Késztilt: Tiszaeszlár Közsógi Önkormányza
Képvilsell ő testü l ete
tartott üléséről.
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Az ülés helyq: Művelőrté si háztárgyalóterme
Jelen vannak: Vajda Lászlő polgármester,
Benda Ferenc,

kander zoltén
Meleg Barnabás
Soós Zsolt képviselőtestületi

Tanácskozási jo g gal meqielent:
Bertók Jőzsef jegyző
Perger - Kunkli Adrienn köztisztviselő
Molnár Tímea köztisztl,iselő
Meleg Gábor alpolgármester
Kander Lajos a pénzügyi bizottság tagia

Lászlő polgármester köszönti a megielr rteket. M,egállapítja,
Yuj.au
hogy rl K_épviselőtestület
határozatképes, mivel a 7 képviselőtestületi
tagból 5 fő az ülésen megjelint. Az ülést
megnyitja.
A napirendi pontokat

a l<épviselő * rler;tület 5

i

egyhan gú szav azattal elfcrga íta.

A polgármester felkéri Meleg Bamabást, és nder zoltánt a jegyzőköny,z
melyet a képviselő - testület határozathozatala
nélkül elfogadott.
A jegyzőkönyv vezetésévelmegbízza Mol

testtil et határ o zat ho zata7a

n él

kiil

el fo gado tt.

hitelesítésére,

Tímea köztisztviselőt, melyet a képviselő

-

A nanirend tárgyalása:
1

időszak eseménl,eiről

Nagyon sok esemény töirtént. A nagyobb dol król
szeretnék említést tenni. Nagyszabású
feljelentés hadjárat follk az onfirmánvzr
ellen. Ezek a rendőrstlgi kiháilgatások
folytatódnak. Próbálunk nem belemenni ; Űi iP-es
részébe, de nem bizttls, hogy eit is el
fogiuk tudni kenilni. Nern akarok a rendőrségs
l a MIEP-ről tárgyalni. Nenr á mi"Óladatunk,
nem az önkormányzató, De mivel a KFT
lzéből lettek a MIÉP-es dolgok fedezve,
valamilyen szinten érintettéváltunk a kérd
Mindnyájunk ellen, aki a l<anrpányban részt
vett becsületsértésérteljárás folyik. A
letsértéslényege rágalmazzás.- N€y Tibor

Barnabás jelentett fel rninket. Áttunt elébe,
csatát.

A

|jes mellr;zélességgel. l\ztiilt nrajd

belső ellenőrzés íblytatja munkáját. A renclőrsé6f

kiegészítésével
a rendőrség megkapja.
Az országg.ytilési képviselő Úrral siemél
A Magyar falu prograrn keretein belül lehet
pályázat, de mihely,t lelietőségünk lesz rá, a

megvívjuk a

f'eljelentésr:_ket a bels;ő ellenőrök

ültiink le tárgyalni a pályérzalti lehetőségekről.
ály ázatokat b enyúj tani. E g.yerrl őre nincs ki írva
y ázittol<at b,e fog.j r"rk nyújt arri.

A Képviselő - testiilet

a két időszak között
hozatala nélkiil el fo gadta.

t esernényekről szórló beszámolót határozat

2./ na

Előadó

:

Vajda l-ászló pol gármester

A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy ism
Bertók József

egyző: 1:"ájékoztatja a
15. napjáig előzetes előterjesztést tár
költségvetést március 15.-ig kell elfogad
helyzetet mutatja. Nenr látjuk még, hogy
á|lamháztartás valós egyenlege, hogy mit,
számok. Részletes leb,cntásban az, előt,erjes

az előterjesztésben szerepl(r sar<rkszámokat.

jogszabály szerint február
következő év l,:öh.ségl,etéséről. A
. Ez egy nyers köh.ségl,eté)s, nem a valós
yi nonnatívát fogunk kapni. Nincs meg az
n fogunk megkapn,i. Ezek csak becsült
tartalma:zza a tényadato,kat. Összességében
: 290. 19,695.- Ft.lenne a pillanatnyi állapot szerint.
Ezközel18 millió forinttal kevesebtl az
évihez képest, melynek az oka,hclgy az előző
jegyző a pérlzigyi ügyintézővel közösen
l töltötte ki a mutatószánr í'elnrérésadatlapjait.
A tavalyi évben másfél millió forintot
temető fenntartásra, ezen az., él,en csak 100.000
forintot fogunk kapni. Ezeken a s:zámokcln
ijusig lehet korrigálni. Adrlig meglróbáljuk a
számokat visszahozni arra az összegre, ami
y volt" Kérem, hogy a }i.éprviselő - testület
nézze át ezt a költségvetést. Ezt nem kell el
nk. A végleges költsél3veltést március l5ig kell bevinni a testület e|é, az fog tartalmazn minden olyan számot, mellyel tisztán
láthatjuk
a bevételek és kiadások alakulását a 2020-as 3,vre. (Az előterjesztés a je4llzőkön.W 2.
számú
j

-

testüleltet, hogy a

i kell a

melléklete)

A polgármester felkéri ll testületi tagclkat,
Melee Gábor alpoleánrLester: Ezek a szám<lk
Vajda László pcllgármelster: Egyenlőre nem
alkalmazható személyek tényleges száma
ténylegesen nenl szerepel a közmurrkiások
Szeretném megkérdezni a Képviselő testül
valamilyen rnás bevételi forrásra, arni elkerült
Benda Fererrc képvisel5: Esetleg a temető
ftzet a sírhelyek megváltásáért?
Vajda László polgármt:ster: A terneltő
harangot az utóbbi 13 évben az e|őző polgá
urnafalra en ged é1 y ni nc s, az használhata tl an.
segítséget abban, hogy milyen engedtllyek szü
növelhedük a sírhely á.ait. Ebben nem gondo

észrevételeiket, hozzászólásail<at nrondják el,
a valóságot

ttikrözik,

esen kön,onalazódott

Az

a köz_munka programban

összes bér jellegú kiadrisok között

i tagokat, hogy látnak
volrLa a íi gyr,:lmi,ilrket.

-

e eseltleg lehetőséget

ás kapcsán. Nem tudclm, hogy

ki az aki

lényegesnek tarja, trogy az áltiúa készített
er megtiltotta használni, l\ mrir megépült
a temetkezési vállalkc zőt, hogy nyújtson
,gesek ahhoz, hogy ki trrd;uk használni. Nem
kodunk. l\ temetkezési vállalk:,oző még annyit

i

mondott, hogy neki nincs telephelye. Ha
rrek
aclrri e§y szr)blmyi helyet, amit
kinevezhetne telephelynek, akkor az iparűzé adó mindl ide jönne.

Ezen adatok alapján kérem a Tisztelt

szíveskedjenek.

-

testületet, hogy

A Képviselő - testület 5 igen, egyhan

az előirárryzatokról

szavazni

szav azattal a következ ő htúfu,ozatot hozta
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határ ozata

Tiszaeszlár Község Önkormá yzatána|k 2020. évi köil
elfogadásáról

A Képviselő - tesftilet

- A Képviselő

testület

előtelrjesztését nr;nr fogadja

- A

ktipviseló

-

a

t.esltület fel en

előir ányzatait tényleges
készítseelő.

ts(:1;ve tés ének

2020. éwől szóló költségvetési rendelet

a

jegy7ij1, hogy

l

a 'Tiszites:zlar költségvetés

alátámasztó rondelet,

-

tervezetet

Határidő: 2020. miírcius 15
Felelős: Berlók J'ó:zsef i

Előadó

:

Vaj da

Lászlő

po|gá_lprester

Vajda László polgármester:
mégpedig pozitív irányban,

a Tiszaeszlári kommunális adót módosítani,
20.-án sikenilt a hulladékszállitás kapcsán az
Eszak Alfi'ldi Körny,eiletgazdál cdási Nonprofit Kff,vel trulladékizállítási
szerződést kötnünk, ahol l\lpolgárm
Ur is jelen volt, és olyan jó feltételekkel
sikerült megkötni ezt a szerződést,
gy ebből adódóan tudjuk ebben az évben a
magánszemélyek kommuniális ad<iját csökkenteni. Az előterjes:ztéls
tartalmazza a
rendelet teryezetet, amelybeln amagá
yek kommunális adójrit 10.500.- forintról
8.50(].- íbrintra csökkentlretjük, a 70
betöltött magánszenrélyek részérekorábban
megállapított 6:i00.- forintot is 2.000. forinttal csökkenthetjük, 4.300.forint lenne
évente. Ez aztjelenti, hogy
2.000.- forinttal csökkenne a kotnnrunális adó.

Meleg Gábor

iS

alpolgármes1:"eí,: a

kommunális adó magában íbglalja a

etbe nern lehetne bete ftlgalmazni, hogy a
nétszállítási díjat?

Bert(ik József jc gyző: Ha a Testület
kségesnek tartja, egy külön p,aragrafusban fel
lehet ezt tüntetni. A jogszabály lehető
teszi, lrogy az adőmértéllet csökkentsük év
közben.

Y ajda Lászlő poleármeste1: megkéri a Kr3pl,,is,l:lő
- testületet., hrrg1, az előterjesztést
vitassa meg, és 2020. jarrurár 1 nupl
l a módosítást fogadja e1. (,4z előterjesztés a
je g,,zől:önyv 3. számú me lléklete)

A Képviseló - testület

5 igen

Tiszaeszlár Kiizség ()nkorrnányza
önkormányzati renrlelete a magáinszórnr
szó,lő

5

l

2017 .(1V1,I.12.)

szavazal:-tal az alábbi rendeletet alkotta.

Képvis el rí- t estül retén e l< l l 2 ll2,0. (il. 1 3.)
ek komm u nrális adój jtnal< m,sg:illtapításáról
ú renclcle,1 nródlrrsításáró l

Tiszaeszlár Község Önkormányzata Képvis,
a helyi adrir(ll sztlló 1990. évi C,
törvény 1.§ (1) bekezdés 6. §.-ában és a 43, (3) bekezdésében
foglalt fe],hatalmazás alapján,
§
az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés h)
ttjában meg]tatározott feladatkörében eljáűa a
következőket rendeli el:

A

magánszem(llyek kommunális rrdójáról sz
továbbiakban: r.enclelet.) 2 § helyéb,e aá alábbi

,, 2. § A

magánszemélyek kommunális
lakásbérleti jogonként: 8.500.- Ft/év J'

A rendelet 4.

§ (1) bekelzdése helyébe az, alá

,, 4. § (|) Az éves adófizetési kötelezettség
4.300.- Ft/év."

5/2011 (VII.12) önkornrányzati rendelet (a

adójának nrértéke adótárgyanként, illetőleg
§

rendelkezés lép:

70. életévbetöltését köl,ető (!v első napjától:

§

A rendelet 5.
,, 5. §

§ - a helyébe az alábbirendelk

A magánszemélyek kommurriílis adója

lópr:

lrrlazl:za a s :zem d;tszál l írtás.i tlíj at.''

Zárő
(1) Ez a rendel et 2020.január 1. napján
(2) A kihirdetésről a helyben szlrk,ásos

(A rendelet egtséges szerkezetben

a

jeg,,ző,

hatá.lybla.

na

jegyz::,ő

8ondcrskodik.

4. szómli melléklete)

Előadó

:

Va_ida László pol gu.-égter

Yg[da l-ászló polgármeste].: ,A Nern i Elelmis:zerlánc
- Biztonsági lrivatal pályázatot
írt ki, melynek célja a faanyagkeresk delmi lárrc hatósági
felügyr:lete során elkobzott
fatermékek - az erdőről, az erdő véde éről és az
erdőgazdálkodlrsr(ll szóló 2009. évi
XXXVU. törvény alapján - i
tulajdonba adása, helyi örkormányzat részére
jogszabályban _[oglalt foladatai el
ése érdekében.

A

pályázati felhívást minclen tilg me

pta. A sikeres pályá.r;at,esetén a szociálisan
ok számára tűrziíát tud nk biztosítani. A pályázat r:gyik feltétele,
hogy
a Képviselő -. testület határozatot czzon, Irogy részt kíván vt;nni
pályázáii
a
eljárásban. Ilyen pályázat már régen is volt. Kérem
a Képvisel(i - testületet,-hogy
fogadja el a határozati javaslátot
tudjuk termi a benyujtanáó
.h_oey ,hozzá
dokumentumok közé. Megpróbál
közérdekű célra tűztfát sze:rezni. úeszíteni
valónk ezzelnincs.
rászoru,lt család

(A

pályázati felhívás a jeg,,zőkönyv

i nelléklete)

5,

Megkérem a Testtilet tagjait, hogy sza

A Képviselő - testtilet

5 igen egyhan

a.

p ály ázat benyúj tá sáró l.

szav azattal a következ i3 határ o zato t hozta

:

TISZAI]SZIÁn xrÖzsÉ<;t ( NKORM Á|itYz1\.t
xBpvIs;BrÓrEsTÜ LETÉN K
2l2020.QíI.13)

határozata

a Nemze ti Elelmisz,grlánc

1.

-

i

F[ivatal l|elhívás:írra

iszaeszlár Önkormán yzatának Ké,
'ő-testülete a nemzeti vag.yorrról sző|ő
2011.
évi C]XCVI. tön,ény 13. §-ában foglal k valamint az
állami vagyornólL szőIő 2007. évi
CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c pontja és az erdőről, az
erdő r,édelméről és az
erdőgazcláIkodásrról szóltl 2()09. évi
II. törvény (a továbbialtban: Evt.) 90/K.
T

§
(6)-(7) bekezdése alapjáLn a N
i Elelmiszer|ánc-biztcrnsági Hivatalnál
(továbbiakban; NEBIH) a trlEBrt tal megjelentetett
pályázati 1blhívás atapján
kezdeményezi és kérelmez:i a
BIH tulajdonosi joggyakorlása alatt és
vagyonkezelésében lévő tíizlifa, k
ylomb A-KST l00nr3
ingyenes
,

önkormányzati tulajdonba

Az

fingyenes

a<lását.

ingyenesen átadott laanyagot
önkormányzatairól szóló 20l 1.
megfiatározott szociális szolgáltatáso

a Magyarország helyi
IX. törvény 13. § (1) bekezclés 8a .) pontjában
és elláttisok, amelyek keretében települési
támogatás állapítható meg fela,datainak látása érdekében
kívánja tr"rla.idonba venni és
szociális ellátás nyújtása célra kíván_ia
Önkormányzat

3.

Tiszaeszlár Község Önkormányzata
költségek megtédtését.

állalja a tulajdonba a<lás tlrd,okében felmerülő

4. Az

Önkormányzat tudomással bír
forgalomba és nem értékesíthető.

l, hogy az igényelt faanyag nem

5. A Képviselő-teshilet felhatalmazza

polgámrestert, hogy a ttrtermék,ek ingyenes
latos eljárás soriín a NBgttl felé teljes

önkormányzati tulajdonba adásával
jogkörben eljárjon, és valamennyl nyl

6.

helye zhető

o

A Képl,iselő-testület

telhatalmazza a
tulajdonba adására vonatkozó megál

i,atc|t ne]qt eg)/
I

e

n.

gármestert, hogy az ingy,:nels önkormányzati
ásit a[áirjrl.

Határidő: azonnal
Felelős: Bertók József jegyző

előteriesztés)
Előadó : Vajda t,ászlő potgárrrrester

László polgármester: A 3633 R
érintett Tiszaeszlár 2l1 helyrajzi s:zámú bel
Nonprofit Zrt. elkészítettea szükségels válto;
közúttal érintetl, ingatlanrész az ö
Va_ida

tulaj donba vételre kenil hessen.

;

-

Tiszirlök összekötő

út felújítása kapcsán
leti ingatlan vonatkozásábirn ,, Mugyu. Közút
í vánrajzc>t annak érdekéberr, hogy Ű országos
i ingatlarrról leválasztiisra kerülj-ölr, és állami

A közúti közlekedésről szóló l988. r5vi I.
(6) és 32.§ (6) bekezdése alapjan a
.29 §.
változás után a 21l hr::z-ű ingatla;n
kenil a vázrajz szerint, az országo.^io",it
'tr
alatti szakasz (21l/2 hrsz.), a Magl,ar Áilam tulajdonába
és
ÚÓ;;i Közút
vagyonkezelésélre kenil, a 217ll és 2lll3
ingirtlanok vissztrjegy,zá;re kerüln ek

az
Onkonnányzat tulaj donriba.
A 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (16) pon ja alapján a
képviselő --testület hatásköre nem
-vagyon
a
helyi
önkormányzat1
tulajdonjogrának
a 108. § sz:erinti ingyenes
:hlz:la:ó,át
átruházásár a v agy nemzeti uugyon tul aj donj
nak ingyenes átvételérevoniltkozó
r1öntés.

(A

jeglzőkönw

6. számú melléklete a

A Képviselő - testtilet

Magtar

5 igen egyhangú

TISZAEí]ZLÁR xÖzsnct (
xBpvtstoLŐTEs].IÜln.rÉ x

Nonprofit Zrt. levele.)
1

a

következő határoz:atothozta:

KoRN{li.N,\,ZAT

3/2020.Gn. 13.)

határo,zata

A Tiszaeszlári, 2t1
A Képviselő -

hLrsz-ú in

testület:

rendczéséről

Hozzájárul

|,ár,

221 hrsz-ú ingatlirn tulajdonjogának
rendezéséhez. A Magyar Közút Nonpnofit
ZRT. által készítáttváltozási
vázrajzot elfogadja.
Felhatalma zza a polgárm
ert, hogy az ingatlan tulajdonjogának ügyében
teljes könien eljárjon,
a

Határidő: azonnal
Felelős : Vajda l|-ászló

előteriesztés l
Előadó: Vajda László poleármester

Vajda László polgármester: Az

rvoli Ügyeleti

társulás ügyében folytattunk
let fenntartását az önkormán};zat társulás útján
kívánja ellátni. Ehhez szükséges
lévente társulási díjat fizetni. A tarsulási
szerződés nem változott az előző
képest. Iigyenlőre a Tiszalök
- Tiszadada Tiszadob - Tiszaeszlár közötti orvosi gyeleti T'ársulás
nincs vesz:él),ben.
tárgyalásokat.

A

A

hétvégiorvosi ü

Mentőszolgálat támogatást kér

megtekinthette.
(A

jeglzőkönw

7.

az

önkormányzattől.

A

levelet mindenki

számú melléklete)

Kérem, hogy tárgyaljunk anól, hogy

nyújtunk - e.

Benda Ferenc képviseló 1.000.- Ft. tá ogatási
összeget

j

avaso l,

S.oós Zsolt alpoleármester javasolja, 1 gy egyszeri
támogatási összegben nyújtsanak
támogatást, mely 200.000. tbrint lógye

A képviselő - testület tagjai az alpol2
A polgármester szavazásra bocsáda á
A Képviseló - testület 5 igen,

j

avasl atát támo gatj áll

szavazatta| E következ ő hallár<>zatot hozta:

,I,ISZAESZlÁn
xt)zsÉt; t ( KOR]M,iNYZÁT.
pvtslBlÓTpsr
xr
ÜLETÉN K
412020.(I,]. 13.)

határozata

A mentőszolgálat támtlga
A Képvislelő -

-

testülr:t

elhatározza, hogy támoga
200.000.- Ft értékben.
Felhatalmazza a polgármest
végezze el.

Határidő: azonnal
Felelős: Vajda László pol

nyújt az Országos Mentószolgálat részere
hogy a tárnogatással kaprcsolatos teendőket

Előadó: Vajda László

ookfolrfi

Yajda László poleárme§ler: 2020.
helyszínbejárást tartott a 1.empó *
működtetett létesítrnényektekint
hÍvták fel a figl,g|met. Tűz _ és
J

Felkértiik őket, hogy vállalják el,
-egy
oktatásokat. Szükségrink van
tú

ár

28,- án munkavédt:lmi és tűzvédelmi

Kft. két szakembere az önkorm ányzat által
melyre felkértük őket. Több hiányosságra
olmi oktatásban például senki nem részesült.

fiiggeszteni, hogy merre uan rak a
utak. A tíizoltő késztilékeknincsenek
hitelesítve, a darabszátnban. sem ki
tő a_ felsz;ereltség. Külcttek ,zg7, árajánlatot,
ar.;a
vonatkozóan, hogy hogyan tudnák
tudnánk közösen pótolni u hiairyo.rágokat.
Tudnának biztosítani tűzoltő készül
kihelyez;éssel, mel/nek az év es kaibantartását
folyamatosan ellenőrzik, Elkészítika tűz,'iadő
tervet, illetve 1-2 oktatást tartanának
éves szinten, Elmondja, hogy mit vá lalna
a kft. tűz - és nrunkavtldelmi feladatok
ellátása tekintetében 1a
iegiőkanl,v 8 zá.m! meiléklete). Az álta,Luk lcildött anyagot
(ieg),zőkönyv 9-]0 számú melléile:te)
tag megkapta" kérerrr tárgyaljunk az
árajánlat elfogadásáról. A feladatokát l20.000,ft./hó értékbenr,.ég,g2nék el, illetve
ezér7 az összegért atűzoltő l<észülékek
yos biztosításáról is g<tndoskodnának.

T{a

Soós Zsrclt alpolgármester: A
tás igénybe vételéreminderrképp szükség van,
azonban körül kellene nézni más siol áltatónál,
aki esetleg olcsóbllaniiud.ja vállalni

a

feladatol< ellátását.

A Képviselő - testület

5 igerr, egyhan

szav azattal a következ ii határ o zatot ho zta:
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határozata

Tűz

-

és tnunkavédelmi felada

A Képvis,:lő - testület
A Tempó Loki

ellátásártil

Kft. által kíildött Tűz és rnunllavédelmi szemle
jegyzőkönyvét megismerte,
rnát el Fo5l,adja.
Felhatalma zz.a a plo| gárlrrr
, hogy a Tempó Loki Kft.- vel tárgyalásokat
folytasson, a munl<avé<lelrni
megtartása ügyében.
Felhatalmazza a pcllgárniest
hogy más szolgáltatóval is vegye fel a
kapcsolatot, aki esetleg olcs bban látja el
a tűzvédelernnrell kapcsolatos
feladatokat.

Határidő: azonnal
Felelős: Vajda László pol

Előadó: Vaida László polgfore§Irr
Vaide_],ászló r,ol qármestQl.: Kaptunk
- Alfirldi Regionális Hlrlladékgazd
Tájékoztat arról, hogy fol irell nlórnü
a Kft. a két szírga szelektív hul
tudjuk osztani a lakosság számára. H
hulladékot. T ájékoztatja a testületet
kell foglalni.
A polgármester javaslatot tesz arra,
megszűntek, a-z az állampolgár, ak
keletkezik, az önkorm anyi.atial t
számára nem biztosított a külön gríj

A képviselő

testület

a

felhatalmaz za a polgártnestert,

tájéko
gy a

ho

Előadó: Vajda L,ásztő poleLrylr§t

lgy levelet Eberhardt Gábor Úrtól, aki azEszak
]kodási Nonprofit Kft. ügyvrnető igazgatója.
a telepü.lésen a lakott ingartlarrokat, uíei,hőgy
ytíjtő edényeket ide tudja szállítani, és
itt ki
lladékszá]ilítási naptár szerirrt fbgják szállitani
a
rról, hogy, a lomtalanítás időprlntjára időpontot

mivel a szelektír, huJlactékgytíjtő helyek
kimclndottan szelektív jellegű hulladéka
azt addig az időpontig, amíg a lakosság

tást határazat hozatala ntllkül
talanítiis időpontját íbglalja le.

elfogadta,

t

Yajdg László ptllqármester: A tavaly.i évet le tuk. Lekérhik
a ftildktinyvr:t. Ma rnár teljesen
tisztában vagyunk azzal, hogy nrei1, telkek
mieink. Csak ezeken fognnl,1 gazdálkodni a
közmunka program keretein Úértir. Úost kaptr
plrrsz 6 főt mezőgazd,asilgi piogramba, van
24.f1 a szociális programban. Ez 65 tti pirt
tnyilag. Ezzel a 65 fov,el nrdnánk indulni
1uy9.
L. vel. A programok összes ttiri.eÖ.- L9 l 3 .7 5 6. - forint (mező gazdas;ági pro gram) és
33..406.873. forint (szociális program). Ennyi
lehet a közmunka programra roraita"i. Mivel
csökkentek a területeink, abbárr gond,llkodunk
hogy egy,kicsit más jellegűr munkirt is lehetne
végezni. Megcéloztuk a kertészelet egy fólia
s ítorral. Szeretttink volna gépeket
vásrárolni, de
nem fért bele. Beterveztünk egy e§fenget
tartálykocsit, melyet fel le]hetne használni
öntözésre
horganyzott tartállr;l, Ós ,ran l
több olyan lakos, ahol fopdalkozni kell a
szippantással, mivel a szennyvíi - elvezetés
megoldrrtt. Ezzel a járműl,el alkalomszeníen
ez a problénra is megoldott lenne. Eilindult
a vető burgonya beszerzése. Már
válogatják a
munkások. Bízurrk berule, hogy meg;felelő
nrerl yisé_g_ kerül megtermelésre, a konyhári
Eszközbeszerzésre elkül öníthétő öslszeg kerül
regállapításra a munkaügyi ktizpont álta!,
Ez
az idei évben 5 millió forint. Az elő:ző Bvberl
e az összeg l0 millió forint
volt.
Ézek
pénzek
a
nem megfelelően lettek felhasználva
- tijbb eszközt vásároltak, de nem feltétlen^ül van
szükség 75 darab fiírészre.Javaslom, hogy
l aalább egy olyan eszközt vlisároljunk, ami
ténylegesen értéka falu számáru, urot, iőgy
könnyebb legyen a munka Tiiszaeszláron.
A
l<özmunka programban különböz ő páIyázati
:tőségek vannak. MeglróbáLiuk a rendszert
megéleszteni eg1, kicsit, Jó minőségű vetőni,
at vál asztottunk, melynelt jelentős bevétele
lehet, amit vissza tuduIlk forgatnl a közmu
prograrnba. Szeretnénk az önk,ormányzat
tulaj donában álló ingatl a_nok fol dhas:ználatát
vi
venni, rnert jelentős bevét.eli fonást jelent.

-

van -

e

valakinek kérdése,észrevétele?

A Képviseló -

elfogadta.

testiilet a közmunka p

szóló beszámolót határozztt ltozatala nélkül

El

ő

adó : B ertó

kJózs§ífq€,}"(i

Bertók József jeeyző: A HVB-nek csak a
településen lakcímmel renrlel.kező, a központi
névjegyzékben szerep lő v álasztőpolgar lehet
választott tagia. A HVI] tap;jainak személyére
a
helyi választási iroda vezetője tesz indí yt. Tiszaeszláron
a }l'VEl elnöke Meleg
Barnabásné volt. Neve zett T isz-ae:;zlári l
megsziint, mely a 2(lI3 (:vi X)LXVI. törvény
l7. §. (a) és 35 §. (2) pontja alapján helyére ú. tagot
kell választani.
(Az előterjesztés

a

jegy-zőkönyv

A Képviselő - testület

]

]. számú me éklete)

5 igen egyhan
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szav azat| al a következ ő hal,ár <lzatot hozta
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határozata

I{elyi VríIasztási Bi:zottsági ta melry:llal;ztrísártil

A Képviselő -

-

A

t,:stület

választási eljárásról szóló 2|)13 évi XXXVI.
törvény 24, ii, (1) bekezdésében
foglalt jogkörében eljáwa aH y, Választási Bizottság
tagjait tagjai közé
Meleg Lászlő Tiszaeszlár,
Ferenc atca 72. szánt aleúti lakost választja

meg.

- A Képviselő testület
gondoskodjc,n.

felkéri

a

polgármestert, hogy

a

tetg eskiitételéről

Határidő: azonnal
Felelős : Vajda Lászlő pcrlgármester
Előadó: Vaida László polgl,llq§§lgl

Vajda László polgármester: Az előzetesen
.elkészítettHelyi esélyegyenJlőségi program
kidolgozása megtörtént. Kérem a tisz;telt
iselő - testületet, hogy a programot etfogaani
szíveskedjenek. 13 év.ig nem volt Hell,i
ilyegyenlőségi program rl t,elepülésen. Ez
lehetőséget biztosít Eurórpai Uniós firrrásokkal
pcsolatban pá|yázatok benyujtásár:a.
(A Helyi esélyeglenlőségi program a

]

2, szómú melléklete.)

Összhangb an az Egyenlő Bánásrnó,Cr ől és az
lsélyegyerrlőség Elómozdítisáról szóló 2003.
CXXV. törvény, a ihelyi esély,e,gvenlőségi programclk elkészítésének
szabályairől és az
esélyegyenlőségi
r5vi.

mentclrokról szóÜ 32112Ó 1. (XII. 27 .) Korm.
rendelet és a helyi
tlsélyegyenlőségi program elkészítésénekrészl
szabályairől szóló 2/20t2 (VI"s.) EMMI
rendelet rendelkezéseivel, Tiszaeszliír Kcizség
,r.ményzata Esélyegyenlősé:gi
Programban
t, ö gziti az es él ye gyenl
ő s él g érdekéb en szüks éei
feladatoki:rt.

Az önkormfryylzat vállalja, hogy az elkészilt és
elfogadott Esélyegyerrlőségi Programmal
összehangolja a település más d-okumentumai
|, valaminl. az önkorm ányz,at
fe.nniartásáUan lévő
intézményeknrűködter:ését. Válltllja továbbr
az Esélyegyenlőségi Prclgram elkészítése
l:.gt
s9.án, bevonj a partneni kapcsol atrónd
szerét, ülönös tekintettel a köznevel.li
állami és nem
áll ami intézményfenntartói ra.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlősegi
me galapozását szo lgál a.
i

A Képviselő - testület

5 igen, egyhan

szav azattal a következ ő haíérozatot
hozta:
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határozata

tlelyi

Es élyegyenlőségi

lr Képvir;elő -

-

m elfogadlásáról

testül,et

A
_Helyi esélyegyenlősélgi pro
elfogadja.
Felkéri a jel4yzőt, hogy a Hely,i
Társadalmi IlsélyteremtésiIgazel

a

hatál: o:z,lt nrel

léklete s.zerinti tartalommal

yegyenlőségi programot az ,Eszak
gszámáraküldje meg.

- Alíöldi

Határidő: azonnal
Felelős: Bertók Jőzsef jegyző

Előadó: Vajda Ltirr'ó

p"'qá.ffi
ári Roma Nemzetiségi Örrkc,rm ányzattal
az
l apodást, felülvizsgáltuk.
\{ó<tosítására nincs
el. (4z eg,lüttműködési megállapodás a

előző évben kötött együttműködési
szükség, a jogszabályi előír,ásoknak
j e g,,zőkanyv ] 3. számú mel lé,tltl
te, )

Kérem a tisztelt testiiletet, hogy

formában fogadja el.

az együttműködési megállapodríst
változatlan

A Képviselő - testíilet 5 igen, egyhangu

szav azattal a következ ő hatiir ozatot
hozta:
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határozata

Együttmű ködési megállapodás

A Képvise]ő - testület

vizsglilal;áról

A

Tiszaeszlári Roma Nemzeti

lsi

Onk9nlányzattal kötött Együttműködési
megállapodást feltilvi:ls;giílta, a hat
rozat metrléklete szerinti tartalomii
al elfogadta.
Határidő: a;zonnal
Felelős: Bertók Jőzsef jegyző

Vejda _László poleármester: Van
egy Tiszaes lári lakor;, l.,ánczki István,,
aki szeretne lakást
vásárolni az önkorm anyÁtat, Szeiétnl
az tl aluból beköltözrri a falutla. air,
én tuáomasom
szerint 2 olyan lakható lakás van,
u^"i-" u.
dható, hogy azonnal beköltözhetO.
BÚUát az
egylk a Bakó féle ház. a másik pedig
a Ht
amelyben ezelőtt Szzakolczai Eszter
lakott. Abban kellene a képviselő'
,,rt.T,
reitri
dönteni, hogy hajlandóak vagyu"r.]
eladni. Szociális; bérlakrist.
iakást
"
A képviselő - teshilet támogat lakás eladást.
Az ingatlan eladási ára a toviábbiakban kerül
majd meghatározásra. Lenné még kérelem
i lbérletre, Molnár Lászlő
s,zeretne i)i"ten u,
újfaluból bejönlri, Lakríst bérbe lani
csat
t
szerződéssel
lehet. .A közüzemi díjak
fi zetése továbbszám lázással
tO,te", e, rro gy el l
1ucljuk
a
tényleges
bofi z:etések.i- uugy
pedig a köziúzeni szánrlákat a saját
:,11l' íratnia.
neuére :ellene
Ehhéz
az
önkorm ányzat, mint
tulajdonos hozzájárulása szükség.r,.
áe.tura
u
probléma
w:,."okoii-'t".,ni,
nogy J-4 hónap után küld a szolgálrtató
.',"+uryobb
értesí;
hrrgy mennyi tartozás van. A lakásból
kitenni nem lehet, nem rudjuk t"enalt.ani,
.arról,
nrert nincs miből. A szoigáltató
viszont, koveteli a
részét,Ennek a szabáilyait ki kell
,ioigorni, u
a
feltételeket
közölni
lrell
a bérlővel,
ligénylővel, ha eltogadjá targyatunr.,
rr,"r"* r" lja el, akkor nem tárgyalunk
'Vannak bérlakásaink,
tovább.
a,mei}ben niori is laki bérlő.
Ezeket felrit kátl vizsgálni, mert Van
tllyan bérlőnk, aki 2000 rorintert
bé_rei egy lak t. Ez volt a szokásjog,
de ez l.rerreiséges. Ezt
majd a következő testületi ülésen tárgy,aljÚ.

'

\lBjda L_ászló polgármester: Tudomásunk van
anó! hogy Tiszaeszlár törtérrete össze van
Cy"t,Úanár
ú.
nugyon
,,
kat
dolgozott már. Szeretnrék felhatalmazást
ir}|r:^ ,Ur":9]í.h
kérni
a tagok felől, arra, lrogy felkérjük
Gyuszi
si| hogy írja meg Tiszaesizlár történetá,
ttimogassuk abban, hogy ei'akönyv
és
nregjelen
ő
legyen.
Szeretném,
ha
az
önkormanyzat
vállalná ennek a könyvnek a kiadását.

A Képviselő -

testÜlet 5 i;$en, egyhangu szav

l a kö.retkre
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reíi

határoz.ata

Tiszaeszlár történetónek megí
.A

Képviselri - testület

ról

z,ő határoztt1..ot

hozta:

Elhatározza, hogy fel
Tiszaeszlár Község

Vállalja azt, Irogy

a
költllégvetése terhére tátno

Oláh Gyula Tiszaeszlári lakost, aíIa) hogy

t foglalja könyvbe.

ár

történetéről szóló könyv kiadását

Felhatalmazza iL
lrogy tárgyalásokat fojtasson Oláh Gyula
Tanár Únal a könyv megí ':t,.
Határid(i: azowtal
Felelős: Vajda Lásztó pol

Yqlda.I.,ászlő tlqlgírmlester: én a falunap
dá
második hetében tartanánk, hiszen az aratás
Hagyomány.őrz,5 Egyer;ület, mellyel valami
Egyesülete t létszámát kellene bővirlerri.
Kérn
részt ebben a munkában. Az akkori alapító
t
már csak nyolcan vagyunk a tagságban.
A
Egyesület szám.ára. Ez rtagy könnyeblség
Szeretném, ha itt kenilne majd
belül a jelenleg kovács hail§atókéirt tanuló
d
előtt.

án nem változtatnék Sz:eretném, ha június
:or van. A mai napig \étezjlk a Tiszaészlén
az ara1:,őnapot rendezni kezdtük. Ennek az
a tisztelt Képviselő testiiletet, hogy vegyen
k közül már nagyon sokaIr nem is Zinek. tvtu
n.gy3í falu program Íbrrást lriztosít működő
az Onkormányzatnak is.
az Európai kovácstalálkozó,, nrelynek keretein
ákok előzetes vizsgát csinálnánaÍ< a közönség

Szeretnénk továbbá népművészeti kiállítást
Közösen kell kiitalálnunk, mi legyen a kc
milyen formában tud segíteni a Képviselő:
Ki kell jelölni valakit, al<i az egész|t összeíil

program, és azt is, hogy, a:r, aratőnapon
ki
let tagiai közül.

Meleq Gábor alpolgánnester: Nyil,,zánvirló,
falunak szüksége van a]:ra, hogy íirrtalok
it

Tiszaeszlár lakossága k:[ vian öregedve. A
ide. Egy ilyen rendezv(lnnyel ,r"-g toa;ut

mutatni a falut.

Vajda László pol eármester:
Lenne, még egy kérdésemMeleg Barnához.
N
magadét, hogy rnilyene-k vagyunk. Ez
nem
döbbenve - botránko zva raJtad. Nrenr voltál
az nyerte meg a választát;t, akit te szerettél
vol

telepiilésürnkön.

:égiben egy este, egy dé_tuttin elmondtad
a
he_lyes képviselői hozzáálltis. Meg
voltak
. Kicsit tiszteljük e6;ymást, még ha
nem is

@ő:Eznemígl,történt.

_@ter:

Több ernbertől hal ottuk, hogy így volt. N{indl:nt
el lehet hinni.
mi is így,állunk hoz
Még annyit szeretnék elrnondani, hágy u rru,
avezető sec perc alatt kijelontette, hogy
nem
hajlandó velünk szerző<iást kötni, seirmivel
rcsolatban, inkább elviszi a varroclát.-Énnek
akadálya. Egy kicsit utánajárlunk. Való
ű, hogy a varroda érdekeltsélgi körében
_s9mmi
van
Nagy Tibor Barnabás is. iSemmi
§oncl, elmegy,
d hozunk ide másikat.
Fía te

így állsz

a dolgokhcz,

\,Ieleg Barnabás l<épviselő: Már a vltlasztás el
varrodának.

megmondták, hogy ha változ;ás lesz vége
a

Benda Ferenc képviselő: De a:lt mondt

torgatókönyvbr:n

,

benn e volt.

hogy mi fogiuk bezámli, pedig

ez

már a

Melee Barnabá,s képvir;elő: A postiával
sincs
B_ertók József

kötve.

jegyző:

A

postával, és az

ben található magánlirkássral is van szerződés

Benda Eerenc képvise]ő: Ha Bama azt hiszi hogy
hazudunk, merl ezjön le, menjen be
a
1egyző Urhoz, aki megmutatja a szerződés
rvezetet.
Ugyanazokkal a felttltelekkei akartuk
ezt megkötni, ami volt. Aztánjöttök
hátul
, hogy nri lopunk, és hazudrrnk. ]Ezt honnan
veszitek?
1

Melee Barnabár; képviselő: Én? Err nem
mond m semmit.

Yajda László polgármester: Mi is lrallunk

Például azt, llogy busás pénzértülsz

itt.

Mql_eg Barnabás képvis elő:

Ez sem igaz. u\zt nem. értem meg, hogynem
lehetett megoldást
találni. A varroda elköltözi, és elviszi"a
rnunkl sait is. Ugyayyt apénzt fogja
nekik fizetni, de
el kell utazniuk 80 kilométert. Nem hiszem
hogy nem leheteti -nalamiio_rp.o.Ái..^-ot
kötni.
Bertók JÓzsef jeg}zző: Ilnnél jobbat? A levele
olyan szerződés - tervez:et terutt ki<1olgozásra,
mar eljuttatta neklk, vagy nem tudom
|{
küldözgettek nekünk ri;gy gorráolom, hogy (

t én folytattam a varroda vezető.jével. Egy
it már ők tudtak, mert az elt'döm,'dr. Varga
mi történhetett, de az ol,yasatból., amit ők
i miár tisztában voltak a :szerződéls tartalmi
;részleteivel. ,\ szlerződésben semmi
nem
ult, meg is tudom mutatni bárkinek,
bármikor,
.Annyi módosult benne, hogy kössenek
eg1l || :tosítást az épületre. Benne
van
egy,posta, és
lrenne vgn egy magánhá:z, i) u,
épüLlet az
tányzat épülete. A varroda egy Úz:veszélyes
dolog. Oda kell egy biztosítás. Nern volt
semmilyen bérleti díj, se,mrnilyerr fiitésáíj.
lJgyanúgy maraclt volna minden, egyedül
a
;tosítás volt benne móciosít.v,a. Es papína
lett
volna vetve a szerződ,és, Ilyen ninJs, hogy
szóban nregállapodunk eg1, p,esti bélgel.
Mi
alapján fizet akkor ide helyi ip arűzési
adőt?

Meleq Bamabás képviselő: Könyvelője ke

átutalás is.

Lai

gy legyen. Meg kellett, lrogy

történjen

r

szavaddal azt hajtottad, hrcgy llezárni
a
l.mindenki tudja a valóságot, ául á n.rn.
Meglepne, ha megtudnárj a valóJág,ct a
va
rő1. Utazz el arra a telepüiésre,
ési tedd fel
ezeket a kérdéseket. Ha a valóságoi akarod
tud i. A.varrodavezetője, és llag,y
Titli kitolt a
dolgozókkal. Mi nern akartunk Óbe bele
rne ri. Abban a szerencsés helyzóiben
vagyunk,
Polgármester Úr, Jegyző Úr, Meleg Gátor,
er Zoltén, Benda Ferenc, és Soós Zs,ol|'hogy
ni nagyon jól tudjuk a vaJóságot. Úindent tudu a varrodáról.
Eddig nem (:rtettem azt,hogy
te testületi üléseken miért
v,arrodát. Olyan emberelr: társaságabai
ülsz,

akartad nrindig
tt a van,odát. Osszeállt bennünk a kép
egy
beszélgetésután, lrogy hogy is volt eil
a történet, Nem árulok el neked egyerrlőr,:."r-i',
a.
u
valóságot mind tudjuk. Tapedig vag},nem
, vagy nem akarod nekrink elárrrrlni.

Meleq Bamabiís képl,iselő: Ezmár teljesen

§anaer Lalos pénzü$,i bizottsági taq: Nem.
Ur rád húzni a hülyestlgét, Csak aztEit". h,

aZ egészen.

További kérdés,éshozzászólás nem hangzott

indegy.

i

mindeg;y. Ivfiegpróbálta a tisztelt
eszünk, hog1, átláturrlk majd ezen

az ülést bez,árta.

Vajda Lászl<>
polgiírmester

\),h9_

j

P*--^

Meleg Barnabás
egyzőkönyv hitelesítő

ltán

lritrllesítő

