1. napirend: a polgármester beszámolója a két ülés között eltelt tevékenységekről
Előző testületi ülésünk augusztus 10-én volt.
Augusztus 11-én 9:00 órától egy villanyszerelőt fogadtam Művelődési Ház tetőterében, ahol az
EFOP pályázatnak köszönhetően egy ifjúsági klubot fogunk tudni kialakítani.
Az ottani elektromos átalakításokat beszéltük meg.
Augusztus 13-án pénteken 13:00 órára Dr Lacziné Ritter Andrea látogatott hozzánk az EFOPos pályázat szakmai részének a pontosítására.
Augusztus 16-tól 19-ig közigazgatási szünet volt az önkormányzatnál.
Augusztus 19-én 11,30 kor a 90 éves Jusztin Jani bácsit köszöntöttem otthonában átadva neki
miniszterelnök úr köszöntő oklevelét is.
Ezen a napon 13 órától fogadtam Gazdag Zoltán tervezőt akivel a külterületi utas pályázat
beadási lehetőségeit és a tervek elkészítésének a lehetőségeit hangoltuk össze.
Augusztus 20-án felsőtelepi Beniczky kastélyban tartottuk az augusztus 20-i ünnepséget 9:00
órától.
Ezt követően pedig a felsőtelepi művelődési háznál Tanya Kavalkád elnevezésű programot
valósítottunk meg melyet az EFOP pályázatból finanszíroztuk külterületi lakosok számára.
Ezen a napon fogadóórát is tartottam az ifjúság számára délután 15:00 órakor az EFOP
pályázathoz kapcsolódóan.
Augusztus 21-én szombaton 8:00 órakor fogadtam a redőnyöst aki a hivatali épületének Keleti
oldalára szerelt fel 3db redőnyt az árnyékolás segítésére.
Augusztus 24-én kedden az óvodát és az óvoda udvart tekintettem meg, hogy az óvoda felújítás
kapcsán milyen önkormányzati tulajdonú eszközök áthelyezésére van szükség amelyet a
közmunkásokkal kell megoldanunk, valamint pontosítottuk a tereprendezést is.
Augusztus 25-én 14:00 órától helyi identitás és kohézió erősítéssel kapcsolatos Bács Kiskun
megyei Konferencia volt, melynek a művelődési házunk adott otthont.
Augusztus 26-án 15:00 órától rendkívüli testületi ülést tartottunk a külterületi utas pályázattal
kapcsolatosan,
melyre
az
érintett
földtulajdonosokat
is
meghívtuk.
Augusztus 28-án szombaton 14 órára Imrehegyre utaztam, ahol a helyi identitás pályázat
keretében egy falukönyv bemutatóját tartották.
Szeptember 4-én szombaton Kiskőrösön a művelődési házban ünnepi megyei közgyűlésen
vettem részt ahol két tázlári személy vehette át a megye kitüntető díját Mártáné Czékus
Györgyi,
és
Dr.
Judák
József.
Ezúton is gratulálunk nekik a megyei elismeréshez!
Szeptember 5-én vasárnap a Kiskőrösi Szüreti Fesztivál keretében a tázlári értékeket és saját
munkáikat kiállító kézimunkásainkat és Rozmaring Asszonykórust látogattuk meg, akik ott
képviselték községünket. -bemutatva az ottani érdeklődők számára.

Szeptember 6-án 7:45 től összdolgozói értekezletet tartottam.
Szeptember 9-én fogadtam Szabó Csabát akivel az idei Kiskuntor részleteit pontosítottuk,
melyet idén november 13-ra szombatra tervezünk.
Szeptember 14-én 9:00 órától csomagosztás segítettünk a megye munkatársainak az
önkormányzat előtti parkolónál.
Szeptember 16-án 15:30-kor szociális bizottsági ülésen vettem részt.
Szeptember 18-án 16:00 órától alpolgármester úr képviselte az önkormányzatot a polgárőrség
30 év ünnepi közgyűlésén. Ezúton is gratulálunk a polgárőrség elmúlt 30 évi munkájához
amellyel segítették településünk lakóit.
Szeptember 21-én 17 órától Pénzügyi és gazdasági bizottság ülésén vettem részt.
Szeptember 22-én –ma- 9 órakor pedig részt vettem egy sportpálya munkaterület átadásán,
melyet az iskolaudvar óvoda felőli részére építenek majd fel, s elsősorban az óvodások
sportolását segíti.
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