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1.) Beszámolő az elmúlt időszak történéseiről,
mindennapi élete.
A következő időszak lehetóségei.

Előadó:
a település

Nagy Tibor
polgármester

2.) Kérdések,vélemények,felvetések.
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Nagy T'ibor polgármester

Aleksza Pál
Csányi Zsoit
Farkas Ferenc

kunkli Miklósné
Meleg Barnabás
Rácz Tibor képviselők

,..@,v*,.\,í:

Megjelent továbbá:

Tiszaeszlér,2a77

. dn *tg

ha...ll.,..,nap

hó...

/Í

...,napján

Tiszaeszlén Község Képviselő-testületének 2017 . december

11

.-én tartott ülésének
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b.) Jegyzőkönyve
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l.) Beszámoló az elműlt időszak történéseiről,
mindennapi élete.
A következő időszak lehetőségei.
2.) Kérdések,vélemények,felvetések.
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1.-én tartott ülésén

Nagy Tibor polgármester
Farkas Ferenc

Kunkli Miklósné
Meleg Barnabás
Rácz Tibor képviselők

Megielent továbbá: Badicsné Kormos Evajegyző
ő kö n yw ezető : D ét L ászlőné

Je gyz

Nagy Tibor polgármester szeretettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy 6
képviselőből4 képviselő megjelent, így az ülés haténozatképes, aztmegnyitja.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására, melyet a képviselő

- testtilet

5 igen egyhangú szavazatta| elfogadott.

Tárgy: (1.tsn.) Beszámoló az elmúlt időszak t§rténéseiről.

a település mindennapi élete.

Nagv Tibor polgármester (szóbeli előteriesztés)

2017. év végéhezközeledik lassan, vagy talán nem 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
űjra az év vége közeleg. Számvetést készítünkaz előző évről, számba vesszük a
megfogalmazott elképzeléseket, célokat. Mindenki látja, hogy káosz yan az
országban Meg kell próbálni megmaradni.
Persze azért mégsem olyan egyszeriből megy ez, hiszen a mindennapi
éIet, a mindennapok zajosak, időnként fárasúőak, de amikor valamit sikerul
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
már ott a következő feladat Miközben pedig igenis törődni kell, foglalkozni
kell, mert teendő azvan mérhetetlenül sok.
Ebben az évben is igyekeztünk településrészeinket, közöttük Máv
új te ep, B ashal o m mi ndennapj aihoz az önko rm ány zat s e g ít s é g é t ho zzátenri.
1

A mindennapi

-

érték áIlagmegóvást elvégezni, az utcákat, a temetőt, az
iskola, óvoda udvarát rendben tartari, a közösségiházat karban tartani, a száraz
gallyakat levágni, a száraz fákat kivágni, a gazt lekaszálni, az árkokat
kitakarítani, az esővizet elvezetni, a közvilágítást időben felkapcsoltatni, ha nem
vil,ágít a meghibásodottat a lehető leghamarabb megjavíttatni, a kátyűkat a
közúton lefényképezni, és kérni a lehető leghatékonyabb javítást.
Többször tettük ezt is, ha pedig 2-3 héten belül nem értek ide a Közűt
emberei a javítással, akkor újra kértük.
Egészségnapot szerveztünk, mert a mai magyar 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 tájékoztatni

fogjuk községünk lakosait.
A varroda már működik a településen, már a kömyező településekről is
járnak át dolgozni. Ppp a héten egyeztettünk egy őzdi váIIalkozóval, aki
munkavédelmi kesz§rűket gyar,t. Helyet tudnánk neki biztosítani a régi
kuItúrhézban,de azt mondja, mihelyt ki kell jönnie őzdrőI, már veszteséges lesz
a gyártás.
Néhány képet készítettünk az idei év munkálatairól.
- Veteményezés. Mákot, krumplit, babfélékettermesztettünk.
- Ágaprító gépet vásároltunk, mely segítségéveltüzelő artyagot tudunk
biztosítani az idős, beteg embereknek.
- Az ünnepségeken igyeksztink részt venni.
- Majálist szerveztünk. A résztvevők emléklapot, és egy kis édességet
kaptak.
Az önkorm ány zat udvarán ép ítetttink.
- Munká|atokat végeztünk a temetőben. Kilyukadt a csőrendszer, ezért
az e gész v ízbáIő zat felúj ításra került.
- Szintén a temetőben urnafalat építettünk.
- Részt vettünk az iskolai ballagáson is.
- Idén is megrendezésre került az Aratónap, ahol Csurka Lászlő
szírnrtűvész is részt vett
- Szigetelttik a konyha épületét,így még hatékonyabban működtethető a
fiités.
- Kátyúztuk az utakat
- SzolgáItatő házat építetttink.
- Táwezetéket fektettünk le.

Köszönöm

a figyelmet.

gy Tibgr p olgárm ester
e valakinek kérdése,felvetése?

I.r{a

van -

Burián F'erencné választópoleár

Mi nemrég kÖltÖáÜnk ide. Azt szeretném kérni, hogy

a mozi udvar át tartsákrendben, a gazt
vágJák le, Valamint mióta itt lakunk, azőtanemeg
u"Únun}egy helyen, a Kossuth téren.

Nagv Tibor poleármester

A

mozi udvarát rendben szoktuk tartani, minden évben le
van vágva a gaz. Ez idén is
közvilágítás hibaJát jelezni kell az önkormányzatnál,

megtörtént.

A

bej elentést

Van

-

és megtesszük az

az E-on felé.

szükséges

e még valakinek kérdése?

A naPirendi Pontokkal kaPcsolatban több kérdés,hozzászőIás nem
hangzottel, Nagy Tibor
polgármester megállapítj a, hogy mindvégig
határozatiepes vott, aá bezárja,
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