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1.) Beszámolő az elmúlt időszak történéseiről, a település
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A következö időszak lehetőségei.
2.) Kérdések,vélemények,felvetések.
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1.-én tartott ülésének

a.) Tárgysorozata

b.) Jegyzőkönyve

c.)Határozatai: d.) Rendelete:-

6-16 l20I1.

rÁncySoRozAT
Polgármesteri megnyitó, tárgysorozati pont megállapít ására javaslat

i.) Beszámoló az elmúlt időszak történéseiről,
mindennapi élete.
A következő idószak lehetőségei.
2.) Kérdések,vélemények,felvetések.

a település

Nagy Tibor
polgármester

Nagy Tibor
polgármester
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaeszlár Község Képviselő-testülete
Jelen

vannak:

2017 . december

1

1.-én tartott ülésén

Nagy Tibor polgármester
Farkas Ferenc

kunkli Miklósné
Meleg Barnabás
Rácz Tibor képviselők
Megielent továbbá: Badicsné Kormos Evajegyző
Je gyzőkönyvv ezető z D ér Lászlőné
Nagy Tibor polgármester szeretettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapitja,hogy 6
képviselőből 4 képviselő megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására, melyet a képviselő

- testület

5 igen egyhangú szavazattal elfogadott.

Tárgy: (1.tpp.) Beszámoló

az elmúlt időszak történéseiről. a település mindennapi élete.

Nagy Tibor polgármester (szóbeli előteriesztés)

2017. év végéhezközeledik lassan, vagy talán hem is olyan lassan, hiszen
néha űgy érezzük, hogy alig vagyunk túl az év elején, egész évben a munka, a
problémák megoldása, és azon vesszük magunkat észre, hogy elrohant az év és
qra az év vége közeleg. Számvetést készítünkaz előző évrőI, számba vesszük a
megfogalmazoít elképzeléseket,célokat. Mindenki látja, hogy káosz yan az
országban Meg kell próbálni megm aradni.
Persze azért mégsem olyan egyszeriből megy ez, hiszen a mindennapi
élet, a mindennapok zajosak, időnként fárasztőak, de amikor valamit sikerül
megvalósítani, akkor, ha néhány pillanatra egy kis örömöt is érezhetünk, s ez a
néhány pillanat talán egy következő teendő megoldásához szolgáltathat újabb
energiát.

Egy olyan világban élünk, amikor nincs idő sokat törődni semmivel, mert
mán ott a következő feladat Miközben pedig igenis törődni kell, foglalkozni
kell, mert teendő azvanmérhetetlenül sok.
Ebben az évben is igyekeztünk településrészeinket, közöttiik Máv
új tel ep, B ashalom mindennapj aihoz az önkorm ány zat s e gíts é gé t hozzátenri.
A mindennapi énék- állagmegóvást elvégezni, az utcákat, a temetőt, az
iskola, óvoda udvarát rendben tartani, a közösségiházat karban tartani, aszáraz
gallyakat levágni, a száraz fákat kivágni, a gazt lekaszálni, az árkokat

kitakarítarti, az esővizet elvezetni, a közvilágítást időben felkapcsoltatni, ha nem
világít a meghibásodottat a lehető leghamarabb megjavíttatni, a kátyúkat a
közúton lefényképezni, és kérni a lehető leghatékonyabb javítást.
Többször tetttik ezt is, ha pedig 2-3 héten belül nem értek ide a Közút
emberei a javítással, akkor újra kértük.
Egészségnapot szerveztünk, mert a mai magyaí helyzet dz, hogy a
hatalom emberei szándékosan ziláIták, verték szét az egészségügy még a
korábbiak áItaI űgy ahogyan a működőképesen hagyott rendszereit. Orvosok
tucatjai hiányoznak, nincs idő a betegekre, mindenki feszült, ideges, s előbb
utóbb a betegség is megjelenik, ha időben nem kezdik el a kivizsgálást. A
jövőben is tervezünk a következő évben és egészségnapot és időben tájékoúatni
fog|uk községünk lakosait.
A varroda már működik a településen, már a környező településekről is
jámak át dolgozni. Éppa héten egyeztettiink egy őzdi váIIalkozóval, aki
munkavédelmi kesztyűket gyárt. Helyet tudnánk neki biztosítani a régi
kultűrházban, de azt mondja, mihelyt ki kell jönnie őzdrőI, már veszteséges lesz
a gyártás.

Köszönöm

a figyelmet.

Tárey: (2.tsp.) Kérdésetívéleménvekfetvetések
Naey Tibor poleár4nester
Van - e valakinek kérdése,felvetése?
Fedor Barnabásné választópolgár

Azt szeretném kérni, hogy az Ady Endre úton a járda melleíl a gazt vágják le, mivel a
vasútállomáshoz így körülményes kimenni.
Nagy Tibor polgármester
Fogunk majd küldeni embereket a munka elvégzésére.
Van

-

e még valakinek kérdése?

A napirendi pontokkal kapcsolatban töb!
polgármester megállapítj a, hogy mi

hozzászőlás nem hangzott el, Nagy Tibor
tképes v olt, azt bezáqa,
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