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napirend: a polgármester beszámolója a 2021. június 30. és augusztus 10. közötti
időszakról

2021. 06. 30-án szerdán 8:00 órától diák munkavállalókat fogadtam akikkel a nyári
közmunkaprogram diák munkájának a feltételeit, részleteit beszéltük meg.
Ezen a napon 14:00 órára Soltvadkertre utaztam ahol a helyi képviselő testületi ülés keretében
elismerést adtam át Lehoczki Gábornak Tázlár körzeti megbízottjának akinek ezúton is
köszönjük a lelkiismeretes munkáját.
Július 5-én hétfőn 10:00 órától település-fásítási programon belül pályázatot adtam be,
amelyen 25 fát lehetett igényelni 1 településnek.
Ezen a napon kezdtük meg az árpa aratását a közmunkaprogramon belül.
Július 9-én 10 órára Kiskunhalasra az ügyvédhez mentem, ahol egy vállalkozóval az ipari
parkunk meglévő területének eladását bonyolítottuk, mivel elkészült a földmérés erre a
területre is.
Július 16-án 13:00 órától a közmunkásaink részére balesetvédelmi oktatást tartottunk az
előadóval, Tóth Istvánnal.
Július 19-én 13:00 órától EFOP pályázati megbeszélésen vettem részt 3 munkatársammal
Kiskőrösön a Polgármesteri Hivatal dísztermében, ahol megbeszéltük a pályázat részleteit a
táborok lebonyolítását és az eszközbeszerzéseket.
Július 22-én csütörtökön a Petőfi Népe újságíróját fogadtam Bartha Zsoltot aki a megye
tázlári kitüntetettjeivel készített interjút Mártáné Czékus Györgyivel és Judák Józseffel.
Július 26-án hétfőn a villanyszerelőt fogadtam a konyhán, akivel megnéztük, hogy az újonnan
beszerzett konyhai eszközöket hogy tudjuk az ipari áramra kapcsolni.
Július 28-án 16:00 órára a napelempark kivitelezőjével egy helyszíni bejáráson vettem részt
melynek keretében végig jártuk a 37 méteres túlméretes jármű tervezett útvonalát.
Augusztus 4-én 12:30-kor fogadtam a Tarr Kft szerelőit a buszvárónál, pontosabban a
tűzoltószertár épületénél, ahova beszereltek egy ingyenes WIFI-t amely biztosítja a busszal
közlekedők és az arra járók számára a buszállomás környezetében az internet elérését.
Augusztus 8-án vasárnap a nyári kupa asztalitenisz verseny lebonyolításában segítettem a
művelődési házban és a tornateremben Horváth Mihály szervezővel fogadtuk a környék
asztaliteniszezőit.
Augusztus 9-én hétfőn 10:00 órakor fogadtam pályázati segítőt nagy Boglárkát
Kiskunhalasról aki a magyarfalu járdaépítés pályázatnak a előrehaladását és a pályázati
dokumentációt tekintette meg, Illetve a megépített szakaszokat jártuk végig.
Ezen a napon 18:30-tól a tornateremben a tázlári fiatalokkal találkoztam egy fogadóóra
keretében ahol az EFOP pályázat keretében ifjúsági klubnak rendezendő helyszínt tekintettük
meg, valamint meghallgattam a fiatalok ötleteit és elmondtam hogy milyen eszközöket tudunk
a pályázat keretében beszerezni és a Klub rendelkezésére bocsájtani.

Augusztus 10-én 15:00 órától ügyrendi bizottsági ülésen vettem részt, 16:00 órától gazdasági
bizottsági ülésen vettem részt.
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