TISZAESZIÁn Községi Önkormán

yzat Képviselőtestülete
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1

8. november 28

-án tartott közmeghallgatásáról:

a.l jegyzőkönyve,
b./ napirendje.

Szám:

6

,9l20I8,

NAPIREND

A
Beszám oló azelmúlt időszak történéseiről, a telepÜlés mindennapi élete.
következő időszak lehetőségei.
1./

2./

Kérdések,vélemények, felvetések.

Tiszaeszlár, 2018. november 28.
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Nagy Tibor
polgármester

JEGYZÓKÖNYV
28-án
Készült: Tiszaeszlár Községi ÖnkormányzatKépviselőtestülete 2018. november
tartott közmeghallgatással egybekötött falugyűléséről,

Az ülés helye : Községháza

tár gyalőterme.

Jelen vannak: Nagy Tibor polgármester,

Albert Richardó András,
Aleksza Pál
Kunkli Miklósné,
Meleg Barnabás,
Rácz Tibor képviselőtestiileti tagok,
Tanácskozási iossal meqi elent:

Kiss Krisztina köztisztviselő, Moln ér Tímea, Kiss Ágnes, TÓthné Kiss Andrea
köztisztviselők,
KormányMiklósné,KormanyErikaközalkalmazottak,
Dr. Varga PáI jegyző,
8 6 fő tiszaeszlari válas ztőpolgár,
Távolmaradását bej elentette

:

Farkas Ferenc

S

andor alpol gármester.

Nagy Tibor polgármester kÖszÖnti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület
hűozatképós, áirrel a] fő testületi tagból 6 fő aközmeghallgatáson megjelent,
A közmeghallgatást megnyitja. Tájéűzat arról, hogy a közmeghallgatás egyben falugyúlés
is, ahol minden települést érintő kérdésfelvethető,

tárgyalja meg,
Javasolja, hogy a Képviselőtestület a meghívóban szereplő napirendet

Más javaslat nem hangzott el, a Képviselőtestület a meghívóban szereplő napirendet
megtárgyalásra egyhangúlag elfogadta.

A napirend tárwalása:
telepÜlés mindennaPi
]./ napirendi pont: Beszámoló az elmúlt időszak történéseiről, a
élete. A következő időszak lehetőségei.
Előadó: Nagy Tibor polgármester

polgarmester vetítésselegybekötött beszámolót ad Tiszaeszlár KÖzségi ÖnkormánYzat
jegyzőkÖnYv 2.1 számtl
2018. évi tevékenységéről. Az irásban elkészítettbeszámolÓ a
mellékleteként van elhelyezve.

A

A beszámolóval kapcsolatosan kérdésnemhangzott el,
A Képviselőtestület

a Polgármester beszámolóját

6 igen szavazatta|, egyhangúlag elfogadta,

- 2_
2,/ r|aoirendi porú: Kérdésekvéleményekfelvetések,

Előadó: Nagy Tibor polgármester

A polgármester kéri a megjelent polgárokat, hogy
j

a település életévelkapcsolatosan tegYenek

avaslatokat észrevételeket.

Dr. Varga Pál jegyző:
Tájékoztatást ad a kutyatartás szabáIyairőt.

reruqa a figyelmet arra,hogy

a kÖzeljÖvőben az

tart- Ismerteti az
állat_egészségügyi húsággal együttműködve az önkormányzat e\lenőrzést
szabálysértési
és
ebtartásra vonatkozó előírások be nem tartásának közígazgatási eljárásí
következményeit.

az
Tájékoztatanól, hogy a településen szükségessé vált a rágcsáIŐ,irtás. F.rről a lakosságot
rágcsálőirás
a
hogy
arra,
öÁormanyzat külö; írásban értesíti.Felhívja a figyelmet
idő szakában a hází állatokra fokozottan fi gyelni kell,

Szarka József tiszaeszlári lakos

:

anapénze, hogy a
Arrrrak a véleményénekad hangot, hogy a legszegényebb rétegnek nincs
annak, hogy sok a
oka
az
oliárral együtt ez 8.000,_ Ft. Ez
kutyákat azonosítóval látassa J,

-

kóbor kutya.

Kolozsi Ferencné tiszaeszlári lakos:

A kutya_tartásra megoldást

jelente ne

az udvarok körbe kerítése.

Vi{rter Gyula tiszaeszlári lakos:

A vegyszerek kömyezetre gyakorolt káros hatásárahívja fel a figyelmet, Sajnos az
élelmiszerek is töb6 ,"gyrrór-*aradékot tartalmaznak amelyek karosak az egészségre,

A Polgármester

a

közmeghallgatást

t Pl

arga Pál
Dr. Vart
jegyző

TIszAESzLÁR rözsre

poLeÁnMEsTERÉrőt

tnVÉlofin: 4464 TI§zAE§ZLÁ& nukóczt u.91.
TELEFON: (42) 277-505 2l?-644
FAX: (42) 277-505

MEGHÍvÓ

4-912018.

T íszaeszlén Község

Képviselő-testülete
2018. november 28-án (szerdán)
17: 30 őrátő| közmeghallgatással egybekötött

falugyűlésre
Helye: MűvelődésiHáz Nagyterme (Rákóczi u. 95.)
Napirend:

Előadó:

1.) Beszámolő az elmúlt időszak történéseiről, a település
mindennapi élete.
A következő időszak lehetőségei.
2.) Kérdések, vélemények, felvetések.

Tíszaeszlát, 2018. november 21,
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Nagy Tibor
polgármester

Nagy Tibor
polgármester
Nagy Tibor
polgármester

Tisztelt Falugyűlés!

A

világ kÖrüIöttünk egyre abnormálisabb, az ember,
ha a
mindennapi híreket, yagy bődületes hazugságokat
nézi a
híradásokban, akkor azt hallja, - ezt pl.
valamelyik nap adta elő

valamely idült hazug személy, mely szerint
hazánkMagyaro rszág ha
ÍgY haladunk az óriási fejlődés űíján,
akkor Európa, egyik vezető
gazdasági hatalma lehet néhány év
múlva. Ekkora ökörséget csak
valamelY elmegYÓ gYintézetből hamarabb hazaengedett
zavarodott

elméjű tud mondani, vagy ha valaki az
átlandő és folyamatos
hazudozásra, a milliárdos és tíz, és
százmilliárdos
lopásokra,

sikkaszt ásra, korruPci őra

készil, s arról akarja elterelni a figyelmet
egY ekkora marhasággal. Akik normálisan
bírnak még gondolkodni,

azok láÜak, hogY az IINIÓS ezer milliárdok
tartják még életben a

magyar gazdaságot.

Azok, akik már éItünk a Kádár

-

rendszer vége felé, vagy

Romániában, a Ceausescu diktátor rendszereinek
a vége felé, nos,

akkor szajkőztak

ilyeneke

t az

azokban

a

rendszerekben e.,e
megftzetett, a főgazemberek, a főtolvajok
kiszolgálói.

Akik már éttünk abban az időben,
kommunista szombatokra, amikor

az

azok emlékezhetünk a

aznapi termelés értékétakkori

vezetőink vietnámi, kambod zsai, Laoszi,
kubai és egyéb más
barátainknak küldték. Napjainkban az
elítéltkomrpt vezető a

jőbarátunk, akit meg kell mentenünk, hogy nehogy
bcirtclnbe kerüljön.

MikÖzben Magyarország regnáló vezetői ilyen és ehhez
dolgokkal toltik a napjaikat

-

a milliárdos lopásokon

hasonló

kívül _ nos ezen

közben, erővel verik szét az egészségügyet,alig van orvos az
országban, aki van aZ agyon van terhelve a nagyon sok munkamiatt,
a
most végzők azonnal külföldöt

választják, mikö zben a teljes magyar

társadalom beteg, feszült, ideges, kimerült, ha sikerül magán orvos

fogadnia, találnia,

és nincs akkora bEa, hogy csak

rendelőintézetben lehet ellátni, akkor esélye lehet
egyébként,ha nem sikerül egy

jó orvost

a

állami

gyógyul ásra,

találnia, akkor komoly

gondjai lehetnek.

Az

iskolák teljesen szétzilálva, a pedagógusok teljesen
lemerÜlve az adminisztráciőban) az egyes tanulók iskolai

viselkedéséneka kezelésében, de teljesen ugr/anez
Óvodákban is.

A

a

helyzet az

nevelésre már sem idő, sem energia nincs, mert

statisztik át, a statisztik ának a statisztikájátkell gyártani.

A rendőrség nem a közbiztonsággal van elfoglalva,
statisztikát gyáít, és arra kell figyelnie,
csavargót,

a bűnözőt nehogy

bokáját, ezzel párhuzamosan

a

hanem ő is

rendőröknek, hogy a

megsértse, mert akkor megütheti a

a sértett oldja meg a

problé máját, a

tolvaj, a gyilkos pedig végezzenyugodtan tovább a dolgát.

s miközben országos vezetőink jó dolgukban nem tudják, hogy
macskájukat melyik repülővel szállíts ák az amerikai orvoshoz, nos
ezen kÖzben

az ország munkaerejének nagyobbik hányada külföldön

van, és már csak vendégségbe jön és fog haza jönni, már a nagy
városokban nagyon kevés a munkaerő, a dolgozókat ellehetetleniti az

egykulcsos személyi jövedelemadó,

a boltban pedig rendkívül magas

áfa, a nyugdíjasnak azzal kell foglalkoznia minden nap az országban,
és helyileg is, hogy a győgyszert, a gáz, a villany, a

víz számlát miből

rendezi, gyereke segítsen neki, vagy ő tud a gyereknek, a gyerekeknek
segíteni.

Már nincs olyan család az

ors;zágban, hogy

vagy unokatestvér ne lenne külföldön,

valamelyik testvér,

nagyrészt az anyagi

lehetőségek miatt.

Sorolhatnánk a bennünket mindennap körülvevő hazugságok,
gondok, megoldhatatlannak tűnő kettőségek és kétségektömegét, de
eközben még erővel uszitják az embereket egymásra, hogy közben a
fő gazemberek nyugodtabban v égezhes sék lopásaikat és Magyaro rszág

teljes tönkretételét. A magyar fiataIok és középkoruak kiüldözését,
vagy elpusáítását az országból.

Nos ilyen körülmények között érkezünk el a

2018

as év

végéhez,ma ugy, hogy nem keveredtünk korrupcióba, nem vagyunk
zsarolhat őak, valamelyik ép regnáló országgyűlési képvisel ő által, és

igyekszünk

a

Tiszaeszláron élő, segítségre szoruló, magukon

segíteni akaró honfitársunknak segíteni.

és

Ebben az évben tettük a dolgunkat. Igyekeztünk községünk
minden részétkarban tartani, rendben tartani, ez évben is építkezni.
Napjainkban szeptember 15. őía egy bentlakásos öregotthont építünk,
amelYet már nyátr elején szeretnénk beüzemelni, és benépesíteni.Ez
ÜgYben is becsaptak bennünket

az ország és regnáló vezetői, amikor

azt mondták, hogy az építkezésekengedély eztetésétegyszerűsítették.

Az

Öregotthon engedélyeáetésekor még a kutya síntértől is engedélyt

kellett kérni, hozzátlárulás néven. Január elejétől az engedélyek,
hozzájárulások megszer zéséndolgoztunk, melyet szeptember
kÖzePére sikerült minden területen megszer ezni, így akkor tudtuk
elkezdeni a munk ákat.

Munkahelyteremtés a varroda

Munkahely teremtés lesz

az

munkahelyteremtés lehetőségét.

öregotthon

és keressük

újabb

JELENLnrt Ív
Tiszaeszlár Község Képviselő-testüietének 20 1 8.
tarlott ülésénme gj elentekről

Nagy Tibor polgármester

Aleksza Pál
Albert Richardo András
Farkas Ferenc
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Kunkli Miklósné
Meleg Barnabás
Rácz Tibor képviselők
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