ké pviselőtesttilet 5 igen szavazattal, egyhangú |ag az alábbi rendeletet alkotta:

TIsZAEsZr,Án xÖzsrcr ÖnronvrÁnyzar

xnpvrsrr,ŐrnsrÜLRTENEK

6I201,9.(VIII. 22.) önkor mányzati

RENDELETE

-
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Tiszaeszlár Közsé gi Önkormányzat 20]9. é vi költsé gveté sé ről szóló
1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosí tásáról

Az elfogadotí

2./ napirendi

é s kí hirdetett

pont:

rindelet

a

jeglzőkönyv 3./ szdmú mellé kleteké ntvan elhelyene.

A Tiszaeszlári Helyi Yálasztási Bizottság tagiainak megválasztása.

Előadó: Dr. Varga Pál Helyi Válasáási Iroda vezető

Az í rásban elké szí tett előterjesáé s a jegyzőkönyv

4.1 számű mellé kleteké nt van elhelyezve.

Az előterjeszté ssel kapcsolatosan ké rdé s.hozzászőlás nem hangzott

el.

Ké pviselőtesttilet 5 igen szavazattal, egyhangú lag az alábbi határozatothozta:

TIsZAEsZr,Án xÖzsÉ cr ÖlqxoRMÁNyzar

xnpvrsnr,ŐrBsrÜLETENEK
1312O1L.NIII. 13.)

határozata
a

Helyi Választási Bizottság tagiainak megválasztásáról

Ké pvisetőtestület

A választási eljárásról szóló 2013. é vi XXXVI. törvé ny 23. §-ban
meghatározott hatásköré ben eljárva a Tiszaeszlári Helyi Választási
Bizottság
tagiának:
Kovács András, Tiszaeszlár, Thököly u.3.
Suhai Zsolt Tiszaeszlár, Pozsonyi u. 49.
Kapocska Csilla Tiszaeszlár, Rákóczi u.129. alatti lakosokat,

póttagiának
Csurilla János, Tiszaeszlár, Szurkos tanya 1.
Kiss Barnabásné Tiszaeszlár, Hajnal u. 8. szám alatti lakosokat
megválasztja.

3./ napirendi

pont:

Előterjeszté s

megbí zására.
Előadó: Nagy Tibor polgármester

a

Tiszaeszlári Óvoda é s Konyha vezetőjé nek

- 2I_
Azirásban elké szí tett é s kiadott előterjeszté s a jegyzőkönyv 5./ számí mellé kleteké nt van
elhelyezve:

Az előterjeszté ssel kapcsolatosan ké rdé s,hozzásző|ás

nem hangzott el.

Ké pviselőtestiilet 5 igen szavazattal, egyhangú lag az alábbihatározatothozta;

TISZAESZLÁR rÖzsÉ cI ÖlqroRMÁNYZAT
xÉ pvrsnr,őrn srüLETÉ NEK
14l2019.(vnl. 13.)
ha

tár ozata

a Tiszaeszlári Óvoda é s Konyha inté zmé ny-vezetőimegbí rásáról

Ké pviselőtestület
I.

Megállapí tja, hogy a Tiszaeszlári Óvoda é s Konyha inté zmé ny-vezetői
feladat ellátására kií rt pályázatra pályáző nem volt.

il.
A nemzeti köznevelé sről szótó 20l1.é vi CXC. törvé ny 67.
alapján

§. (1) belezdé se

GRENCZERRNE Szaniszló Eva (sz.: Miskolco lg74.III.25. an.: Ré pási
Jolán) Tiszaeszlár, Rákóczi u. 118. szám alatti lakos óvodapedagógusto
mint inté zmé ny-vezető helyettest az inté zmé nyvezetői feladatok ellátásával
egy tané rvre,2019. VIII. 15. napjától, 2020.jú lius 31. napjáig megbí zza.
Inté zm é ny -v ezető helyettesi p ótlé kát 3 6. 540,- Ft/hó össze gb en állapí tj a
meg.

ilI.
Elrendeli az ismé telt pá|yázatikií rást.
4./ ryapirendi oont: Áilásfoglalás a bentlakásos idősek otthonát működtető alapí tvány
lé trehozás áről, a kuratórium tagiainak megválasztása.
Előadó: Nagy Tibor polgármester

Azirásban elké szí tett előterjesaé s a jegyzőkönyv

6./ száműmellé kleteké nt van elhelyezve.

Az előterjeszté ssel kapcsolatosan ké rdé s,hozzászőlá§

nem hangzott el.

-
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Ké pviselőtestiilet 5 igen szavazattal, egyhangú lagaz alábbi határozatothoú a:

TISZAESZI,Án xÖzsÉ cI ÖNronvrÁNyz.Ar
xBpvrsrr,ŐrrsrÜLETÉ NEK
lsl2019.NIII.

13.)

határ ozata
Bentlakásos idősotthon működteté sé ről
Ké pviselőtestület

A Tiszaeszlár Közsé gi Önkormá nyzatberuházásában megvalósuló
bentlakásos idősek otthonát önkorm án y zati alapí tású alapí tvány
fenntartásában kí vánj a működtetni.
Felhatalmazza a Polgármestert az Alapí tvány Alapí tó Okiratának
elké szí tteté sé re.

5./ naoirendi pont: Dönté s az SSB Megyei Terület-é s Gazdaságfejleszté si Holding
Nonprofit Kft lé trehozásáről, továbbá dönté s a társaság törzstőké jé nek felemelé sé ről
apport ú tján, illetve dönté s ú jabb tőkeemelé sről pé nzbeli vagyoni hozzájáralás
szo|gáltatásával.
Előadó: Nagy Tibor polgármester.

Azí rásban elké szí tett előterjeszté s a jegyzőkönyv

Az előterjesáé ssel kapcsolatosan

7.1

számí mellé kleteké ntvan elhelyezve.

ké rdé s, hozzászőlás nem hangzott el.

Ké pviselőtesttilet 5 igen szavazattal, egyhangú lag az alábbi határozatothozta:

TISZAESZLÁR xÖzsncr ÖNronuÁN YZAT

xÉ pvrsnr,őrnsrüLETENEK
16l20l9.NIII.

13.)

határ ozata
Ké pviselőtestület

Tiszaeszlár Közsé gi Önkormányzat, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladé k-gazdálkodási Társulás tagia ké pviseleté ben ú gy határoz, hogy
,oSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Terület- é s Gazdaságfejleszté si Holding
Nonproí it Korlátolt Felelőssé gű Társaság" né ven,4400 Nyí regyházaBenczűr té z
7. szé khellyel, korlátolt felelőssé gű társaságot (továbbiakban: Társaság) alapí to a
Sz ab
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lcs - S

zatmár -B
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Me gyei O

n

kor m á ny zattal

e

gyütt.
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Dönt továbbá arról, hogy a Társaság törzstőké je 3.000.000,- Ft, amely teljes
egé szé benké szpé nzből áll. Felké ri a Társulás elnöké t, hogy gondoskodjon a
társulási szerződé s átáí rását követően a szüksé ges összegnek a Társaság
rendelkezé sé re bocsátásáról.

Felhatalmazza a Társulás Elnöké t, hogy a Társaság cé gbejegyzé si eljárásában az
illeté kes cé gbí róság esetleges hiánypótlási felhí vása eseté n a Szabolcs-Szatmár_
Bereg Megyei Szilárdhulladé k-gazdálkodási Társulás hatásköré be tartoző
hiánypótlási tárgykörben önálló dönté st hozzon.

Kijelenti, hogy

a

önkormányzatiforrást

Társaság a|apí tásához,

a

ké sőbbi működé sé hez saját

nem biztosí t, é s kötelezettsé get nem vállal.

Ké pviselőtestiilet 5 igen szavazattal, egyhangú Iag az alábbi határozatothozta;

TISZAESZI,ÁR rÖzsncr ÖNronnnÁNYZAT
xrpvrsnr,Őrn srÜLETÉ ,NEK
17|201,9.NIII. 13.)

határ ozata
Ké pviselőtestület

Tiszaeszlár Közsé gi Önkormányzat, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladé k-gazdálkodási Társulás tagia ké pviseleté benú gy dönt, hogy
felemeli a Társaság 3.000.000,- Ft összegű törzstőké jé t ú j törzstőke teljesí té sé vel,
a társaság cé gbí rósági bejegyzé se napjával.

A

tőkeemelé s oly módon kerül vé grehajtásra, hogy nem pé nzbeli vagyoni
hozzájáru|ás tárgyaké nt a társaságba üzletré sz apportké nt rendelkezé sre
bocsátja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladé k-gazdálkodási
TársulásnakazSZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyeí Területfejleszté si é s
Környezetgazdálkodási Ügynöksé g Nonproí it Korlátolt Felelőssé gű Társaságban
(szé khely: 4400 Nyí regyháza, Benczú r té r 7. cé giegyzé kszám: 15-09-073749,
továbbiakban Társaság) fennálló 75.000.000,- Ft (azaz hetvenötmillió forint)
né vé rté kű,a társaságban 100 7o ré szesedé st biztosí tő üzletré szí .

Tiszaeszlár Közsé gi Önkormányzat, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladé k-gazdálkodási Társulás tagia ké pviseleté ben ú gy dönt, hogy a
társaság cé gbí rósági bejegyzé se napjával a nem pé nzbeli vagyoni hozzájárulás
tárgyát ké pező üzletré sz apport jogcí men áftuházza a Társaságra. Egyú ttal
felhatalmazza a Társulás elnöké t az apportálással törté nő üzletré sz átruházási
szerződé s aláí rására, a törzstőke-emelé ssel kapcsolatos valamennyi szüksé ges
inté zkedé s,jognyilatkozat megté telé reoilletve az ehhez szüksé ges iratok

-
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aláí rására, továbbá felké ri, hogy gondoskodjon

a

változások cé gbí rósági

bejegyzé sről.

Kijelentio hogy

a

önkormányzatiforrást

fársaság alapí tásá|toz,

a

ké sőbbi működé sé hez saját

nem biztosí t, é s kötelezettsé get nem vállal.

Ké pviselőtestí ilet 5 igen szavazaltal, egyhangú lag az alábbi határozatothozta:

TISZAESZLÁR rÖzsÉ ctÖNronnnÁNY ZAT

xÉ ,pvrsnr,őrrsrüLETÉ NEK
18/2019.(VIII. 13.)

határ ozata
Ké pviselőtestület

Tiszaeszlár Közsé gi Önkormányzat, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladé k-gazdálkodási Társulás tagia ké pviseleté benú gy dönt, hogy
felemeli a társaság tőké jé tú j törzsbeté t teljesí té sé velaz apporttal törté nő
törzstőke-emelé s cé gbí rósági bejegyzé se napjával. A tőkeemeté s oly módon kerül
vé grehajtásra, hogy a Társaság tőké je pé nzbeli vagyoni hozzájárulás
szolgá|tatásával, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladé k_gazdáIkodási
Társulás előterjeszté sben szereplő pé nzösszeggel kerül felemelé sre.

A pé nzbeli ltozzájárulás rendelkezé sre bocsátásának ideje az apporttal törté nő
törzstőke-emelé s cé gbí rósági bej egyzé se napj a.
Tiszaeszlár Közsé gi Önkormányzat, mint a Szabolcs-§zatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladé k-gazdálkodási Társulás tagia ké pvise4leté ben egyú ttal
felhatalmazza a Társulás Elnöké t a tőkeemelé ssel kapcsolatosa valamennyi
szüksé ges inté zkedé s,jognyilatkozat megté telé re, illetve az ehhez szüksé ges
okiratok aláí rására, továbbá felké ri hogy gondoskodjon a változások cé gbí rósági
bejegyzé sé ről.

KijelentÍ , hogy

a

Társaság alapí tásához,

önkormányzatiforrást

a

ké sőbbi működé sé hez saját

nem biztosí to é s kötelezettsé get nem vállal.

Az ülé sre megé rkezett Farkas Ferenc alpolgármester.
6,/ napirendi pont:

Tiszaeszlár, Petőí i u. 9. szám alatti ingatlan megvásárlása.

Farkas Ferenc alpolgármester szóban az alábbi előterjeszté st adja:

A Tiszaeszlár, Petőfi u.9. szám alatti ingatlan tulajdonosa Debrecenben é l. Azingatlanát el
kí vánja adn| Az ingatlan megvásárlása az önkormányzat é rdeké benáll, javasolja, hogy azt az
önkormányzat vásáro§a meg. A vé telfu 1.600.000,- Ft.
Az előterjeszté ssel kapcsolatosan

ké rdé s, hozzásző|ás nem hangzott el.
Ké pviselőtestiilet 6 igen szavazattal, egyhangú lag az alábbi határozatothozta:

\

a<

TlszAnszr,Án rözsÉ cr öNxomnÁNy zAT

xÉ pvrsnr,órnsrür,nrnNnx
19l20l9.(YIII. 13.)

határozata
a tiszaeszlári 833. hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról

Ké pviselőtestület

A

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. é vi CLXXXIX.
törvé ny 107. §-ban biztosí tott jogköré ben eljárva, Tiszaeszlár Közsé gi
Onkormányzat megvásárolja a tiszaeszlári 833. hrsz-ú , 2.022 m2
nagyságú családi házzal beé pí tett belterületi ingatlant, mely termé szetben
4464-Tiszaeszlár, Petőí i u. 9. szám alatt fekszik, 1.600.000,- azaz egymillióhatszázezer forint vé teláré rt,Györkös Attila Lászl6 é s Hazag Anikó 4024Debrecenn Nap u. 11. ilI/15. szám alatti lakosoktól.
Felhatalmazza

a

Nagy Tibor polgármes tert az adásvé teli szerződé s

a|áí rására.

A Polgármester

az ú lé stbezárta.

ru}
etr,q

|

.n$i
}

Dr. Varga Pál
jegyző

T iszaeszlár r<i

z se

g

P o1

gármesteré től

!

4464-Tiszaeszlár. Rákóczi u. 91.
Tel./fax: 421277-505.

Szám:

..l20I9.

ELÓTERJESZTES
- a Ké pviselőtestülethez Tárgy: Tiszaeszlé :r Közsé gi Önkormanyzaté s költsé gveté si szervei 2al9. é vi
költsé gveté sé nek módosí tása.
Előadó

:

Nagy Tibor polgármester

Tisxelt Ké pviselőtesttiletJ
eurőpai pariamenti választásokra adott fedezet é s az ÖnkormanYzati
2019. é vben
feladatok ellátásara ka|ott pótelóiranyzatokindokoljak a költsé gveté s módosí tását.

az

Az

európai parlamenti választások költsé ge 1.285.207,,

Ft volt, melyet a

kÖzPonti

költsé gveté s fedezett.
Pótelőiranyzatok:

KöztiszWiselő bé rtámogatása: 1 .3 94.000,- Ft,
Óvónők é s dajkak bé rtámogatása 1.365.000,- Ft
Család é s Gyermekjólé ti feladatok ellátása: 380,000,- Ft
Szociális é tkezteté s támogatása 580.000,- Ft
Gyermeké tkezteté s támogatása: 1 .676.000,- Ft
Könyvtar támogatása 109.000,- Ft
Falugondnoki szolgálat támogatása 1. 1 50.000,- Ft,

A bevé teli o1dalát a költsé gveté snek apőte|őí rányzatok7.939.000,- Ft Összeggel nÖvelik.
A kiadási oldal 3.82g.Ig3,- Ft összeggel nŐ. Ennek oka, hogy a kÖtelező garantált
minimálbé rt már atervezé skor figyelembe vette az önko
tervezte a kiadásokat. A pőte|őirányzat í ey megelő
jelentkezik.
Tiszaeszlár, 2019. augusáus 7.

Q

megemelt összeggel
megté rülé seké nt
'.|-_
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HATÁS VIZSGÁLAT
A

a./ Társadalmi, gazdasági, költsé gveté si hatás:
költsé gveté s módosí tásáről szóló
rendelet-tewezet biztosí tja az önkormányzat kötelező feladatai ellátásához a megfelelő
pé nzú gyiforrást, a tervszeú költsé gveté si gazdálkodást, a többletköltsé gekre fedezetet
binosí t.
b./ Körnvezetvé delmi. egé szsé gügvi hatás: Környezetvé delmi é s egé szsé gügyi feladatok
elláttására a rendelet-tewezet az alapvető szolgáltatás biztosí tásához a szüksé ges forrásokat
biztosí tja.
c./ Jogszabálv alkalmazáshoz szüksé ges adminisztráció. szemé lvi. szervezeti tárgyi é s
pé nzüevi felté telek: A rendelet alkalmazásához a Polgármesteri Hivatalban a szemé lyi é s a
tár gyi felté telek biztosí touak.
rendelet alkotásának szüksé gessé ge.iogalkotás elmaradásának várható
d./
következmé nvei: Az önkormányzat, mint költsé gveté si szew gazdálkodása szabályozott,
költsé gveté sé t rendeletben a Ké pviselőtestí .ilet határozza meg.
többlet feladatok
pótelőirányzataí t be kell é pí teni költsé gveté sbe.
rendelet-alkotás elmaradása
törvé nysé rté st eredmé ny ezne.
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a

A
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22.)

önkormányzati

RENDELETE
az önkorm ányzat2019. é vi költsé

gv;ni*ilí :x.'r'"019, (IL

18,)

önkormányzati

1.§
támogatások,
20|g.január 1. é s jú lius 31. között pótelőirányzatké nt,biztosí tott állami
rendelet 2. § (1)
átvett pé űeszközök'előirányzatának novelé se miatt a költsé gveté si
bekezdé sé ben megállapí tott

A

Ft-tal

Költsé gveté si bevé telé t

7 939 000,-

Köitsé gveté si kiadását

3 829193,- Ft-tal

módosí tja é s az önkormányzat2019.

é vi

6l2,-Ft

módosí tott költsé gveté si bevé telé t

538 091

módosí tott költsé gveté si kiadását

533 981 805,-

állapí tja meg.

Ft

2.§

A költsé gveté si rendelet módosí tásának ré szletezé se
(1)

bevé telek forrásonké nti, a
§_ban megáliapí tott módosí tott költsé gveté si
szí nÍ en,
módosí tott koltsé gáté si kiadások jogcí menké nti megosz|ását önkormánYzati
t.1. mellé klete alapján
továbbá a finanstrirozási bevé teleket-é s kiadásokat a rendelet

Az 1.

határ ozza meg a ké pviselő-testület,

(2)

belÜl kÖtelező
módosí tott bevé telek é s kiadások kiemelt e\őirányzatok é s azon
bontásban az ].2.
feladatok, önké nt vállalt feladatok, áIlamigazgatási feladatok szerinti
-testület,
m e l l é kl e t e k szerint áI\apí í ja meg a ké pviselő

A

3.§
Ez

a rendel

201,9.

augusztus 31. napján lé p hatályba,

5Wl

Dr. Varga Pál
jegyző

Nagy Tibor
polgármester
Kihirtlel.ye :
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Helyi Válas?tási Iroda Y ezetőjé tő||
4464-Tiszaeszlár. Rákóczi u. 91.
TeVfax: 421277-505.

Szám: 1.255-312019,

BlÓrBn.lnszrns
-

a

Ké pviselőtestülethez -

Tárgy: A Hetyi Választási Bizottság tagiainak megválasztása.
Előadó: Dr. Varga Pál

HVI vezető

Tisztelt Ké pviselő-testület!

e) pontja,

bekezdé s
A I(öztársasági Elnök az Alaptörv é ny 2" cikk (3) bekezdé se é s 9. cikk
alapján az
valamint a l,álasztási eljárásról szóló 2OI3. é vi XXXVL törvé ny 6, §-a
8. naPjára tűzÍ eki,
országg,vűlé si ké pviselők 2018. é vi általános váIasztását2o18. április
(3)

egy,rzavazókörrel
23,24. §-ai szerint: ,,2j. s' A helyi választási bizottság három - az
Önkorntányzat
renclelkező telepí ilé senöt - tagiát é s legalább ké t póttagot a teleptilé si
általános
ké plliselő_testí ileí e a helyi önkormányzati ké pt1selők é s polgármesterek
nűpon
yálaszrú sánűk kití í Zé Sé kö
t vetően, tegké sőbb a szal,azás napia előtti negyvenkettedik
yálasztia meg; szemé lyükre a helyi választási irodct yezetője í esz indí tvánYt,

A Ve.

póltagokal ct
szavazatszámlí tló bizotts(tg három tagiát é s sziiksé ges számban
általános
telep|ilé ,si önkormányzat ké pviselő_testiilete aZ országgyűlé si ké pviselők
huszadik naPon választja
választásának kitií zé sé tkóveí ően, legké sőbb a szavazás napja előtti
A szaYuzatszámláló
nleg; .]zenié lyLikre a helyi válaszí ási irodct l,ezetője tesz inclfí llányt.

2J § (l) A

bizoí tság í agjait é s a póttctgokat telepí ilé siszinten kell megválasztani,
a
A r,álasztási bizottság tagjainak szemé lyé re a helyi választási iroda vezetője tesz indí tványt,

Ve, 25, § (1) bekezdé sé benkapott jogköré ben eljárva,

A l.Ielyi Választási Bizottság tagjai a feladatukat becsülettel ellátták. Az egy

elkoltozÖtt tag

kivé telé r,elj avaslom az űjra választásukat,
teszek javaslatot:
A Helyi Választási Bizottság tagjaira ennek megfelelőe n az a\ábbiak szerint
.l.

1

Tagok:
I

Kovács András, Tiszaesz|ár, Thököly u. 3.
Suhai Zsolt,Tiszaeszlát, Pozsonyi u. 49.
Kapocska Csilla Tí szaesz\ár, Rákóczi u. I29,
Póttagok:

Csurilla János Tiszaesz|ár, Szurkos tanya

1,

,

Mellé kiet az

1,,2 5 5 -3 l 2a 19

. számú előterj

es zté

,'
1.

bl,ql

Varla Pál
HVI vezető

shez,

IJatározat-tervezet
T IS z A E S z L Á n

xo z s p t ó x ro nwi tvyz A T rÉ r r t s n t ó r n sr ü u:,r, É tv n t<

..,.../2019.(. )

határozala
a

Helyi Válaszí ási Bizattság tagjainak megválasztásáról

I{é pl,iselőí esí üleí

A l,álasztási etját ásról szóló 20t3. é vi XXWL töryé ny 23. §_ban meghaí ározolt
z í t s á g í a gj ának :
hat á s kö r é b e n'e lj árv a a Ti s z ae s zl ár i Helyi vál a s zt ás i Bi o
Kovács András, Tiszaeszlár, Thakoly u. 3,
Sliltcti Zsolt, Tiszueszlár, Pozsonyi u. 4'9.
Kapocska Csilla Tiszaeszlár, Rú kóczi u. ]29. szánl alaí ti lakosokat,
póttugjának

C'strilia,János Tiszaeszlár, Szurkos tanya 1,
meg,álasztjct,
Kiss Barnabásné Tiszaeszlár, Hajnal u. 8. szám ulatti lakosokat

Tiszaeszlári Polgármesteri Hivatal
4464-Tiszaeszlár. Rákóczi u. 91.
Tel./fax: l42l 2]7 -505.
pheszlar@freemail.hu
Szám: .........l20I9.

nrórnn.rnszrÉ s
-

a Ké pviselőtestülethez -

Tárgv: Inté zmé nyvezető megbí zása.
Előadó: Nagy Tibor polgármester

Tisztelt Ké pviselőtestület!
a kií rt pá|yázat eredmé nytelen volt. Javasoljao hogy
a mú lt é vi eljáráshoz hasonlőan az inté zmé nyvezetői feladatok ellátásával a jelenlegi
helyettest bí zza meg a Ké pviselőtestület, 1 tané vre, a mellé kelthatározat-tervezet

Az óvoda inté zmé ny-vezetői állásra
szerint.

(§"ffit
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"r/^6rOzutaa]\
/v,,9"
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Tiszaeszlár, 2019. augusztus 6.
Nagy Tibor sk.
polgármester
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A kiadmány hitelé ül:
T

iszaeszlár, 20 1 9. VIII. 6.

F ^,.§
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a

t<
Dr. Vaiga Pál
jegyző

fr*
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Hatú rozat-tervezet
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9.

(... ... ....)

hatórozata
a Tiszaeszlári Óvoda é s Konyha inté zmé ny-vezetői megbí rásáról

Ké pviselőtestület

I
Megállapí tja, hogy a Tiszaeszlári Óvoda é s Konyha inté zmé ny-vezetőifeladat
ellátására kií rt pályázatra pályázó nem volt.

I

A nemzeti köznevelé sről szóló 2011. é vi CXC. törvé ny
alapján

67. §. (1) belezdé se

GRENCZEHENE Szaniszló Szilvia (sz.: Miskolc, ]974. III. 25. an.: Ré pási
Jolán) Tiszaeszlár, Rákóczi u, ] ]8. szám alatti lakos óvodapedagógust, mint
int é zm é ny -v ez et ő hely et t e s t az int é zm é nyv ez et ő i fe l a da t o k el l át ás áv al e gl
tané rvre, 2019. I/IIL 15. napjától, 2020. jú lius 3I. napjáig megbí zza.
Inté zmé ny-vezető helyettesi pótlé kat 36.540,- Ftlhó összegben állapí tja meg.

Iil.
Elrendeli az ismé telt pályázati kií rást.

Előterjeszté s
Önkormányzat Ké pviselő-testületé nek 2019..... napján tartandó
ülé sé nek
.... napirendjé hez

Tárgy: Dönté s az SSB Megyei Terület- é s Gazdaságfejleszté si Holding Nonprofit
Korlátolt Felelőssé gű Társaság lé trehozásáról, továbbá dönté s a társaság törzstőké jé nek
felemelé sé ről apport ú tján, illetve dönté s ú jabb tőkeemelé sről pé nzbeli vagyoni
hozzáj áralás

s

zo

lgáltatás ával

Tisztelt Ké pviselő-testület

Javaslorn, ho,11,

!

a

Szabolcs-Szattrrár-Bereg Meg1,,ei Szilárdhulladé k-gazdálkodási
is tagja alapí tson eg}. nonplofit korlátolt felelőssé gű
társaságot a Szabolcs-Szatrnár-Bereg Meel,ei Örrkorrlányzattal3,000.000. - Ft összegű
törzstőké l,ei SSB Megl,ei Terulet- é s Gazdaságí §leszté si Holding Nonprofit I(oriátolt
Feleiőssé gű Társaság né l,en, 4400 Nyireg_vháza. Benczú r té r 7. szé khelyerr.

1.

Tár,sulás. rr,ell,nek örrtrionnánl.zatunk

hogl,a Szabolcs-Szattnár-Bere_e \4egl,ei Szilárdirulladé k-gazdálkodási
Társuiás. iiietve a Szaboics-Szatrrrár-Bereg }{egr ei Örrkonnánvzat. mint tagok a társaság
cé gbí rósági bejeg1,zé se r-rapjár,al erneljé k fe1 a társaság 3.000.000.- Ft összegű
törzstőké jé t ú i törzsbeté tek szoigáitatásár,al, o15,an módon. hogy nern pé nzbeli

2. .Talaslom tor,ábbá.

ho

.

zzáj áruIáské rrt ( appo rtk

é rrt )

:

a

Szabolcs-Szattnár-Bereg N4egvei Önkorrnárii,zat a "KÖLCSEY" Teler-í zió
\4űsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelőssé gű Társaságbarr (szé khe11,: 4400
Nl,í regl,háza. Hősök tere 5.. cé gjegl-zé kszám,. 15-09-071163) fennálló. 4.000.000.- Ft
(azaz né gl-millió í brint) né r,é rté kű.a társaságban 80% ré szesedé stbiztosí tó
üzletré szé t.

.

a Szaboics-Szatnrár-Bereg Megvei Szilárdhulladé k-gazdálkodási Társulás
SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Teruletfejleszté si

az
és

Körnvezetgazdálkodási Ügl,nöksé g Nonprofit Korlátolt Felelőssé gű Társaságban
(szé kirel_"": 4400 ln-.ví regyháza Benczú r í é r7,^ cé gjeg_vzé kszám: 15-09-073749.
tor,ábbiakban: Társaság) fennálló 75.000.000.- Ft (azaz hetvenötmiliió forint)
né i-é rté kű.a társaságban 100% ré szesedé st biztosí tó üzletré szé t s2olgáltatja.
3..Tar.aslom tor,ábbá. hogl,az apporttal töné nő tőkeerrrelé s cé gbí rósági bejegyzé se rrapjál.al

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Sziiárdhulladé k-gazdálkodási Társulás emelje fel

a

társaság tőké jé 1. olyan rnódon. hogy pé nzbelihozzájáruláské nt a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Meg_vei Szilárdhulladé k-gazdálkodási Társulás az előterjeszté sben szereplő összeget

bocsássa a Társaság rendelkezé sé re.

T, Ké pYiselő-testület elé ,
Fer-rtiek alapj3n a kör,etkező ial,aslatclkat terjesztem a

1. Határozati

ial,aslat

Megyei
Ké pr iselő_testület aZ önkonnár-ryzat. mint a Szabolcs_Szattnár_Bereg
Megyei
SSB
az
1rogy
Úg-v lratároz.
Szilárdhulladé k-gazdálkodási Társulás táEa ké pr,iseleté ben
Felelőssé gű Társaság né r'en'1400
Terület_ é s Gazdasági.jr.rrí eriHoldirrg Únpront Korliitolt
társaságot (tor'ábbiakban:
N_ví reglüáza. s.n.-ái té r 7. szé kheilyel torlátolt ,felelőssé _qű
eglütt,
rá.sa.ág) alapí t a Szabolcs_Szatnár_Bereg N4egl,ei ónkorrnánl,zattal
Ft, arrrely teljes egé szé ben
Dönt tor.ábbá arról. irogl,a Társaság törzstőké je 3.000.000__
szerződé s aláí rását
társasági
a
ké szpé nzbő1á11. felké ri a-Társulás elnöké t. lro91, gondoskodjon
bocsátásáró1,
kolelően a szüksé ges összegnek a Társaság rerrdelkezé sé re
a Társaság cé gbejeg_vzé si
A Ké pr-iselő-testület fbiiratalrnazza a Társulás elnöké t. hogy
i'ása eseté n a Szabolcsfellrí
eljárásában az illeté kes cé gbí róság esetleges lriárr-vpótlási
lratásköré be tafiozó
Szairnár_Bereg Meg,vei §zilárdú ulladek_gazdálkodási Társulás
ho zzon,
1ri ánl,pó tlási t árg14<örberr ö nálló dö nt é st

A

2.

Halározati iar aslat

N4egyei
Ké pr iselő_testület aZ öntriorrnán_vzat. rnint a Szabolcs_Szatnrár_Bereq
a
felenreli
i-rog1,
ú gy dönt,
Szilárdhulladé k_gazdálkodási Társulás tagja ké pviseleté ben
a társaság cé gbí rósági
Társaság 3.000.000.- Ft összegű törzstőké ré i ú j törzsbeté t teljesí té sé l,el
r,é greirajtásra. hog_v_ nerrr pé nzbeli
bejeg_vzé se napjál,al. A tőkú melé s oly rnódon kerül
rendelkezé ve bocsájtja_a
l,agvoni hozzájárulás tárg,vaké nt a társaságba üzletré sz apportké nt
Társuiásnak az SZSZB\4FU
Szabolcs_Szatmár-Ber"g Í aegyei Szilárdhulladé k-gazdálkodási

A

Szabolcs-Szatmár-Bereg\'{egl'eiTerületfeileszté sié sKörrlr.ezetgazdálkodásiilgl.nöksétégr 7
Nl,iregyháza. Benczűr
"
Nonprofit Korlátolt reiálossegu Társaságban (szé kheir,: 4400

fennállÓ 75.000.000,- Ft (azaz
cé gjeg,vzé kszám: 15-09-073749. tor.ábbiakban: Társaság)
biztosí tó Üzletré szé t,
1.ret,enötmillió forint) rré r,é rlé kű.a társasáqban i00% ré szesedé st

N4egYer
Ké pr.iselő_testtilet az önkormánl.zat. rnint a Szaboics-Szatmár-Bereg
társaság
a
hogy
dÖnt.
Szilárdhuiladé k-gazdálkodási Társulás tagja ké pr,iseleté ben Úgy
tárgl'át ké Pező
hozzalfuulás
r-ag),oni
pé
nzbeii
cé gbí rósági beleg5,7§5g napjár,a1 a neneinÖké t
Társulás
a
izleí ré sztapport jágcí men áiruházza a Társáságra. Eglú tta1 feiiratalmazza
ssei
az appofiáiással tórté rrő tizletré sz átruházási szerzódé s aláí rására- a tÖrzstőkeemelé
ehhez
az
illetYe
jognl,ilatkozat
rnegté
telóre,
kapcsolatos Valameml,i szüksé ges inté zkedé s.
a l'áltozások cé gbí rósági
szüksé ges okiratok aláí rására. tol,ábbá felké ri" hog,v gorrdoskodjon

A

bejegl,zé sé rő1.

3.

Határozati iayaslat

A

Ké pr-iselő-testület az önkonrrárryzat. mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladé k-gazdálkodási Társulás tagja ké pl,iseleté benú gv dönt. 1rogy felerneli a
társaság tőké .ié t ú j törzsbeté t teljesí té sé r,elaz apporttal töfié nő törzstőkeernelé s cé gbí rósági
bejeg__vzé se napjár,al. A tőkee,rrrelé s o11, módorr kerül r,é grelrajtásra. hog1, a Társasáe tőké ie
pé rrzbeli l,agvoni hozzájárulás szolgáltatásár,ai a Szabolcs-Szatrnár-Bereg N{eg_vei
Szilárdlrulladé k-gazdáikodási Társulás előterjeszté sé berr szereplő pé nzösszegge1 kerű1
felenrelé sre,

A pé rrzbeli Ltozzálárulás rendelkezé sre bocsátásának ideje az apporltal törlé nő törzstőkeemelé s
cé gbí rósági bej eglzé se rrapj

A

a,

Ké pr-iselő-testület az örrtrtonlányzat. mint a Szabolcs-Szatrnár-Bere_e N4eg_vei
Szilárdhulladé k-gazdálkodási Társulás tagja ké pviseleté berr eglú ttal fellratalrnazza a Társulás
elnöké t a tőkeemelé sse1 kapcsolatos r,,alatnentrvi szüksé ges inté zkedé s._jognvilatkozat
megté telé r e. illetve az eirirez szüksé ges okiratok aláí rására. tor,ábbá felkeri. ilogy
gondoskodjon a r áltozások cé gbí r,ósági bejegl.zé sé rő1.

T

iszaeszlár l(özsé g Polgármesteré től
4464 -T iszaeszlát. Ftákőczi u. 9 I .
Tel./fax: 421277-505.
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aKé pviselőtestiilethez-

Tárgy: Áilásfogla lás azidősek otthona működteté sé ről.

Előadó: Nagy Tibor polgármester

Tisztelt Ké pviselőtestiilet

!

Az öregek otthona zároshatáridőn belül elké szül, í gy dönteni kell

a működteté sről.

Az önkorm ány zat működtetheti saj át fenntartásb an, v agy alapitlt ány a ú tj án.
Javasolj a az alapí tv ányi működteté st.
Előnyei: a belé pé skoridí j szabadabb megállapí tása, illetve azSZJA I Yo-naka befogadása.
Azinté zmé ny20 ferőhelyes. Alé tszám igé nye í gy alacsony, 5 gondoző,vezető, é s
szakszemé lyzet.

Az alapi*ányi

működé s előnye az is, hogy az alkalmazottak nem minősülnek
közalkalmazottnak.

Ké ri, hogy

a

Ké pviselőtesttilet mé rlegelje a megoldási lehetősé geket é s nyilvání tson

vé lemé nyt.
T iszaesz|ár, 20 19 .

augusztus 6.
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