ZAE SZLÁR Közs
tartott ülésének:

TI

S

é

gi önko rmán yzat Képvis előtestül ete 2019 _ máj

u

s 9_én

a.l jegyzőkönlve,
b./ napirendje,
c./ rendelete 2 - 5.
d.lhatározaíai:5 - 10.

Szám: 62I,3l20I9-

NAPIREND
1.1 A20l8,evi költségvetésről szőlő Il2018. (ru. 12.) rendelet módosítása,

2./ Rendelet_alkotás Tiszaeszlár Községi önkormányzat
gazdálkod ása zárszámadásáról
3./

Rendelet

2018. évi költségvetési

a partnerségi együttműködésről,

4.t Tájékoztatő a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018,

évi

tevékenységérő|.

5./ Beszámoló

a Nyíregyházi Hivatásos

Tűzoltó_parancsnokság 2018, évben

végzett feladatairól.

6./ Tiszaes

z|ár Kőzségi önkorm

ány zatp énzü gyi Szab á|y zatán

a

k elfo

ga d ás a,

7.t A védőnői körzetek megállapításáról sző|ő 5t2018.(xl. 27,) önkormányzati
rendelet módosítása.

a kieső
8./ A Szavazatszámláló Bizottság tagiai megbuatásának megerősítése,
bizottsági tagok helyére új tagok megválasztása,
9./ Tiszaes

z|ár,Petőftu. 18. szám alatti ingatlan értékesítése,

10./ Tiszae

sz|ár,Sziget u. 6. szám alatti ingatlan megvásárlása.

Tiszaeszlől, 2019 . május 9.

ffi§
LWj
fox/

Nagy Tibor
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaeszlár Községi Önkormányzat Képviselőtestülete2019. május 9-éntartott
üléséről.

Az ülés helye : Községháza térgyalőterme.
Jelen vannak: Nagy Tibor polgármester,

Aleksza Pál,
Kunkli Miklósné,
Meleg Barnabás,
Rácz Tibor képviselőtestületi tagok.
Tanácskozási j o g gal megj elent:
Molná1 Tímea köáisáviselő
Dr. Varga PáI jegyző.

Nagy Tibor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a KéPviselŐtestiilet
hatúozatképes, mivel a7 fő testiileti tagból 5 fő azülésen megjelent.
Az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy

a

Képviselőtestület

a

'a
meghívóban szereplő napirendi pontokon tÚl

Képvi s előtestület térgy alja me g:
,,Tiszaeszlár, Petőfi u. ]8. szám alatti ingatlan értékesítése"és
"
,,Tiszaeszlár, Sziget u. 6. szám alatti ingatlan megvásárlása.
tár gyű

napirendi pontot is,

Más javaslat nem hangzott el, a Képviselőtestület a meghívóban szereplŐ napirendet
megtárgyalásra e gyhangúlag elfo gadta,

A nanirend társvalása:
1./ napirendi pont:

A 2018.évi költségvetésről szóló LI2O[8.(III. l2.) rendelet módosítása.

Előadó: Nagy Tibor polgármester

a jegyzőkötlyv 3.1 számil

Az

írásban elkészítettés kiadott előterjesztés és rendelet-tewezet

Az

előterjesáéssel kapcsolatosan kérdés,hozzásző|ás nem hangzott el.

mellékleteként van elhelyezve.

Képviselőtestület 5 igen szavazattal. egyhangú iag azalábbi rendeletet alkotta:
.l.

-

9-

xözsncl öNxor.nnÁNyz,q,r
TISZAESZIÁn
- -- _
xnpvrsnlőrnsrtlr,RrpNnr
2l20tg - (V. 10.) önkormányzati

RENDELETE
Tisza

Az elfugadott

es

ó
ónkormányzat 2 0 1 8. év i kö lt s égv et és ér ől _s z ó l
rendelet módosításáról
QII: I2.) önkormányzati

zl ár Kö z s égi

iiórc.

és kihirdetett rendelet a jegyzőkönyv

3./ szúmúmellékleteként van elhelyezve,

zségi Önkormányzat 2018, évi
, Renrlelet-alkoti
2./napirendipont:Rendelet.alkotásTiszaeszlárKö:
kört.égr.tési gazdálkodása zárszámadásáról,
Előadó: Nagy Tibor polgármester

Az írásban elkészített és kiadott

előterjesztés

a jegyzőkönyv 4.1 számí mellékleteként van

elhelyezve.
el,
Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, nem hangzott
IcLozzászőlász

Nagv Tibor polgármester:
pénzmaradvány
A 2018, évi gazdáIkodás eredményétmutatja az év végi

és az önkormányzati

számla jelenlegi állása.

másfé1 hónapon belül elkészül, és sor
Tqékoztat anol, ffi az idősek otthona várhatőan
kerülhet a műszaki átadására.
az a|ábbi rendeletet alkotta:
Képviselőtestület 5 igen szavazatta:, egyhangúl ag

TISZAESZIÁR rözÉ,el ÖNronnnÁNyzlr

xrpvrsELŐ-rrsr{nnrnNrx
3l2al9. (V. 15.) önkormányzati

RENDELETE
a 20t8, évi pénzüg"i terv végrehajtásáról

Azelfogadottéskihircletettrendeletajegyzűönyv4,/számúmellékletekéntvanelhelyezve.

103_./

rrap11endipgll Rendelet-alkotás

a p artnerségi együttműködésről,

P,lőadó: Dr. Varga PáI jegyző

jegyzőkönyv
írásbartelkészítettés kiadott előterjesztés a
elhelyezve.

Az

5.1 szátmí mellékleteként van

Az előterjesáéssel kapcsolatosan kérdés,hozzászőIás nem hangzott

el,

rendeletet alkotta:
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúIag azalábbi

TISZAES ZL

rözsrcr öNronuÁNyzA,r
^R
4i2019.(v. 15.)

RENDELETE
és telepÜléskéPi feladataival
Tiszaeszlár község településfejlesztési,településrendezési
,
szabá$airól
egleztetés
öőszefiiggő partnerségi

Az elfogadott
4./ napirerrili

és kihirdetett rendelet a jegyzőkönyv

5./ szdmú

mellékleteként van elhelyezve.

2018, évi
pont: Tájékoztató a Nyíre gyháziKatasztrőíavédelmi Kirendeltség

tevékenységéről.
Eióadó: Nagy Tibor polgarmester

Az

itásban elkészített és kiadott előterjesztés

a jegyzőkönyv

6,1 számű mellékleteként van

elhelyezve.
el,
Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés,hozzászőláS nem hangzott

határozatothozta:
Képviselőtestület 5 igen szavazattaI, egyhangúIagazalábbi

TISZAESZLÁR

rÖzsrct

ÖNKORMÁNYZAT

rnpvtsnlŐrn srÜLETENEK
5/20l9.(v.9.)

határozata
évi tevékenységéről
a Nyíregyházi katas ztrőíavédelmi kirendeltség 2018,

I(épviselőtestület.

-

11 -

szóló

Nyíregyházi Katas ztrőíavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenYségéről
tájékoztatóttu d o m á s u l veszi, akirendeltség munkájávalkapcsolatosan
elismerésétfejezi ki.

A

5./ napirendi pont: Beszámoló
évben v égzett feladatairól.

a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó_parancsnokság

2018,

Előadó: Nugy Tibor polgármester

Az

irásban elkészített és kiadott előterjesztés

a jegyzőkönlw 7,1

szám,6 mellékleteként van

elhelyezve.

Az

nem hangzott el,
előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés,hozzászőIás

Képviselőtestület 5 igen szavazata:, egyhangúl agaza!éhbihatározatothoztat:

rÖzsncr öNronuÁNyz,q,r
xnpvrsrlÓrnsrÜLETENEK

TISZAES ZLÁR
61201-9.N.9.)

határozata
évben végzett feladatairól
A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018,
iránt elismerésétfejeziki,
szóló beszámolót elf o g a d j a,aTűzoltóság munkája

6./ napirendi

pont:

pénzügyi Szabályzatának
Tiszaeszlár Községi önkormányzat

elfogadása.
Eiőadó: Dr, Varga Pá| jegyző
fuásba,nelkészített és kiadott előterjeszé s
elhelyezve.

Az

a

jegyzőkönyv

8,/ számú mellékleteként van

el,
Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés,hozzászőIáS nem hangzott

Képviselőtestület 5 igen szavazatta:, egyhangúlagazalí,ú/bihatározatothoú,a:

TIS

ZAESZIÁR rÖzsncl ÖNKoRMÁNyzar

KEPvISElŐrnsrÜLETENEK

7l20l9.(v.9.)

J.

-

12-

hatírozata
Tiszaeszlár közs égi ö nko rm

án yzat p

énzigyi szab

ály zatár

ől

Képviselőtestület
Tiszaeszlár Községi önkormányzatPénzigyi
számú - melléklet szerint jóváhagyja,

Szabályzatát a

-

jegYzőkÖnYv 8,/

27,)
A védőnői körzetek megállapításáról sző|ő 5l20l8,(xl
önkormányzati rendelet módosítása,

7,/ napirendi pont:

Előadó: Dr, Varga Pál' jegyző

irásbanelkészített és kiadott előterjesáé s
elhelyezve.

Az

a

jegyzőkönyv 9.1 szátmű mellékleteként van

nem hangzott el,
előterj esztéssel kapcsolato san kérdés,hozzásző!áS

Az

az alábbi rendeletet alkotta:
Képviselőtestület 5 igen szavazatta|, egyhangúIag

TISZAESZLÁn
---

rözsEcr ÖrqxoRMÁNYZAT

rnpvrspr,őTEsrür,nrnNnr

5t2íl1g.(V, 15,) önkormányzati

RENDELETE
Az elfugadott

8./ napirendi

t

a védőnői körzetek megállapításáról

és kihirdetett rendelet a jegyzőkönyv

-

9./ szúmúmellékleteként van elhelyezve'

megerősítése, a
pont: Aszavazatszámláló Bizottság tagiai megbízatásának

i..o t-i"ottsági tagok helyére új tagok megválasztása.

Előadó: Dr. Varga Pál HVI vezető,

A jegyző szóban az alábbi e\őterjesztést

adj a:

a szavazatszámléúő bizottságoknak a
2019. május 26_i eurőpai parlameríi váIasztásokra
pótlása sziikséges,
Á,toaotepűségét biztosíiani kell, így a kieső tagok

A

.l.

- 13gérőI, így a L szttrrtí szavazőkörbe
varga Istvan betegségérehivatkozással lemondott tisztsé
megváIasztását.
javaslom Varga tstváé Tíszaeszlér, Rákóczi F. u, 108, szám a\atti lakos
'{i;fr;., r.§"tlrrtuirelói jogviszony.t létesítetta Hivatalban, Így helYére, Összeférhetetlenség
Vasvári P, u, 6la, szám alatti lakost
miatt javaslom, hogy helyére Tőkés Miklós Tiszaeszlét,

váIasszamegaKépviselőtestület,a3.1számíszavazókörbe.
ellátni a feladatot, helyére javaslom
Dér Lász|ő munkahelyi elfoglalts ága miaít nem tudja
lakos megváIasztását,
Tamaskovics Dianaii"ru"rr|árKosiuth u.25. száma1atti

A javasolt tagok

megváIasztása után

a szavazatszámláIő Bizottságok összetétele az a\ábbiak

szerint alakul:
Asáalosné Vígh Andrea' Póttagok:
I.1 számtl szavazőkör: Varga Bamabás, Varga Istvánné,
Szakolczai Barnabás, Kiss Barna,
Lász!őné póttagok: Tomkó István,
2.1 szavazőkor: Suliár Mihályné, Takács András, Sallós
Babolcsi Józsefné,
Józsefné, Tőkés Miklós, póttagok: Jóni Jánosné,
3.1 számű szavazőkör: Sipos József, Vasas
Szakolczai István,
Diana, Csurilla János' Póttagok:
4.1 számil szavazőkör: Fedor Barnabásné, Tamaskovics
Borsos József, Dudás Istvánné,
nem hangzott
Az előterjesztéssel kapcsolatosarr kérdés,hozzászőIás

el,

az a\ábbihatfuozatothozta:
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúl ag

TISZAESZLÁR rözsncr ÖNronuÁNyz,q,r
xrEpvlsEL ŐrrsrÜLETENEK
s/2019.(v.9.)

határozata
szav

azltszámláló bizottsági tagok megválasztásáról

Képviselőtestület
24. § (1) bekezdése
Avá|asztási eljárásról szóló 20t3.évi XXXYI. tÖrvény
alapján:

Bizottság tagjának
a.l az1. számú szavazőkőrben műkö dő szavazatszám|álő
lakost,,
Var ga Istvánn é Tiszaeszlár, Arany J, u, 29 l a, "?á\ _?\"}ti
Rizottság tagjának
b,t a3.számú szavazőkőrben műkö d-ő szavazatszám|álő
lakost,
alatti
Tőkés Miklós Tiszaeszlár, Vasvári P. u. 6/a. szám
Szavazatszám|á|ő Bizottság tagjának
c,t A.4,számú szavazőkőrben műkö dő
TamaskovicsDianaTiszaeszlár,Kossuthu.25.számalattilakost

megvá|asztja.

L49./ napiTendi pont:

Tiszaeszlár, Petőfi u. 18. szám a|atti ingatlan értékesítése,

Előadó: Nagy Tibor polgarmester,

A Polgármester szóban az aléhbi előterjesaést adja:

beéPítettingatlan önkormánYzati
Tíszaeszlar petőfi u. 18, szétm alatti családi hánzal
vásárolt meg,
irrujaonu* á11, melyet az önkormányzat 1,3 millió Ft vételarért
kívanják vásárolni a telket'
meg
Kolozsi Dávid és Szakolc zaí Esúer tiszáeszlári fiatalok
végleges letelepedési szándékkal,
millió Ft eladási árért értékesítse,
Javasolja, hogy a tertiletet a Képviselőtestület 1,6

A

Az

előterj

es

el,
áés sel kapc s olato san kérdés,hozzászőIás nem hangzott

hozta:
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúl ag az alábbihatározatot

ZAESZIÁR xÖzsÉclÖNKoRMÁNyzar
xÉpvrsnr,órn sIüLETÉNEK

TIS

9i2019.(V.9.)

határozata
atiszaeszlári850.hrsz-úingatlanértékesítéséről
Képvisetőtestület

évi CLXXXIX, törvény
Magyarország helyi önkormányzatairóI szóló 201l.
a TiszaeszJár Községi önkormányzat
1,07. §_ban biztosított jogkörében eljárva,
beépített1798
kizárólagos tulajdon ai {epezt; tiszaeszlári sso. hrsz_ú, |akőházzal
4464-'Iiszaeszlár, Petőfi u,
m2 nagyságú belterüteti ingatlant - 1e]v_|!rT?y_"_P,."
(sz,: Nyíregyháza ,1993, III,
18. szám alatt találhaio _.iuo;u K6L9ZSI oÁvrn
Kossuth u, 4, szám és
21. an.: Kanalas Ludas Gybngyi) 4464,Tiszaeszlár,
Tóth Julianna)
SZAKOLC ZAI F]SZTER (sz.: Nyíregyháza, |995.Ix. 20, an,:
Ft, azaz
1.600,000r4464_Tiszaes7,ár, pozsonyi u. 9. szim alatti lakosoknak,
egymillió-h atszázezer forint eladási árért,
a Nagy Tibor polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére,
Felhatalm
^zza
A határozatról értesüI :
u, 4,
t J Kolozsi Dávid, Tiszaeszlár, Kossuth

A

9,
2./ Szakolcsai Eszter Tiszaeszlár, Pozsonyi u,
j / p ot gárm e st er i Hiv at al gazdálko dá s i el ő adój a Ti s zae s zl ár
.

4./ Irattár

-

15_

u. 6. szám alatti ingatlan megvásárlása,
!0./ napirendi pont: Tiszaeszlár, Sziget
Előadó: Nagy Tibor polgármester.

A Polgármester szóban az a|ábbi előterjesztést adja:
lakáscélú
Tóth Attila és Rézműves Beatrix íiszaeszlárilakosok az ÖnkormányzattŐIvásároltak
Célszerű aztmegvásárolni,
ingatlant. Korábbi ingatlanukat felajanlottíkazÖnkormányzatnak.
a környezetet, különös
mert ha tartósan goidozatlanul márad, elgyomosodik, veszélyezteti
tekintettel a parlagfiire.
értéketa telek kéPvisel,
Azíngatlanvéte1áral00.000,- Ft. A lakóhézboníásraérett, tényleges

Az

előterj

es

áé s sel kapcso lato s an kérdés, hozzászőIás nem hangzott el,

határozatothozta"
Képviselőtesttilet 5 igen szavazattal. egyhangúIag az alábbi

xÖzsrcl ÖNKoRMÁNyz,q,r

TISZAESZIÁn

xppvrsBlÓrrsrÜLETENEK
10/2019.(v. 9.)

határ ozata
a

ti s z ae s zl

ári

62

7 hr s z-ti ingatl an

v

ás árl ós ár

ól

Képviselőtestület
törvény
Magyar ország helyi önko rmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX,
önkormányzat
107. §-ban biztosítotíjogkörében eljárva, Tiszaeszlár Községi
(446iTiszaesz|ár, nekoczi u. 91. képviselője: Nagy Tibor _ polgármester,
részére
adőszámaz 15732437-2_15 statisztikai számjele: 15732437-3411-323-15)
Anna) és
megvásárolja Tóth Atti|a (sz.: Tiszalök, 1985. IV. t4. un,: Kanalas
mindketten 4464,
Rézműves Beatrix (sz.z Tiszu.lt;k, 1986. VI. 2. an.: Budai Jolún)
627, hrsz_ú 1630
Tiszaeszlár, Sziget u. 6. szám a|attilakos eladóktól, a tiszaeszlári
természetben
mely
m2 nagyságú kivett |akőházművelési ágú belterületi ingatlant,
Ft, azaz egyszázezer
4464 Tiszaeszlár, Sziget u. 6. szám alatt fekszik, 100,000,_
forint vételárért.
Felhatalmazza Nagy Tibor polgármestert az adásvételi szerződés aláírására,

A

A határozatról értesül :
]./ Tóth Attila Tiszaeszlár, Sziget u, 6,
2./ Rézműves Beatrix Tiszaeszlár, Sziget u,
3./ Irattár

6,

16_
Beielentés:
2019, évi falunap
Nagy Tibor Polgármest er tájékoztatja aKépviselőtestiiletet, hogy a
varhatóan június 29 -ém lesz,
színvonalú
A falunapok megszokott ideje július, de csak június hónapra lehetett megfelelő
zenésszel me gállapodást kötni.

A Polgármester az ülést bezárta.

r.r "-J
,,bü
Nagy Tibor
polgármester

l

Dr. Varga Pál
jegyző

