A polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységről, a végre nem hajtott
határozatokról és a zárt ülésen hozott határozatok ismertetése
2021. december 16-án 10 órától babalátogatáson vettem részt a szociális ügyintézővel.
December 17-én 10:00 órára Pirtóra mentem, ahol az országgyűlési képviselőnk Bányai
Gábor tartott egy tájékoztatót a várható pályázatokról.
Ezen a napon 13 órára Bócsára utaztam, ahol birkózó egyesület jubileumi ünnepségén vettem
részt.
December 18-án szombaton 15 órától adventi gyertyagyújtáson vettem részt a parkban,
melyen az evangélikus gyülekezet szolgált, melyet köszönünk.
December 20-tól 23-ig igazgatási szünet volt az önkormányzatnál, de 22 én fogadtam a
rendszergazdát aki aha az újonnan beállított fénymásolót és a számítógépeket hangolta össze,
valamint pályázatos eszközöket állított be.
December 27-én fogadtam a kiskunhalasi Taekwondo-sokat akik a téli szünetben 3
alkalommal edzést tartottak a birkózó teremben, és szeretnének tázláron is majd egy csoportot
létrehozni.
December 29-én fogadtam a Lázár-Tó-i út végén lévő területek tulajdonosait, akikkel
pontosítottuk, az új nyomvonalhoz szükséges területek cseréjét és teendőit.
Január 3-án 7:45 től összdolgozói értekezletet tartottam.
Január 5-én 15:30 -től szociális bizottsági ülésen vettem részt, majd 17:00 órától a járda
tervezővel tartottunk egy helyszíni bejárást, ahol pontosítottuk hogy hol fog haladni a
nyomvonal.
Január 6-án 16:30-től rendkívüli képviselő testületi ülésen döntöttünk a kiosztható szociális
célú tűzifa kb. ¼-ről.
December 7-én pénteken 8:00 órakor fogadtam az önkormányzatnál azt a helyi
őstermelőt/vállalkozót aki a tanyájába szerette volna bevezetni a vezetékes vizet, s őt
segítettem ennek a menetének a vázolásában.
Ezen a napon 9:00 órakor fogadtam az optikai kábel oszlop, illetve hálózat kiépítését végző
kivitelezőt, akivel egy felesleges oszlop eltávolítását beszéltük meg, ami az építendő járda
nyomvonalában esne.
Ezen a napon 14 órától pedig egyeztettem a pályázatíróval, a külterületi utas pályázattal
kapcsolatos iratok összeállításáról.
Január 10-én 16:30 tól pedig egy rendkívüli testületi ülés keretében döntöttünk a TOP
PLUSZ-os energetikai felújításos pályázat beadási helyszíneiről és kiválasztottuk a tervezőt.
Január 11-én 14:30-tól nyugdíjasok csomagosztás átsegítettük az önkormányzati hivatal
előterében a megye dolgozóinak.

Január 13-án csütörtökön 14:00 órától fogadtam Bányai Gábor országgyűlési képviselőnket,
akivel egy bejáráson az elmúlt időszakban megvalósított pályázatainkat szemléltük meg.
Valamint egyeztettünk a közeljövő, általunk szükségesnek tartott pályázatokról.
2022.01.19-én 16,00-tól szociális bizottsági ülésen vettem részt.
Polgármester beszámolójához:
2. A Képviselő-testület előző zárt ülésén hozott döntései 2022.01.06-án és
2022.01.10-én
1/2022. (I.06.) KT számú
HATÁROZAT
1. Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal
szociális célú tűzifa támogatást állapít meg az 1. számú, valamint a 2. számú melléklet
szerinti tartalommal a BMÖGF/191-36/2021. iktatószámú támogatói okirat alapján Tázlár
Község Önkormányzat számára megítélt, 530 592 ebr42 azonosító számú, 2021. évi
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás terhére.
2. Tázlár Község Önkormányzat polgármestere megteszi a támogatás kiosztása kapcsán
szükséges jognyilatkozatokat.
2/2022. (I.10.) KT számú
HATÁROZAT
1. Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik
szavazattal pályázatot nyújt be TOP Plusz 2.1.1-21 pályázati kiírásra, önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése céljából 3 önkormányzati épületre. 6236 Tázlár,
Árpád utca 8. (hrsz.150/1) Dobó utca 14. (hrsz:16/1) és 6236 Tázlár, Béke utca 2. (hrsz.
33/5) címeken. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás összege 43.127.484.- Ft.
2. Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a támogatással
létrehozott beruházást a pályázatban vállalt szakmai tartalommal változatlanul
fenntartja a projekt befejezését követő 5 évig.
3. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához szükséges a
szükséges jognyilatkozatok megtételére, valamint arra, hogy a pályázattal kapcsolatos
ügyekben teljes-körűen eljárjon.

3/2022. (I.10.) KT számú
HATÁROZAT
Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem,0 tartózkodik szavazattal a
TOP Plusz 2.1.1-21 pályázati kiírásra, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítéséhez a
Vrabély Mérnöki Iroda Kft. (1125 Budapest, Istenhegyi út 31/A, 6000 Kecskemét, Izsáki út
39.) tervező-iroda által beadott 2.984.500.- Ft összegű árajánlatát rangsorolja az első helyre.

