A polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységről, a végre nem hajtott határozatokról és
a zárt ülésen hozott határozatok ismertetése

2022. január 19-én volt előző testületi ülésünk.
Ezt követően január 20-án 9:00 órára Kaskantyúra utaztam, ahol a kiskőrösi többcélú kistérségi társulás ülésén vettem részt,
valamint a kistérségi ivóvíz minőségjavító társulási ülésen.
Ezt követően 15:00 órától fogadtam Csiszovszki Lászlót a Kiskőrösi rendőrség vezetőjét, akivel a tázlári közbiztonsági helyzetet
elemeztük ki.
Január 21-én Kiskunhalasra utaztam az ügyvédnőhöz, ahol a Lázár a sor végén lévő út rendezéssel kapcsolatos föld ügyet
bonyolítottunk egy ajándékozás kapcsán.
január 24-én 14:00 órától fogadtam az MVM önkormányzati kapcsolattartóját akivel a közvilágítás, a lakossági áram és gáz
szolgáltatást egyeztettük.
január 25-én a 0 és 3 évesek közötti csomagosztását segítettük a Megyei Önkormányzat dolgozóinak.
25-én 14:15 re Kiskunhalasra az ügyvédhez mentem, a kerékpárúttal kapcsolatos cserét bonyolítottunk ami még hátra volt.
január 27-én 8:00 órára az EFOP-os pályázattal kapcsolatosan fogadtuk önkormányzatunknál a soltvadkerti és a kiskőrösi
kollégákat és az aktuális részleteket egyeztettük.
Február elsején 16:00 órától szociális bizottsági ülésen vettem részt, majd 16:30-tól egy rendkívüli testületi ülés keretében
döntöttünk a szociális célú tűzifa kiosztásának a harmadik üteméről .
Február 3-án 9:00 órától babalátogatáson vettem részt a szociális ügyintézővel, 10 órától pedig fogadtam a segítő kezek tázlári
csoportjának a vezetőjét akivel az aktuális előttünk álló feladatokat egyeztettük.
Február 7-én 7:45-től összdolgozói értekezletet tartottam.
Február 8-án kedden beadtunk a magyarfalu pályázat keretében járdaépítésre és útépítésre pályázatot.
Február 8-án kedden 17:00 órától gazdasági bizottsági ülésen vettem részt.
Február 9-én szerdán 16:00 órától szociális bizottsági ülésen vettem részt.
Ma 17,00-tól pedig a 2020 évben befizetett iparűzési adó kimutatás alapján az első 3 helyezett vállalkozónak, őstermelőnek és
cégnek adtam át díjakat.
-röviden ennyiben kívántam tájékoztatni a képviselőtestületet és a lakosságot.

A Képviselő-testület 2022. január 19. óta zárt ülésen hozott határozatai
13/2022. (I.19.) KT számú
HATÁROZAT
1.

Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással 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.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás kiosztása kapcsán szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő:
2022. február 15.
Felelős:
Bán Róbert László polgármester
Végrehajtásért felelős:
jegyző
Értesül:
az érintett kérelmező, Molnárné Pásztor Zsuzsanna

14/2022. (I.19.) KT számú
HATÁROZAT

1.

Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal Illés Gábor részére – az
önhibáján kívül elfolyt víz vízszámlájának a rendezésére természetbeni juttatásként közvetlenül a szolgáltató felé a
számla részleges rendezésére összesen 60.000.- Ft összegű támogatást állapít meg a 2022. évi szociális keret terhére.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozat megtételére.
Határidő:
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Értesül:

2022. január 25.
Bán Róbert László polgármester
al/jegyző
az érintett kérelmező, Molnárné Pásztor Zsuzsanna szociális ügyintéző és a
gazdálkodási vezető

15/2022. (I.21.) KT számú
HATÁROZAT
1.

Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal támogatja, hogy a
0164/38 hrsz-ú, 891 m2, legelő művelési ágú ingatlan 2/9 tulajdoni hányadát -településfejlesztési célra- ajándékozás
útján megszerezze.

2.

A képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 116/2021. (XII.15.) Kt. számú határozatát.

3.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a földterület rész ajándékozással történő megszerzéséhez
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
azonnal
Felel:
polgármester
A végrehajtásért felel:
al/jegyző
Értesül:
titkárság, érintett tulajdonosok

16/2022. (II.01.) 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 és 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.
Határidő:
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Értesül:

2022. február 15.
Bán Róbert László polgármester
jegyző
az érintett kérelmező, Molnárné Pásztor Zsuzsanna szociális ügyintéző

