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Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 29-én 
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 
63/2016. (XI. 29.) határozata 

 
A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 
 
1./ Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 
Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést, melyet elfogadott. 
 
 
 
 
Határidő: azonnal      Felelős: Mikó Zoltán polgármester 
 
 
 
 
 
Mikó Zoltán  sk.                   Dr. Kiss Imre sk. 
  polgármester                 jegyző 

 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 
Tiszagyulaháza, 2016. november 29.      
 
                                           
                                                                                                  Mészárosné Szincsák Mária 
                                                                                                jegyzőkönyvvezető 
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Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 29-én 
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

64/2016. (XI. 29.) számú határozata 
 

A Tiszagyulaháza Polgárőrség 2015. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszagyulaháza Polgárőrség 2015. 
évi munkájáról szóló tájékoztatóját megismerte és azt elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését a polgárőrség elnöke részére küldje 
meg.  
 
Felelős: Mikó Zoltán polgármester                                     Határidő: értelemszerűen 
 
 
 
 
 
 
 
Mikó Zoltán  sk.                   Dr. Kiss Imre sk. 
  polgármester                 jegyző 

 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 
Tiszagyulaháza, 2016. november 29.      
 
                                           
                                                                                                  Mészárosné Szincsák Mária 
                                                                                                jegyzőkönyvvezető 
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TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
65/2016.(XI. 29.) határozata 

 
a Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda 2016/2017-es nevelési évi munkatervének 

véleményezéséről 
 

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda  2016/2017-es 
nevelési évi munkatervét megismerte. 

A testület megállapította, hogy a munkaterv a jogszabályi elírások szerint, az előírt tartalommal 
készült. Az Óvoda által tervezet programok építenek a község hagyományaira, összhangban vannak 
a településen megrendezendő ünnepségekkel, rendezvényekkel, az óvodások aktív részesei ezeknek. 

A munkaterv megfelelő fórumot biztosít a szülőknek, a jogszabályi elírások szerint ütemezi az 
óvodai nevelés nélküli munkanapokat, szüneteket. 

Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetőt a fenntartói véleményről tájékoztassa.  

 

Határidő: azonnal                Felelős: Mikó Zoltán polgármester 
 

 

 

Mikó Zoltán  sk.                   Dr. Kiss Imre sk. 
  polgármester                 jegyző 

 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 
Tiszagyulaháza, 2016. november 29.      
 
                                           
                                                                                                  Mészárosné Szincsák Mária 
                                                                                                jegyzőkönyvvezető 



K I V O N A T 
 

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 29-én 
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TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

66/2016. (XI. 29.) számú határozata 
 

a Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda 
(4097 Tiszagyulaháza, Jókai u. 7.) alapító okiratának módosító okiratát a határozat  1. számú 
mellékletében, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. számú mellékletében 
foglaltak szerint fogadja el. 
  
Felkéri a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 
a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságához (4026 Debrecen, Hatvan u. 15. 
szám) nyújtsa be. 
 
Határidő: azonnal                                                     Felelős: Mikó Zoltán polgármester 

 
 
 
 
 
Mikó Zoltán sk.       Dr. Kiss Imre sk. 
   polgármester                 jegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 
 
Tiszagyulaháza, 2016. november 29. 
 
 
 Mészárosné Szincsák Mária 
 jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. sz. melléklet a 66/2016. (XI. 29.) számú határozathoz 
 
 

Okirat száma: 32-3/2016/ktgv. 

Módosító okirat 

A Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda a Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-
testülete által 2016. április 26. napján kiadott, 32-2/2016/ktgv. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a Képviselő-testület 66/2016.(XI. 29.) számú 
határozatára figyelemmel -  következők szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 4.1. pontja a következő szövegrésszel egészül ki: 

„A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 21.§ és 21/A.§-ában foglaltak szerint 
gyermekétkeztetési feladatok ellátása.” 
 
2. Az alapító okirat 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége pontja a következő szöveggel 
egészül ki: 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

     „Intézményi és munkahelyi étkeztetés: A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 21.§ 
és 21/A.§-ában foglaltak szerint a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést biztosít az 
óvodás és az általános iskolás korosztály számára ellátva az intézményi gyermekétkeztetési 
feladatokat, valamint  a nevelési-oktatási intézmény pedagógusai más munkavállalói számára 
biztosított, étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.” 

 
3. Az alapító okirat 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati 

funkció szerinti megjelölése pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
2 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 
3 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
4 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 
 

4. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
5.2.  A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 



jogviszony évi XXXIII. törvény  
 
5. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
6.2.  A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 

köznevelési intézmény 

 feladatellátási hely 
megnevezése 

tagozat 
megjelölés
e 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Tiszagyulaházi Aprajafalva 

Óvoda 
- 25 fő 

 
6. Az alapító okirat 6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép:  

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 

4097 Tiszagyulaháza, Jókai utca 
7. 

152  Az önkormányzat 
képviselő-
testületének 
vagyonáról és 
vagyongazdálkodás  
szabályairól szóló 
önkormányzati 
rendelet az 
irányadó. 

óvodai nevelés 
intézményi 
étkeztetés 

 
 
Jelen módosító okiratot 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Tiszagyulaháza, 2016. november 29. 

P.H. 

Mikó Zoltán 
polgármester 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



2. sz. melléklet a 66/2016. (XI. 29.) számú határozathoz 
Okirat száma:32-4/2016/ktgv 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 
1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 4097 Tiszagyulaháza, Jókai utca 7. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1.  

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.  

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 GÚT Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 4075 Görbeháza, Széchenyi utca 9. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.  

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 



3.2.1.  megnevezése: Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) 
bekezdésében meghatározott óvodai nevelési feladatok ellátása. A gyermekek védelméről szóló 
1997. évi XXXI. törvény 21.§ és 21/A.§-ában foglaltak szerint gyermekétkeztetési feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
Óvodai nevelés: a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai 
életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is 
magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása. 

        Intézményi és munkahelyi étkeztetés: A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 
21.§ és 21/A.§-ában foglaltak szerint a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést 
biztosít az óvodás és az általános iskolás korosztály számára ellátva az intézményi 
gyermekétkeztetési feladatokat, valamint  a nevelési-oktatási intézmény pedagógusai más 
munkavállalói számára biztosított, étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat. 
 
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
2 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 
3 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
4 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.4. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tiszagyulaháza község közigazgatási 
területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről 
szóló CXC. törvény alapján nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre -5 évre- nevezi ki 
Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Az egyéb munkáltatói jogokat a 
község polgármestere gyakorolja.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 



törvény  

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa: Óvoda 
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a pénzügyi, gazdálkodási feladatait a 

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatala látja el. Címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 1. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda  - 25 fő 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 

4097 Tiszagyulaháza, Jókai utca 
7. 

152 Az önkormányzat 
képviselő-
testületének 
vagyonáról és 
vagyongazdálkodás  
szabályairól szóló 
önkormányzati 
rendelet az 
irányadó. 

óvodai nevelés 
intézményi 
étkeztetés 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2016. július 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 
2013. március 30. napján kelt okiratot visszavonom. 

Kelt: Tiszagyulaháza, 2016. november 29. 
 
 
 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Tiszagyulaházi 



Aprajafalva Óvoda 2016. november 29. napján kelt, 2017. január 1.napjától alkalmazandó 32-
3/2016/ktgv. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 
 

Kelt: Debrecen, ………………………………………. 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
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Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 29-én 
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 
TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
67/2016.  (XI. 29.) számú határozata 

 
feladatellátási szerződés megkötéséről 

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladatellátási szerződést köt 
Hajdúnánás Városi Önkormányzatával az elterjesztés melléklete szerint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.  § (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott szociális és gyermekjóléti szolgáltatások kötelező önkormányzati feladatainak 
biztosítására. 

A szerződés 2017. január 1-től határozatlan időre szól.  

Felkéri a polgármestert, hogy a feladatellátás folyamatossága érdekében a feladatellátási szerződést 
kösse meg.  

 

Határidő: 2016. december 30.                                      Felelős: Mikó Zoltán polgármester 

 

 

Mikó Zoltán  sk.                   Dr. Kiss Imre sk. 
  polgármester                 jegyző 

 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 
Tiszagyulaháza, 2016. november 29.      
 
                                           
                                                                                                  Mészárosné Szincsák Mária 
                                                                                                jegyzőkönyvvezető 
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Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 29-én 
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  

68/2016. (XI. 29.) számú határozata 
 

Általános Iskola felvételi körzetének meghatározásával kapcsolatos vélemény kialakítására 
 
 
Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kinyilvánítja azon véleményét, miszerint 
egyetért azzal, hogy a GÚT Általános Iskola felvételi körzete Görbeháza, Újtikos és Tiszagyulaháza 
községek közigazgatási területében legyen megállapítva. 
 
A település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma: 10 
fő. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, 
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályának (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) 
értesítéséről gondoskodjon. 
  
 
Határidő: 2016. november 30.    Felelős: Mikó Zoltán polgármester 
 
 
 
Mikó Zoltán  sk.                   Dr. Kiss Imre sk. 
  polgármester                 jegyző 

 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 
Tiszagyulaháza, 2016. november 29.      
 
                                           
                                                                                                  Mészárosné Szincsák Mária 
                                                                                                jegyzőkönyvvezető 

 

 



K I V O N A T 
 

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 29-én 
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 
TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
69/2016.(XI. 29.) határozata 

 
a 2017. évi belső ellenőrzési tervről 

 
Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a alapján az önkormányzat és intézménye 2017. évi 
belső ellenőrzési tervét az alábbi tartalommal hagyja jóvá:  
 
Ellenőrzendő 
folyamatok és 
szervezeti egységek  

Az ellenőrzésre vonatkozó 
stratégia (ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya, terjedelme, 
ellenőrzött időszak)  

Azonosított kockázati 
tényezők  

Az 
ellenőrzés 
típusa  

Az 
ellenőrzés 
ütemezése  

Erő-forrás 
szükség-
letek  

Tiszagyulaháza 
Községi  
Önkormányzat 
normatíváinak 
lehívása és 
elszámolása 

Cél: az önkormányzat által a 
központi költségvetésből a 
költségvetési törvény alapján 
igényelt normatívák igénylésének és 
elszámolásának szabályszerű 
biztosítása;  
 
Tárgy: önkormányzat 2015. évi 
költségvetési rendelete, és a 2015. 
évi beszámoló 
 
Módszere: tételes ellenőrzés 
 
Időszak: 2016 év 

Többletigénylés, 
visszafizetési és 
kamatfizetési 
kötelezettség teljesítése 

 
Szabályszerűen igénybe 
vehető források le nem 
igénylése 

Pénzügyi  
ellenőrzés 

2017. II 
félév 

20 nap 

      

 
Felkéri a polgármestert, hogy a belső ellenőrzést követően annak eredményéről tájékoztassa a 
testületet. 
 
Határidő: esedékességkor     Felelős: Mikó Zoltán polgármester 

 
 
Mikó Zoltán  sk.                   Dr. Kiss Imre sk. 
  polgármester                 jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 
Tiszagyulaháza, 2016. november 29.      
 
                                           
                                                                                                      Mészárosné Szincsák Mária 
                                                                                                jegyzőkönyvvezető 



K I V O N A T 
 

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 29-én 
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

70/2016. (XI. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

a téli igazgatási szünet elrendeléséről 
 
 
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal Tiszagyulaházi Kirendeltségére vonatkozóan 2016. december 22-től 
2017. január 2-ig igazgatási szünetet rendel el.  
 
Felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet időtartama alatt a zavartalan ügymenet és feladatellátás 
biztosításáról, valamint a lakosság tájékoztatásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: 2016. december 10. - lakosság tájékoztatására            Felelős:  Dr. Kiss Imre  
                  folyamatos   - feladatellátás biztosítása                               jegyző 
 

 
 
 

Mikó Zoltán  sk.                   Dr. Kiss Imre sk. 
  polgármester                 jegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 
 
Tiszagyulaháza, 2016. november 29.      
 
                                           
                                                                                                      Mészárosné Szincsák Mária 
                                                                                                jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

K I V O N A T 
 

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 29-én 
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  

71/2016. (XI. 29.) számú határozata 
 

a 2017. évi munkaterv elfogadásáról 
 
Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évi 
munkatervre vonatkozó javaslatot, melyet a melléklet szerint elfogadott. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a napirendek határidőben történő előterjesztéséről. 
 
 
Határidő: folyamatos                                      Felelős: Mikó Zoltán polgármester 

 
 
 

Mikó Zoltán  sk.                   Dr. Kiss Imre sk. 
  polgármester                 jegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 
 
Tiszagyulaháza, 2016. november 29.      
 
                                           
                                                                                                      Mészárosné Szincsák Mária 
                                                                                                jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

K I V O N A T 
 

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 29-én 
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

72/2016. (XI. 29.) határozata 
 

a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez történő csatlakozásról 
 

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 5. pontjában foglalt feladatkörében 
eljárva kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének 
tagja kíván lenni.  

A testület kijelenti, hogy az érdekképviseleti szerv céljait megismerte, az Alapszabályban 
foglaltakkal egyetért.  

Kötelezettséget vállal arra, hogy tagfelvétele esetén a településre eső tagdíjat megfizeti.  

Felkéri a polgármestert, hogy a tagfelvételi kérelmet nyújtsa be az érdekképviseleti szervhez. 

 

Határidő: 2016. december 20.             Felelős: Mikó Zoltán polgármester 
 

 
Mikó Zoltán  sk.                   Dr. Kiss Imre sk. 
  polgármester                 jegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 
 
Tiszagyulaháza, 2016. november 29.      
 
                                           
                                                                                                      Mészárosné Szincsák Mária 
                                                                                                jegyzőkönyvvezető 
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