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Nemzetis égi Önko rm ány zaltal.'

felülvizsgáIata

a

Tiszaeszlári Német

ATiszaeszlári Általános Iskola Református
Egyház fenntartásába adása.
4'l ATiszaeszlár AranY J, u, 6. szám alatti
ingatlannak a Tiszaeszlári Református
Egyházkőzség fenntartásá
3,1

ba

ad ás a.

Tiszaeszlá,r, 2019. február 6.
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JEGYZÓKÖNYV
Készült: Tiszaeszlár Községi Önkormányzat Képviselőtestülete2Ot9. február 6_án
tartott üléséről.

Az

ülé s hel},e :

Közsé gháza tár gy alőterrne.

Jelen vannak: Nagy Tibor polgármester,
Farkas Ferenc Srándor alpolgármester,
Albert Richardo András,
Aleksza Pál,
Meleg Barnabás,
Rácz Tibor képviselőtestületi tagok,
Tanácskozási j o g gal me gi elent
Molnár Tímea köztisztviselő
Dr. Varga PáI jegyző.
:

Távolmaradását bej elentette

:

Kunkli Miklósné képviselőtestületi

tag.

Nagy Tibor polgrármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület
határozatképes, mivel a7 fő testületi tagból 6 fő azülésen megjelent.
Az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a Képviselőtestület a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl a
Képviselőtestület targyalj a meg:

Más javaslat nem hangzott el, a Képviselőtestület a meghívóban szereplő napirendet
megtfu gyalásra egyhangúlag elfogadta.

A napirend tárgyalása:
]./ napirendi pont: Rendelet-alkotás Tiszaeszlár Községi Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről.
Előadó: Nagy Tibor polgármester

Azírásban elkészített és kiadott előterjesztés a jegyzőkönyv
elhelyezve.

3./ szálmímellékletekéntvan

Kérdés:
Farkas Ferenc Sándor alpolgármester:

A

második védőnői körzet költségeit

megelőlegezi?

az

engedély megérkezéséigaz önkormányzat

Dr. Varga Pál jegyző válasza: Az engedély megérkezésévelegy időben a fnarlszírozási
szerződés is módosul , így a kiadásokat nem sziikséges módosítani.
.l.

4Hozzásző|ás:
Farkas Ferenc Sár]dor alpolgármester:

Elégedett a költségvetés előterjesztésével és tervezetével, átláthatő és részletes. Elfogadását
javasolja.

Aleksza Pál képviselőtestületi tag:

Az előterjesztés világos, áttekinthető,

a

Pénzügyi Bizottság elfogadását javasolja.

Dr. Varga Pál jegyző:

A Képviselőtestület

áItaI az ebr42 rendszerben bérkiegészitésrebenyújtott pályéaat támogatási
összegét a tervezet nem tartalmazza. Sikeres pályézat esetén a támogatás módosító keretében
pótelőirány zatként, épül be a kö ltsé gvetésb e.

Naey Tibor polgármester:
Óvatosságra, és takarékos gazdálkodásra int a koltségvetésselkapcsolatosan, hiszen még
mindig magas a költségvetés hiánya. A köztisztviselői bérkiegészítéspáIyázat, az csak egy
évre nyújt kedvező elbírálás esetén fedezetet a bérkiadásokra.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal. egyhangúl ag az alábbi rendeletet alkotta:
'I

TISZAESZLÁn rÖzsncI ÖNronnnÁNyz.q.r xrpvrsnlőrnsrüLETENEK
1,12019.

(II. 18.)

RENDELETE
Tiszaeszlár Községi Önkormán yzat 2019. évi köttségvetésóről

Az elfogadott

és kihirdetett rendelet a jeglzőkönyv

2./ napirendi pont:

Nemzetis

é

3./ szúmúmellékletekéntvan elhelyezve.

Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Tiszaeszlári Német

gi Önkorm ány zattal.

Előadó: Nag}, Tibor golgármester

Azirásbanelkészített és kiadott előterjesztés a jegyzők önyv 4.1 számúmellékleteként van
elhelyezve.

5-

Az

előtefiesztéssel kapcsolatosan
kérés,hozzászólás nem hangzott
e!.
KéPviselőtestÜlet 6 igen szavazattal,
egyhangú lag az alábbihatározatothozta:

TIsZAEsZr'Án rÖzsncr öNronnnÁI\IyZAT
xnpvrsnrőrnsrür,ET'N.K
2/20lg.(II.6.)

határozata
Bffi:x#Í##Lmegállapodás

felÜlvizsgáIatáróI a Tiszaeszlári
Német Nemzetiségi

KépviselőtestüIeú

A

Tiszaeszlári Német Nemzetiségi
Önkor mányzattal kötött
felÜIvizsgálta és ait u-irgyrőűryv

,ffiÍl§r:lást

##."""*:
A

4./

együttműködési

számú_i;iüi.,"t szerint

A Tiszaeszlári Általános Iskola
Református Eg,,,ház fenntartásába

Polgármester tájék??taÜa.,a
rervlli1::r*,.l.hTy 39 szülő aláírásávalmegerősítve
át ta ano. i rk"i; {.;rmritus
E gyiár"f}i-tartásáb

kezdem ény eáe az

á,;#::;':i* i1

;,x,**::,t|"Táirri*n

'_:,:H
- a tulajdonos Képviselőtestület

a

adását,

ivatala,a.ö*o*

aOrá

3r§i.?TÍ;::;iffiT"",fi::,""*r'rrn

- ner.,előtestül et nyilat kózata.

ázmegye szándékaafenntartásra
vonatkozóan,

tÍ,i::';;.;,l|]Í,*,|!i,";,r|ílJ, *nPviselőtestület

fi1;.",:'.::ifi';filrt"li'.",T:Hffii:*: n.-

vélem ényéta kérdésben.
A feltételeket

bangzottel, a Képviselőtestület
tag|ai általános

képviselőtestület 6 igen szavazattal,
egyhangú lag azalábbi hatérozatothozía:

rrszanszrz(n rÓzsncr ÖNxonvrÁNYZAT

xBpvrsnmrnsrtirr"Áőx
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fogadta a

- 6határ ozata
a Tiszaesztári Á|tatános Iskola Református

Egyházi fenntartásba adásáról

Képviselőtestület

a.l A Tiszaeszlár Községi Önkormányzat tulajdonát képező Tiszaeszlári
Áttalános Iskolának a Magyar Református Egyház fenntartásába adását
támogatja.

b.t

a Tiszaeszlár Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, tiszaeszlári 889.
helyrajzi számú, 8596 m' nagyságú, természetben 4464 Tiszaeszláro Arany J. u.
32la. szám alatt fekvő, ,,kivett általános iskola" megnevezésű ingatlant, és a
tiszaeszlári 123613. hrsz-ú, természetben Tiszaeszlár-Bashalom Kossuth u. 18.
ingatlanból az á|talrános iskola által használt területrészt, ellenértéknélkül,

határozatlan időtartamra, de minimum 20 évre a Magyar Református Egyház
használatába adja, az általános iskolai oktatási nevelési feladatok ellátása
céljából.

FelhatalmazzaTiszaeszlár Közsóg Polgármesterét, hory a Tiszaeszlári Általános
Iskola Református Egyházi fenntartásba adása kapcsán felmerült ügyekben
eljárjon.

A Tiszaeszlár Arany J. u. 6. szám a|atti ingatlannak a Tiszaeszlári
ReformátusEgyházközségtartóshasználatbaadása.
4./ napirendi pont:

Előadó: Nagy Tibor polgármester

A Polgármester szóban az alábbi előterjesztést adja:

Az

önkormányzati tulajdonban lévő volt gyermekorvosi rendelő épületéta Református
EgyházhasznáIla.
Az Egyház sikeresen páIyaázott a VP6-7.2.I-7.4.1-I6 azonosító sztímú,,,Településkép,
közösségi tér fejlesztése" című páIyazatra.34.I78.43I,- Ft támogatásra jogosult.
A pályázati cél megvalósítása érdekébenazEgyház kéri az ingatlan tartóshasználatba adását.
Célszerúaz épületet 20 évre ingyenes tartóshasznáIatba adni, azzal, hogy az épület
visszavételekor az Egyhaz nem tart igényt értéknövekedés címénkülönbözet-fizetésre. A
hasznáIatba adás az önkormiányzat érdekétis szolgálja, hiszen az épilet egy komoly felújítást
nyer. Jelenleg sem hosszabbtávon nincs olyan önkormányzati feladat, atnelyhez az épületre
szükség lenn. A használatba adás nélkül azingatlanüresen állna.

Az

előterj esztéssel kapcsolato san kérdés,hozzászőlás nem volt.

Képviselőtestület 6 igen szavazatíal. egyhangúlag az alábbi hatírozatothozta:
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határ ozata
a Tiszaeszlár Arany J. u. 6. szám alatti ingatlan Református Egyházi tartós
használatba adásáról

Képviselőtestület

A Tiszaeszlár Községi Önkormányzattulajdonában lévő Tiszaeszlár, Arany J. u.

6. szám alatti, tiszaeszlári 310. hrsz-ú ingatlanon lévő , nem lakás céljára szolgáló,
volt gyermekorvosi rendelő épületétingyenesenr20 év időtartamra a Tiszaeszlári
Református Egyházközség haszná|atába adj a.
Az ingat|an vis szavételeko r értéknövekedós cím én értékkülönbözetet a
Református Egyházközség részérenem fizet.
Felhatalma7.,za a Polgármester az ingatlan tartóshasználatba adásáról szóló
szerződós aláírására.

A Polgárm

estet az űlésíbezárta.
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Dr. Varga Pál
jegyző
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Molnár Tímea
jegyzőkönyv-vezető
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MEGrrívó

T

iszaeszlár Község Képviselő-testülete
2019. február 6 -án (szerdán)
1 7:30 őrátő| tartandő ülésére.

Helye : Községháza nagyterme

Napirend:

Előadó:

I.) 2019 évi költségvetési előterjesztési javaslat
2.) Együttmúködési megállapodás felülvizs gáIata a
Német Nemzeti sé gi Önkorm ány zattal

Nagy Tibor
polgármester
T

iszaeszlári

3.) Az általános Iskola ReformátusBgyhéa fenntartásába
adása.

T

iszaeszlát, 20

19 . j

Nagy Tibor
polgármester
Nagy Tibor
polgármester

anlar 28.

Nagy Tibor
polgármester

JELENLnrl ív
iszaeszlár Közsé g Képviselő-testületének 20 l 9,
tartott ülésénmegj elentekről
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Nagy Tibor polgármester

Aleksza Pál
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Albert Richardo András
Farkas Ferenc

Kunkli Miklósné
Meleg Barnabás
Rácz Tibor képviselők
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