TiszaeszÍár Község Képviselő-testí,iletének2}Ig. november 25-éntartott soron következő
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Pol gármesteri megnyitó, tárgysorozati pont me gállapítására j avaslat

évi kö ltsé gvetési
Vajda Lászlő
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Vajda László
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6.) Mikulás csomaggal, és karácsonyi csomaggal kapcsolatos
árajénlatokmegtárgyalása

Vajda Lászlő
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7.) Közmeghallgatás napirendi pontj ainak és időpontj anak
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Vajda Laszlő
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géafegyvet(önkormanyzatitulajdonú)vizsgááatásanak

Vajda Lászlő
polgármester
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1.)

Polgármesteri Hivatal irodabútoraira árajénlat
kérése(Szóbeli előterjesztés)

Tiszaeszlár, 20

19 .

november 25.

ffi

Vajda László
polgármester

JEGYZÓKÖNYV
Készült: Tiszaeszlár Községi Önkormányzat Képviselőtestüle te 20t9. november 25-én
tartott §oron következő üléséről.

Az ülés helye : Községhaza

tár gy alőteíTne.

Jelen vannak: Vajda Lászlő polgármester,
Aleksza Pál,
Benda Ferenc,

kander zoltín,
Meleg Barnabás,
Rácz Tibor
Soós Zsolt képviselőtestületi tagok

Tanácskozási j ogeal megj elent:
Tőkésné Nagy Ildikó mb. jegyző
Molnrár Tímea köáisztviselő

Vajda LászLő polgármester köszönti a megielenteket. Megállapítja, hogy a Képviselőtesttilet
haátozatképes, mivel mind a 7 képviselőtestületi tagazülésen megielent. Az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására.

A napirendi pontokat

a

képviselő - testület 7 igenegyhangú szavazatta|elfogadta.

A polgármester felkéri Kander Zoltén, és Benda Ferenc a jegyzőkönyv hitelesítésére,melyet
képvi selő - te sttilet hatírozat bozatala né lkül e l fo gadott.

a

A jegyzőkönyv vezetésévelmegbízza Molntír Tímea köáisaviselőt, melyet a képviselő -

testülethatározathozatalanélkülelfogadott.

A nanirend tárgvalása:
napirendi pont: Tiszaeszlár Község Önkormanyzat2al9. évi költségvetési rendelet
módosíása.2019.01. 01. 2019. 10. 31. - ig teljesített kiadások és bevételek
telj esítésénekbemutatása
Előadó: Kander Zoltén a pénzügyi bizottság elnöke
1./

-

Tiszaeszlár Önkormányzatának Képviselő - testülete 2019. augusztus 22-én fogadta el a
612019. (VIII. 22.) rcndelet az Önkormányzatz}lg. évi költségvetésének módosításaról.
A 2019. III. negyedéve során a költségvetési rendeletben szereplő előirányzatok újbóli
módosítására van sziikség. A j elen rendelet tervezet tarta|mazza azokat a változásokat, melyek
elfogadása sztikséges althoz, hogy az Önkormanyzat és Intézményei szabályszerűen
múködhessenek tovább.

Elsősorban' azért kell módosítani a költségvetést, mert a könyvelésből kiderült, hogy
egyáltalén nincs összhangban azzal, ami be lett adva a minisztérium felé, és a kincstár felé.
EzzeI a költségvetési rendelet módosítással tudjuk egyensúlyb a hozni.
Ennek a részletezése megtalá|hatő az előterjesnés 1. szénrtű mellékletében,melyet a
meghívóval együtt mindenki megkapott.
Augusztusban a jegyző inditványozta, képviselő testület elfogadta a költségvetés
módosíüísát. A könyvelésben technikai okokból többször lett módosítva, mert az
adatszolgáltatás során a sztlmok nem stimmeltek. A 2. szémútáblánatll. személyi juttatások
eredeti előirényzata 216.000.000.- Ft.- ra lett tervezve. Ez meg lett módositva 492.953.030.Ft-ra, aúan706.069.t52.- Ft.- ra. Ezeka kiadások. Ez.zel szemben títmasztani kell bevételt is,
mert a költségvetés úgy teljes, ha a kiadás és a bevétel megegyezik. A kiadás oldalon az 1.2.
szátmú mellékletben látszik a módosítas az 5.I1. soron 565.227.561.- Ft.-al lett emelve,
melyről a képviselő - testület nem hozott határozatot A költségvetési rendeletben nem
látszott módosítás. Mindent összegezve a jelenlegi rendelet módosíás sziikségességét
indokolja, hogy a beadott adatszolgáltatásban szereplő adatok alá legyenek támasztva. A
képviselő - testület utólagosan szerzett tudomást a Magyar Áilamkincstrárban leadott
adatokró1.

Ezt a könyvelésben ki kell javítani.

A

költségvetés tewezésekor voltak olyan bevételek, melyek nem kerültek megtervezésre.
Például a helyi iparuzési adó bevételek.

A polgármester szavazásra bocsájtja

A képviselő - testület

a kérdést,

7 igen egyhangú szavazatlal az alábbi rendeletet alkotta:

TISZAEsZlÁn rÖzsBc ÖNronuÁNYZATÁNAK
l20l9. (XI.25.) rendelete
évi költségvetéséről sző|ő 6l20t9. (VilI.2z.) rendelet
módosításáról
10

az önkormányzat20l9.

1.§
(1)

A

2019. augusáus 22.-ét követően előre láthatóan bekövetkező gazdasági események
szabályszení teljesítéséheza költségvetési rendelet 1. §. - ban megállapított
KöItségvetósi bevételét

602.009.746.- Ft-tal

Költségvetési kiadását

591.617.753.- Ft-tal

módosítja és az önkormányzat2}l9.

évi

módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását

1.050.644.218._ F,t_

ban

1.109.570.783.- Ft-

ban
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési hiány

felhalmozási hiány

-58.926.565.- Ft-ban
_31.926.565.- Ft
-27.000.000.- F,t

módosítottfinanszírozásibevételét 70.273.535.-Ft-ban

kiadását 11.346.970.- Ft-ban
:.ffiil"iTffi:i,ffir',T,'összegét i3:iií:iíi:FÉban
módosított költségvetési

fplhalmozási

hiány

0.-

Ft

állapítja meg.

A költségvetési
A költségvetési

és ftnanszirozási bevételek összesen I.120.917.753.- Ft.
és ftnanszírozási kiadások összesen : l .120.9 17 .7 53 .- Ft.

2.§
(I)

az 1. §.- ban

megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a

módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását

összesített
önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet
1.1. melléklete alapjrán határozza meg a képviselő testület.
(2)
módosított bevételek és kiadások kiemelt előirényzatok és azon belül kötelező
^
feladatok, önként vállalt feladatok, államtgazgatási feladatok szerinti bontásban az
I.2.,I.3,1.4. mellékletek szerint állapitjameg a képviselő - testíilet.
(3)
módosított mriködési és felhalmozási bevételek és kiadások e!őirényzatai
mérlegszení bemutatását összesített önkormányzati szinten a2.1. és a2.2. melléklet

A

Észletezi.

(4)

Az l.§.-ban megállapított módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati,
továbbá költségvetési szervenkénti megoszlasát költségvetési szervenként,
feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,

államigazgaüási feladatok szerinti bontásban a 9.t.-9.3.3 mellékletek szerint határozza
meg a képviselő - testtilet.
(5) Az Önkormanyzat módosított kiadási előirényzatai között 971.902.
- Ft. áttalanos, és
0.- Ft. céltartalékotállapítmeg a képviselő -testiilet.

3.§

(I)Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

2.1 napirendi pont: Tájékoztatő a jegyzői állás betöltésére benyújtoít pátyazatok
elbírálásáről
Előadó: Vajda Lászlő polgármester

A megüres

edett jegyzői álláshelyre

kiírt pályázatrakét jelentke ző nyt$tottabe önéletrajzát.

Egy htil§y újtikosról, valamint egy Úr.

A

jegyzőí pályánat elbírálása Polgármester

rratasttirobe tartozik, de fontosnak tartom, hogy a Képviselő - testtilet tudjon enől. Mindkét
pályazatszéppíryáaat. A hölgy jelenleg Budapesten dolgozik a Minisztériumban.
^Azűr Bertók József. Az Ó pályazaát fogadtuk el. A szóbeli értesítéstmár megkapta. FŐ

szempont voIt az is, hogy a hölgy csak januar végéntudott volna kezdeni. Mivel
pillanatnyilag is megbízott jegyzőnk van, fontos, hogy az áLLás minél hamarabb betÖltésre
kerüljön.

Aképviselő_testületatájékortatásthatározatltozatalanélkülelfogadta.

3.1 napirendi pont: Előterjesztés a Bizottságok Szervezeti

és MŰködési

Szabá|yzatainakmegttárgya|ásáraéselfogadására.
Előadó: Vajda LászIő polgármester

A Képviselő - testiilet az alakl,ió ülésen 4 Bizottság. A Bizottságok tagiai az eskÜt letették,
alakuló ülésiiket megtartottak, valamint minden Bizottság megalkotta .a Szervezeti és
Működési SzabáIyzatx. Ez lrrrtalmazza a bizottság hivatalos megnevelését,székhelYét,
tagjainak névsorát. A bizottság feladat- és haíískörét.Iranymutatást ad a bizottság
*ík.idérérevonatkozóan, meghitáoorru a bizottság üléseinek, döntéshozatalának szabálYaiL
jogait, és
az ülésekről késztett jegyzőkönyv tartalmi elemeit. MeghatározzaabízoÍtsági tagok
KéPviselő
a
kötelességeit. A Szeó eieti esMűködési SzabáIyzathatályba lépéséhezsziikséges

_ testtiletJóváhagyása.

A

szabáIyzatokat minden tag megkapta a meghívóval.

Kérem, ho gy kézfelemel é s se l szav azzutlk a szab

áIy

zatok elfo gadásaró

1.

A képviselő _ testület 7 igenegyhangú szavazaltal az aláhbihatérozatothozta;

TISZAEsZlÁn rÖzsÉ,ct öNronuÁI\rYZAT
xBpvtsnlÓrnsrÜLETENEK
4112019.(XI.25.)

határozata

Az üryrendi Bizottság Szervezeti
jóváhagyásáról

és Működési

Szabályzatának

A Képviselő - testület azÜgyrendi Bizottság- ahatározat mellékletét
kép ezo - Szervezeti és Műkö dési Szab ályzatában fo glaltakkal e gyetért.

TIsZAESZlÁn rÖzsBcl ÖnronvrÁNyznr
rBpvrsBr,Órn srÜLETENEK
42l20l9.(XI.25.)

határozata

Az p énzügyi Bizottság szervezeti
jóváharyásáról

és Működési szabály

zatának

A Képviselő - testület azPénzűgyi Bizottság_ ahatározat mellékletét
kép ező - Szervezeti és Működési Szabá|y zatában fo glaltakkal egyetért.

TIszAEszLÁn xözsÉcl öNronnnÁlwzar

xnpvrsBr,órrsrür,rrnNnx
4312019.(XI.25.)

határ ozata

Az szociális

és Egészségügyi Bizottság

Szab ály zatán ak j óváh a5rás

á

ró

l

A KéPviselő - testület azSzociális
m

ellékletét képező

eryetért.

szervezeti és Működési

_ ahatározat
- Szervezeti és Működési Szabá lyzatában fo glaltakkal
és Egészségüryi Bizottság

TISZAESZLÁR xÖzsEcl ÖNKORMÁNYZAT
xrpvrsnr, ŐrnsrÜLETENEK
4412019.(XI.25.)

határ o.zata

Az Kulturális és Sport Bizottság Szervezeti
jóváhagyásáról

A KéPviselő - testület az Kulturális

és Működési

Szabályzatának

Bizottság _ ahatározat
mellékleté t képező - Szervezeti és Műkö d és i Szabá lyzatáb an fo glaltakkal
és Sport

egyetért.

4.1 naPbendi pont: Előterjesáés a Tiszaeszlári Községi Könyvtar Nyitva tartásána
Könyvtárh asználati S zabály zat elfo gadása
Előadó: Vajda Lászlő Polgármester

l

A

muzeális intézményekről, a nyilvános könfiári ellátásról, és a közművelődésről
szŐIŐ 1997. évi CXL. törvény 78. §. (5) bekezdés b) pontj a alapján az önkorményzat,
amelY közösségi színteret, illetve közművelődési intézménytart}erín, aze törvén}ben
foglaltak alapján kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiiatát,

műkÖdési engedélyét,jőváhagyja szervezeti és működési szabályzatát éves
munkatervét, éves munkatervét és költségvetését. Ezért fontos a napirendi pont

megtárgyalása.

A KÖnyvtárhasználati Szabályzat a kulturális javak védelméről szóló 1997. évi
tÖrvénY előírásai alapján lett elkészítve, elfogadás esetén a dokumentumok és
a
kÖnlvtárhasználók jogrának védelme érdekében a könyvt ár használőWa nézve kötelező
érvénYu.Kiterjed a könyvtár szolgáltatásaira, a kölcsönzés szabályaba, szabályozza
a
nyitva tartás rendjét, illetve az iskolás gyermekek látogatásainak rendjét.
A

megalkotott Könyvtárhasználati szabályzatot minden testületi tag megkapta a
meghívóval együtt, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazztlttkannak etfogaaa;rot.

A Polgármester megállapítja, hogy
a

következő határozatot hoáa:

a Képviselő - testület 7 igen egyhangú szavazattal

TIsZAEsZlÁn xözsncl öNxonnnÁNyz.q.r
xnpvrsBl órnsrür,nrÉ,Nnr
4512019.(XI.25.)

határozata

A Tiszaeszlári Közs

é

gi Könyvtár

Könyvtárhasználat

i Szabá|yzatán ak

elfogadásáról.

A

Képviselő

szabá|yzatát

aj

testiilet Tiszaeszlfui Községi Könfiar Könyvtárhasználati
egyzőkönyv . . . . melléklete szerinti tartalommal elfo gadj a.

-

5./ napirendi pont: i,lőterjesztés együttműködési megállapodás kötésére aTiszaesz!ért

Roma Nemzetiségi Onkorm ény zattal.
Előadó: Vajda Laszlő polgármester

nemzetiségek jogairól szőlő 2011. évi CLXXX tv. kötelező jelleggel írja elő a helyi
önkormányzatoknak a települési nemzetiségi önkormányzatokkal való. együttműködési
me gállapodás me gkötését.

A

Jelen előterjesztés elkészítésétaz indokolta, hogy az Njt. 80.§ (2) bekezdése előírja, hogy az
együttműködési megállapodásokat á|ta|ános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést
követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi önkorményzat és a nemzetiségi
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában figzíti a megállapodás szerinti
működési feltételeket.
Tekintettel arra, hogy jelenleg nincs megállapodás az Önkorményzat és a Tiszaeszlári Roma
Nemzetiségi Önkormányzat között - Mivel a nemzetiségi önkbrményzat az előző választási
ciklusban nem működött - egy teljesen új együttműködési megállapodás kidolgozására volt
szükség.
Egyeztetéseket folytattunk Kiss Gusztáwal, aTiszaeszlari Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnökével, aki egyetért az együttműködési megállapodás tervezetével.

Az együttműködési megállapodás tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat, és Tiszaeszlar
Község Önkormányzata közőtt a törvény által előírt feltételek biztosításának módjait, a

kapcsolattartó személyeket, illetve a helyiségbasználatta vonatkozó feltételeket. Bízunk
abtan, hogy sikeresen együtt tudunk majd működni a most megválasztott Tiszaeszlari Roma
Nemzetiségi Önkorm ányzattagiaival.
A tervezetet szintén mindenki megkapta a meghívóval együtt.
Amennyiben megismerték az előterjesztést, és annak mellékletét képező megállapodás
tartalmát,kérem,hogykézfelemelésselszavazzanak

Megállapítom, hogy

határozatothozta.

a Képviselő -

testi.ilet

7 igen

egyhangú szavazattal,

TISZAESZLÁn rÖzsBcl ÖNxonuÁNyzar
xnpvrsnr,Órn srÜLETENEK
4612019.(xI. 25.)

a

következő

határ ozat

a

Tiszaeszlár Község Önkormányzata és a Tiszaeszlári Roma Nemzetiségi
onkormányzat közőtti Együttműködési Megállapodás megkötéséről

Tiszaeszlár Község Önkormanyzata Képviselő-testtilete a nemzetiségek
jogairól szőlő 2011. évi CDOilX. törvény 80.§ (2) bekezdésében biztosított
jogkörébeneljárvaazalábbihatározatothozza:

l.) Tiszaeszlár Község Roma Nemzetiségi Önkorményzatával a határozat
melléklete alapjén kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyj

a.

2.) Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és annak
megküldésére a Tiszaeszlái Roma Nemzetiségi Önkormanyzat elnöke
részére.

Mikulás csomag és karácsonyi csomaggal kapcsolatos arajánlatok
megtárgyalása
Előadó: Vajda Lászlő polgármester
6.1 napirendi pont:

A

Tiszaeszláron élő gyermekek, iskolások és óvodások Mikulás ünnepségéhez
szeretnénk hozzájarulni. Az intézmények nem fudnák kigazdálkodni ezeket a
csomagokat, de számunkra fontos, hogy a helyi intézményekben tanuló diákok, és az
Óvodásaink részesüljenek mikulás csomagban. A dirákok között nagyon sok a
hátrányos helyzetti, akinek a szülei nem biztos, hogy megengedheti magának azt,hogy
kedveskedj en gyermekének.

Karácsonyi ajándékcsomaggal szeretnénk kedveskedni a Tiszaes zlálir nyugdíj asoknak.
Mindenképp szeretnénk sort kedteni erre a különleges odafigyelésre.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság javaslatai
alapján állítottuk össze. Minden 65 év feletti Tiszaeszláron élő nlugaíjasnak
szeretnénk csomagot adni, mely elsősorban tartós élelmiszerekből lenne összeállítva.
Sokan élnek a településen idősek, nehéz körülmények között. Nekik szeretnénk
kedveskedni ezzel az ajandéLd<al. Szintén ajándékot szeretnénk adni a település
közalkalmazottainak, és közti szfu i sel ő inek.
Több nagy áruházzal vettük fel a kapcsolatot, áraj ánlatokat kérve.

A csomagokat

a következőképpen

állítanránk össze:

Mikulás csomag 1000 Ft.-/ db. (Óvoda: l13 db.; Iskola: 200 db.)
Közfoglalkoztatotlak, idősek: 3000 Ft.- /db. (Összesen 572 db.)
Közalkalmazottak, Köztisztviselők: 4000 Ft.- /db. (Összesen 63 db.)
Mindezek alapján a Mikulás csomagok összesen 313.000.- Ft.-ba, az idősek csomagjai
Összesen: 1.716.000,-; a közalkalmazottak csomagiai összesen 252.000.- Ft.- ba
kerülnek. Mindösszesen ez 2.281.000.- Ft.-ba kerül.

Kérem, hogy kézfelnffitással szavazzvtlk a csomagok összeállításiáról, illetve az
említett falubeliek megaj rándékozásáról.

,

TIszAEszLÁRrözsncIöNronuÁNyztT
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határ ozata

A Képviselő

_

testület elhatérozza, hogy 2.281.000 Ft.- értékben
ajándékcsomagokat áIIíttAt össze a faluban élő idősek, gyerekek, és alkalmazottak
száména.
polgármestert
csomagok megrendelésére, kiszáLlítésával
Felhatalmazza
kapcsolatos teendők megszerve zésére.

a

a

7.1 napirendi pont: Közmeghallgatás napirendi pontjainak

és időpontjanak

megtiárgyalása

Előadó: Vajda LászIő polgármester

A Képviselő -

testtilet minden évben közmeghallgatással egybekötött testületi ülést
tart, Mivel több településrésztink van, legalább 2 ilyen ülésre van sziikség, az egyikitt
a faluközpontban, a másik pedig Bashalom településrészen kerülne megtartásra.
faluban 2019.
Javaslom, hogy jövő hónap első felében tartsuk meg ezeket.
pedig
14
napjan
tartanánk.
Kérem,
2019.
december
Bashalmon
12.
napján,
december
hogy az időpontok elfogadásaról nyilatkozzanaka képviselő - tarsak!

A

A

Képviselő

-

testület

7 igen,

egyhangú nyilatkozattal

a falugyűés időpontjait

határ ozat hozaíala nélkül e lfo gadta.

A napirendi pontok tekintetében döntés nem született, az éppen aktuális problémák, és
feladatok kerülnek majd megtárgyalásra. Ezt a Testület 7 igen, egyhangú
nyilatko zattal e lfo gadta.

8./ napirendi pont:
kötése.

HUBER -

Pr

Szolgáltató KFT (Varroda)

-

vel bérleti szerződés

Előadó: Vajda LászIő polgármester
Többször volt már sző a varroda helyzetérőL Most elkészítettük a Bérleti szerződés
tewezetét, melyet minden testiileti ág a meghívó mellékletekéntmegkapott. A
Szerződést meg kell kötni. Kérem, hogy szavazz,:ltlk a mellékelt bérleti szerződés
tarta|máv al kapc so latban.

A Képviselő - testület7

ígen, egyhangu szavazattal a következ őhatírozatot hozta:

TISZAESZLÁn xÖzsnct ÖNxoRnnÁxyzar

rnpusnr,Őrn srÜLETENEK
48/2019.(xI. 25.)

határ ozata

A Huber - nt Xrt-vel kapcsolatos bérleti szerződés megkötéséről

A

Képviselő - testület a Huber - Ek Kft.-vel Bérleti szerződést köt a
jegyzőkönyv .. .. melléklete szerinti tartalommal.

és

9.1 naptrendi pont: Előterjeszt
azÖnkormrány
rendelet - tew ezet me glár gy aláséra
Előadó : Vajda László. polgármester

zati

piactartás

szabályairól szóló

Dr. Varga Pál Károly, az előző jegyző elkészítetteaz Önkormányzati piactartás
szabá|yuről szóló rendelet - tervezetet.

SzabáIyozni kívránjuk apíac nyitva tartásanak rendjét, az árusítás módját, az árusíthatő
termékek körét, illetve az áxusítás során a piacon igénybevett terület után fizetendő
helypétu mértékét.
A piac hétköznapokon és szombaton 8:00 és 16:00 óra között lenne nyitva a
továbbiakban. A helypénz mértéke250-1000 Ft
aron vannak meghatínoz,la a
kömyező piacokon. Ezeken a helyeken kézmosasi lehetőség is van az árusítők
számára. A helypénz megfizetése alól a helyi őstermelők mentességet kapnának.
A rendelet - tewezet egyenlőre hiányos annak bővítésérevan sztikség, az előkészítés
feltételei nem biáosítottak. Ezért űgy gondolom, hogy a rendelet megalkoása nem
lehetséges a mai ülésen.

líf

Kérem a Tisztelt tagokat, hogy szavazzanaka rendelet megalkotásáíól.

TISZAESZLÁn xÖzsÉ,cr ÖNxonnrÁNyznr
xr prrr sn l Őrn srÜLETENEK
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határ ozata

A piactartás szabályairól

A

Képviselő - testület egyetért azzal, hogy a _piactarkís szabályait helyi
rendeletbe kell foglalni. Rendelet - tervezetet nem fogadja el, annak

hiányosságai miatt.

Felkéri a jegyzőt, hogy a Piactarüís szabályairőt szóló rendelet tervezetet
egészítseki a sztikséges szabályokkal.

10./ napirendi pont: Mezőőri állás betöltésének, mezőőrí szolgálati gázfegyver
y zati filaj donű) vizsgááatás ának
Előadó: Vajda Lászlő polgármester
(önkorm.ín

Varga Ferenc mezőőr nyugdíjba vonult. Az áIlásbelyre Munkácsi József jelentkezett,
akinek az alkaImazásaról megerősítést kérek a Képviselő - testület tagjaitól. A
jelentkező fegyvertartási engedéllyel, biztonsági őr gyakorlattal rendelkezik.
December 1. napjától alkalmazntínk

A képviselő - testtilet

egyetért abban, hogy a megiiresedettmezőőti álláshelyet be kell
tölteni. Munkácsi Józsefjelentkezését7 igen egyhangű szavazattal,hatátozathozatala
nélkül tátmogatja.

Bihari Árpaa mezőőrnél az önkorményzat tulajdonában lévő szolgá|ati gézfegyver
található. A fegyver tartásának szabályai közé tartozik, hogy azt le kell vizsgráztatni.
Most van ennek az időpontja. Megbíztam Bihari Árpádot, hogy az ezzel kapcsolatos

teendőket végezze el, a fegyvert vizsgéztassa le.
Önkormiány zatnak kel l kifi zetni.

A

Az

ezzel kapcsolatos szátmlát az

-

képviselő testület egyetért abban, hogy a mezőőrí szolgáIat működéséhez a
gázfegyver biztonságos tárolására, és vizsgázÁtására szükség van. 7 igen egyhangú
izavazattaI,határozathozatala nélkül elfogadja a Polgármester Úr ezzelkapcsolatos
tájékoztaásű.

napirendi pont: Polgármesteri Hivatal irodabútoraira árajénlat kérése
Előadó: Vajda Lászlő polgármester
1

1./

Polgármesteri Hivatal berendezése elavultak. A Polgármesteri, és a Jegyzői iroda
mindenképp felújításraszorul. A Polgármesteri iroda beazik. A leendő jegyző
irodájanak festésétmindenképp sziikségesnek tartjuk. A Hivatal épületéta
későbbiekben modernizální szeretnénk, a bútorokat apranként kicserélnénk, hogy az
ott dolgozók munkakörülményei megfelelőek legyenek.

A

Kérem a Tisáelt Képviselőket, hogy szavazzanak
felújításáró1.

A

a

Hivatal . berendezéseinek

-

testület 7 igen egyhangú szavazatta|, határozat hozatala nélkül a
következő döntést hozta:

Képviselő

A Képviselő - testület egyetért abban, hogy a Hivatal bútorait le kell majd cserélni, a
frissítő festéseket, javításokat el kell végezní. Felhatalmazza a polgármestert az ezzel
kapcsolatos teendők e|látására, araj anlatok kérésére.

További kérdés,éshozzászólás nem hangzott el a Polgármester az ülést bezárta.

polgármester

%;/

Su,,-f N* /\Áil,

Tőkésné Nagy'Fldikó

jegyzőh.

@a--

Benda Ferenc
jegyzőkönyv hitelesítő

j

kander zoltén
egyzőkönyv hitelesítő

