JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016. november 29-én, Tiszagyulaházán, Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének, a Művelődési Házban megtartott nyilvános Képviselő-testületi
üléséről.
Jelen vannak:
Mikó Zoltán
Dobos Lászlóné
Szabó Sándorné
Megyesi Elemér

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Igazoltan távol:
képviselő

Tóth Péter Benjámin
Meghívottak:
A 3. napirendi pont tárgyalására:
Kapus Istvánné
Kánai István

Tiszagyulaháza Polgárőrség elnöke
Tiszagyulaháza Polgárőrség alelnöke

A 4. napirendi pont tárgyalására:
Budainé Pázmándi Judit

intézményvezető

Az ülés teljes időtartamára:
Maginé dr. Csirke Erzsébet
Mészárosné Szincsák Mária

aljegyző
jegyzőkönyvvezető

Mikó Zoltán polgármester: Sok szeretettel köszönti a megjelenteket a Képviselő-testületi
ülésen.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, jelen van 4 fő megválasztott
képviselő, igazoltan hiányzik 1 fő.
Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a mai ülésről hangfelvétel és jegyzőkönyv
készül, melynek vezetésével Mészárosné Szincsák Máriát bízza meg. Javaslatot tesz a
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására:
Javasolt napirendi pontok:
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1. Polgármesteri jelentés a lejárt
végrehajtásáról
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos

határidejű

Képviselő-testületi

határozatok

2. Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló
6/2016. (III.29.) Önkormányzati Rendelet módosításáról.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
3. Beszámoló a Tiszagyulaháza Polgárőrség 2015. évi tevékenységéről.
Előadó: Kapus Istvánné Tiszagyulaháza Polgárőrség elnöke
Előterjesztés: írásos
4. Előterjesztés a Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda 2016/2017-es nevelési évi
munkatervének véleményezéséről.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
5. Előterjesztés a Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda (4097, Tiszagyulaháza, Jókai utca
7. szám) alapító okiratának módosításáról.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
6. Előterjesztés a feladatellátási szerződés megkötésére
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
7. Előterjesztés Általános Iskola felvételi körzetének meghatározásával kapcsolatos
vélemény kialakítására.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
8. Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési tervről.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
9. Előterjesztés a téli igazgatási szünet elrendeléséről.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
10. Előterjesztés a 2017. évi munkaterv elfogadására.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
11. Előterjesztés a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez történő
csatlakozásról.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
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12. Különfélék
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
Előterjesztés: szóbeli

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (a szavazásban 4
fő vett részt) - egyetért a napirendi pontok tárgyalásával.
1./
Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról.
ELŐADÓ: Mikó Zoltán polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy szóbeli kiegészítése nincs, kéri, hogy tárgyalják
meg az előterjesztést.
Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. Felkéri
a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a lejárt határidejű Képviselői-testületi határozatok
végrehajtásáról szóló határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon:
A képviselő-testület a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló
előterjesztést, 4 igen szavazattal (a szavazásban 4 fő vett részt) elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
63/2016. (XI. 29.) határozata
A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt
határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést,
melyet elfogadott.

Határidő: azonnal

Felelős: Mikó Zoltán polgármester
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2./
Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló
6/2016. (III.29.) Önkormányzati Rendelet módosításáról.
ELŐADÓ: Mikó Zoltán polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mikó Zoltán polgármester: Megkéri Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző asszonyt tegye
meg szóbeli kiegészítését.
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Elmondja, hogy a Kormányhivatal szakmai
véleménye miatt kell a rendeleten módosítani. Két pontban nem felel meg a rendelet
szövegezése. A körzetek ugyanazok maradnak.
Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést. Felkéri a Képviselőtestületet, hogy aki egyetért a rendelettervezetben foglaltakkal, kézfelnyújtással szavazzon:
A Képviselő-testület az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló
6/2016. (III.29.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet 4 igen
szavazattal (a szavazásban 4 fő vett részt) elfogadta, és a következő rendeletet alkotta:
Tiszagyulaháza Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2016. (XI. 30.) Önkormányzati Rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 6/2016. (III.29.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében
eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1.§.
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 6/2016. (III.29.)
Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
2.§ (1) A fogorvosi alapellátást tekintetében Tiszagyulaháza község Polgár város 6174. számú
fogorvosi körzetével alkot egy körzetet.
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(2) Az iskolafogászati alapellátás tekintetében Tiszagyulaháza község Polgár város 6174.
számú fogorvosi körzetével alkot egy körzetet.
2.§
A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyelet
körzethatára – az önkormányzatok megállapodása alapján- Polgár, Görbeháza, Folyás,
Újtikos, Tiszagyulaháza közigazgatási területe.”

3.§
Záró rendelkezések
Ez a rendelet 2016. december 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Tiszagyulaháza, 2016. november 29.

Mikó Zoltán
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Tiszagyulaháza, 2016. november 30.

Dr. Kiss Imre
jegyző
3./
Beszámoló a Tiszagyulaháza Polgárőrség 2015. évi tevékenységéről.
Előadó: Kapus Istvánné, Tiszagyulaháza Polgárőrség elnöke
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mikó Zoltán polgármester: Felkéri Kapus Istvánnét, a Tiszagyulaháza Polgárőrség elnökét,
ha van kiegészítése a beszámolóhoz, tegye meg.
Kapus Istvánné Tiszagyulaháza Polgárőrség elnöke: Hozzászólásában elmondja, hogy
2015. év végén beadásra került a közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges kérelem.
Névváltoztatás is szükségessé vált, amelyre az Országos Polgárőr Parancsnokság szólította
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fel, mivel az egyesület szó nem szerepel a megnevezésben. Továbbá törvényi változások miatt
alapszabály módosítás is szükségessé vált.
Elmondja még, hogy 2016. augusztusban lemondott elnöki tisztségéről, ezzel együtt három
módosítás van beadva. Úgy gondolja, hogy még ebben az évben ezek átvezetésre kerülnek és
nem kell újabb hiánypótlást beadni.
Mikó Zoltán polgármester: Megkérdezi, hogy a tisztségviselő váltás rendben zajlott-e, nem
volt-e valami probléma, fennakadás?
Kapus Istvánné Tiszagyulaháza Polgárőrség elnöke: Válaszában elmondja, hogy egyéb
elfoglaltsága miatt már nem tudta maximálisan ellátni a polgárőrséggel kapcsolatos feladatait,
ezért döntött a lemondás mellett. A tisztújító közgyűlés rendben lezajlott, nem volt
fennakadás.
Mikó Zoltán polgármester: Megköszöni Kapus Istvánné a Tiszagyulaháza Polgárőrség
elnökének az elmúlt 10 év lelkiismeretes és áldozatkész munkáját, amit a községért tett.
Képviselő részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. Felkéri
a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a Tiszagyulaháza Polgárőrség 2015. évi
tevékenységéről szóló határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon:
A képviselő-testület a Tiszagyulaháza Polgárőrség 2015. évi tevékenységéről szóló
előterjesztést, 4 igen szavazattal (a szavazásban 4 fő vett részt) elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:

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

(A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy Kapus Istvánné az üléstermet elhagyta.)
4./
Előterjesztés a Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda 2016/2017-es nevelési évi
munkatervének véleményezéséről.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester

7
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mikó Zoltán polgármester: Megkéri Budainé Pázmándi Judit intézményvezető asszonyt, ha
van szóbeli kiegészítése, tegye meg.
Budainé Pázmándi Judit intézményvezető: Elmondja, hogy nincs szóbeli kiegészítése, ha
valakinek van kérdése, szívesen válaszol.
Szabó Sándorné képviselő: Megkérdezi, hogy az értékelés, intézményi önértékelés,
amelynek erőforrásait az intézményben dolgozó pedagógusok létszámához kell igazítani,
ennek a finanszírozása hogyan történik? A fenntartó finanszírozza?
Budainé Pázmándi Judit intézményvezető: Válaszában elmondja, hogy nem anyagi
erőforrásra vonatkozik, hanem személyire, nincs finanszírozása. Azért is készült el sokára a
munkaterv, mert az önértékelési kézikönyv is hiányzik, illetve 3 fős munkacsoportot kellene
kialakítani a két fő pedagógusból. Az a legnagyobb probléma, hogy az egy csoportos
óvodákra senki nem tudja megmondani, hogyan kell ezt alkalmazni. Egyelőre egymást
értékeli a két óvodapedagógus.
Képviselő részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. Felkéri
a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda 2016/2017-es
nevelési évi munkatervének véleményezéséről szóló határozati javaslattal, kézfelnyújtással
szavazzon:
A képviselő-testület a Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda 2016/2017-es nevelési évi
munkatervének véleményezéséről szóló előterjesztést, 4 igen szavazattal (a szavazásban 4 fő
vett részt) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

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.
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A munkaterv megfelelő fórumot biztosít a szülőknek, a jogszabályi előírások szerint ütemezi
az óvodai nevelés nélküli munkanapokat, szüneteket.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetőt a fenntartói véleményről tájékoztassa.
Határidő: azonnal

Felelős: Mikó Zoltán polgármester

5./
Előterjesztés a Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda (4097, Tiszagyulaháza, Jókai utca
7. szám) alapító okiratának módosításáról.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mikó Zoltán polgármester: Megkéri Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző asszonyt, tegye
meg szóbeli kiegészítését.
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Elmondja, hogy a módosítás oka az a jogszabályi
változás, mely a kis önkormányzatokat döntés elé állítja. A támogatás igénylésének feltétele,
hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult
feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági
társaságtól biztosítsa a gyermekétkeztetést. Szakfeladaton nem működhet a konyha 2017.
január 1-től. Abból a szempontból szerencsés a helyzet, hogy van egy óvoda, ahová vissza
lehet tenni a működését. A módosítás az alapító okirat azon pontjait érinti, amely a konyháról
szól.
Ennek megfelelően az SZMSZ rendeletet is módosítani szükséges.
Mikó Zoltán polgármester: Milyen plusz terheket ró ez a változás az óvoda vezetőre?
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Válaszában elmondja, hogy a munkáltatói jogkör
gyakorlója az óvodavezető lesz, akinek a konyhai dolgozók munkaköri leírását is módosítani
kell majd.
Képviselő részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. Felkéri
a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda (4097,
Tiszagyulaháza, Jókai utca 7. szám) alapító okiratának módosításáról szóló határozati
javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon:
A képviselő-testület a Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda (4097, Tiszagyulaháza, Jókai utca
7. szám) alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, 4 igen szavazattal (a
szavazásban 4 fő vett részt) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2016. (XI. 29.) számú határozata
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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

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 Képviselőtestülete 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.”
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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:

1

foglalkoztatási
jogviszony

jogviszonyt
jogszabály

szabályozó

közalkalmazotti
jogviszony

közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. 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

1

feladatellátási
hely
megnevezése

tagozat
megjelö
lése

Tiszagyulaházi
Aprajafalva Óvoda

-

maximális
gyermek-,
tanulólétszám
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

1

4097 Tiszagyulaháza, Jókai
utca 7.

ingatlan
helyrajzi
száma
152

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

az ingatlan
funkciója, célja

Az önkormányzat
óvodai nevelés
képviselőintézményi
testületének
étkeztetés
vagyonáról és
vagyongazdálkodás
szabályairól szóló
önkormányzati
rendelet az
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irányadó.
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.
1.2.

A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda
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.
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2.2.
2.3.

1

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.
A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

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

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.
3.2.

A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.
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.
4.2.

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.

A költségvetési
besorolása:

szerv

főtevékenységének

szakágazat
száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

4.3.

államháztartási

szakágazati

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.
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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

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

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

5.2.

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.
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti
jogviszony

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

6.2.

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

feladatellátási hely megnevezése

tagozat
megjelölése

1 Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda
6.3.

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

-

maximális
gyermek-,
tanulólétszám
25 fő
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ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

az ingatlan
funkciója,
célja

4097 Tiszagyulaháza, Jókai
utca 7.

152

Az önkormányzat
képviselőtestületének
vagyonáról és
vagyongazdálkodás
szabályairól szóló
önkormányzati
rendelet az
irányadó.

óvodai
nevelés
intézményi
étkeztetés

1

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

15
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést. Felkéri a Képviselőtestületet, hogy aki egyetért a rendelettervezetben foglaltakkal, kézfelnyújtással szavazzon:
A Képviselő-testület az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
16/2014 (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet 4 igen
szavazattal (a szavazásban 4 fő vett részt) elfogadta, és a következő rendeletet alkotta:
TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2016(XI. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014 (X.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 53.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1.§
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014 (X.22.)
önkormányzati rendelet 1. mellékletében a
„ 104035
107051

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
Szociális étkeztetés”
szövegrészt törli.
2.§
Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Tiszagyulaháza, 2016. november 29.

Mikó Zoltán
polgármester

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Tiszagyulaháza, 2016. november 30.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Dr. Kiss Imre
jegyző
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(A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy Budainé Pázmándi Judit intézményvezető
az üléstermet elhagyta.)
6./
Előterjesztés a feladatellátási szerződés megkötésére.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy ez a feladatellátási szerződés a
Hajdúnánás – Folyás – Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulást érinti, amelynek megszüntetéséről már hozott egy határozatot
a testület. Megkéri Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző asszonyt tegye meg szóbeli
kiegészítését.
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Elmondja, hogy december 5-re várható a
törvénymódosítás a társulási feladatellátással kapcsolatban. Ha ez a döntés megszületik
ennek a feladatellátási szerződésnek a megkötésére nem kerül sor. Ha mégsem történne
meg a törvénymódosítás, arra az esetre is minden irat elő van készítve és módosulást
csak annyiban eredményez, hogy a korábbi társulásos forma helyett a felek
feladatellátási megállapodással biztosítják az ellátást a rászorulók részére. Kéri, hogy
hozza meg a testület a döntését.
Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát.
Felkéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a feladatellátási szerződés megkötéséről
szóló határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon:
A képviselő-testület a feladatellátási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést, 4 igen
szavazattal (a szavazásban 4 fő vett részt) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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 előterjesztés 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.
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Felkéri a polgármestert, hogy a feladatellátás folyamatossága érdekében a feladatellátási
szerződést kösse meg.
Határidő: 2016. december 30.

Felelős: Mikó Zoltán polgármester

7./
Előterjesztés Általános Iskola felvételi körzetének meghatározásával kapcsolatos
vélemény kialakítására.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)

Mikó Zoltán polgármester: Az Általános Iskola felvételi körzetének a meghatározása
már egy hagyományos döntés.
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Elmondja, hogy minden évben november 30-ig
a Kormányhivatal Oktatási Hivatalának főosztálya fogja kérni. Ezért került a testület elé
ez a döntés, mert egy törvényi kötelezés.
Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát.
Felkéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért az Általános Iskola felvételi körzetének
meghatározásával kapcsolatos vélemény kialakításáról szóló határozati javaslattal,
kézfelnyújtással szavazzon:
A képviselő-testület az Általános Iskola felvételi körzetének meghatározásával
kapcsolatos vélemény kialakításáról szóló előterjesztést, 4 igen szavazattal (a
szavazásban 4 fő vett részt) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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.
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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

8./
Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési tervről.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Mikó Zoltán polgármester: Megkéri Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző asszonyt
mondja el a 2017-es év belső ellenőrzési tervét.
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Elmondja, hogy az előterjesztés mindent
részletesen tartalmaz. Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának nincs hatályos
szerződése a belső ellenőrzési feladatok ellátásra, így 2017. évre gondoskodni kell a
belső ellenőr személyének kiválasztásáról.
Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát.
Felkéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a 2017. évi belső ellenőrzési tervről
szóló határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon:
A képviselő-testület a 2017. évi belső ellenőrzési tervről szóló előterjesztést, 4 igen
szavazattal (a szavazásban 4 fő vett részt) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

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:
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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

Erőforrás
szükségletek

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;

Többletigénylés,
visszafizetési és
kamatfizetési
kötelezettség
teljesítése

Pénzügyi
ellenőrzés

2017. II
félév

20 nap

Tárgy: önkormányzat 2015. évi
költségvetési rendelete, és a
2015. évi beszámoló

Szabályszerűen
igénybe vehető
források le nem
igénylése

Módszere: tételes ellenőrzés
Időszak: 2016 év

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

Felelős: Mikó Zoltán polgármester

9./
Előterjesztés a téli igazgatási szünet elrendeléséről.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mikó Zoltán polgármester: Átadja a szót szóbeli kiegészítésre Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyzőnek.
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Elmondja, hogy a Kormányrendelet lehetőséget ad
téli igazgatási szünet elrendelésére is. Az igazgatási szünet időtartama télen két egybefüggő
naptári hét lehet, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart. Jelen esetben
másfél hét, 2016. december 22-től 2017. január 2-ig a folyamatos feladatellátás és a zavartalan
ügymenet érdekében.

Dobos Lászlóné alpolgármester: Megkérdezi, hogy a dolgozók így ki tudják-e venni teljes
egészében az éves szabadságukat?
Maginé dr. csirke Erzsébet aljegyző: Az igazgatási szünetek nagyban hozzájárulnak
ahhoz, hogy a dolgozók ki tudják venni a szabadságaikat, de még így sem sikerül minden
esetben.
Képviselő részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát.
Felkéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló
határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon:
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A képviselő-testület a téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló előterjesztést, 4 igen
szavazattal (a szavazásban 4 fő vett részt) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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
folyamatos - feladatellátás biztosítása

Felelős: Dr. Kiss Imre
jegyző

10./
Előterjesztés a 2017. évi munkaterv elfogadására.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy minden évben készíteni kell egy munkatervet
a tárgyévet megelőző december 31-ig, amely alapján a Képviselő-testület végzi a munkáját.
Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát.
Felkéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a 2017. évi munkaterv elfogadásáról szóló
határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon:
A képviselő-testület a 2017. évi munkaterv elfogadásáról szóló előterjesztést, 4 igen
szavazattal (a szavazásban 4 fő vett részt) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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.

21
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a napirendek határidőben történő
előterjesztéséről.
Határidő: folyamatos

Felelős: Mikó Zoltán polgármeste

Melléklet a 71/2016. (XI. 29.) sz. határozathoz

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. ÉVI MUNKATERVE
FEBRUÁR 14. 14.00 ÓRA
1.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Mikó Zoltán polgármester
2.
Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016
(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.
Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadságának ütemezéséről
Előterjesztő: Mikó Zoltán polgármester
4.
Különfélék
MÁRCIUS 28. 14.00 ÓRA
1. Beszámoló a védőnői feladatellátásról
Előterjesztő: Mikó Zoltán polgármester
(a napirendhez meghívandó: védőnő)
2. Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Mikó Zoltán polgármester
3. Különfélék
ÁPRILIS 25. 14.00 ÓRA
1. A 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Mikó Zoltán polgármester
2. Beszámoló a közrend-, közbiztonság helyzetéről
Előterjesztő: Rendőrkapitányság vezetője
(a napirendhez meghívandó: Rendőrkapitányság vezetője)
3. Különfélék
MÁJUS 30. 14.00 ÓRA
1. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Mikó Zoltán polgármester
(a napirendhez meghívandó: családsegítő)
2. Tájékoztató az Alapítvány Tiszagyulaházáért alapítvány 2016. évben végzett
munkájáról
Előterjesztő: Alapítvány elnöke
(a napirendhez meghívandó: Alapítvány elnöke)
3. Különfélék
JÚNIUS 27. 14.00 ÓRA
1. Tájékoztató a Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvodában végzett szakmai munkáról
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Előterjesztő: Aprajafalva Óvoda vezetője
(a napirendhez meghívandó: Óvoda vezetője)
2. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről
Előterjesztő: Mikó Zoltán polgármester
3. Különfélék
SZEPTEMBER 26. 14.00 ÓRA
1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Mikó Zoltán polgármester
2.
Beszámoló a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról
Előterjesztő: Dr. Kiss Imre jegyző
3.
Tájékoztató a Polgárőrség munkájáról
Előterjesztő: Polgárőrség vezetője
(a napirendhez meghívandó: Polgárőrség vezetője)
5. Különfélék
OKTÓBER KÖZMEGHALLGATÁS
NOVEMBER 28. 14.00 ÓRA
1. Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési tervről
Előterjesztő: Mikó Zoltán polgármester
2. Előterjesztés beiskolázási körzet véleményezéséről
Előterjesztő: Mikó Zoltán polgármester
3. A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Mikó Zoltán polgármester
4. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről
Előterjesztő: Mikó Zoltán polgármester
5. Különfélék
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11./
Előterjesztés a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez történő
csatlakozásról.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a „Legjobb Önkormányzati Gyakorlat” című
pályázat során derült ki, hogy Tiszagyulaháza nem tagja a TÖOSZ-nak. Még szerencse, hogy
ez nem volt feltétele a pályázatnak. Kéri a Képviselő-testületet hozza meg határozatát a
csatlakozásról.
Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. Felkéri
a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségéhez történő csatlakozásról szóló határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon:
A képviselő-testület a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez történő
csatlakozásról szóló előterjesztést, 4 igen szavazattal (a szavazásban 4 fő vett részt)
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

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.
12./
Különfélék
Előadó: Mikó Zoltán polgármester

Felelős: Mikó Zoltán polgármester
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Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy 2016. december 10-én Tetétlen község szervez
Adventi vásárt, ahova Tiszagyulaházát is meghívták árusítani. December 21-én szintén
meghívásra Debrecenbe a Fórum bevásárló központba kell menni, kiállítani és árusítani
termékeinket. A különfélékben ennyit szeretett volna elmondani, kéri, ha Képviselőtestületnek van felvetése, tegye meg.
Dobos Lászlóné alpolgármester: Két dolgot szeretne megemlíteni, mégpedig a gát előtti
felhajtóhoz jó lenne zúzott követ lerakni, mert nagyon rossz az út. A másik dolog pedig az
óvodások karácsonyi ajándéka, hogy ne a szülőknek kelljen bevinni a gyerekeknek ajándékot,
hanem ha van rá mód, vásároljon az önkormányzat részükre valamit.
Mikó Zoltán polgármester: Válaszában elmondja, hogy az óvoda vezetővel egyeztetett már
ez ügyben és az ő javaslatára tavaszi játékok lesznek vásárolva a gyerekeknek. A mikulás
csomagokat 0-14 éves korig állja az Önkormányzat, most megemelve a csomagok értékét
500-ról 700.- Ft-ra. Lesz mikulás ünnepség, illetve kérésre házhoz is megy a mikulás.
Megyesi Elemér képviselő: Megkérdezi, hogy maradt-e zúzott kő az önkormányzat udvarán
a kátyúzás után, mert a Rákóczi utcát nagyon jó lenne megszórni, mert lassan az egész út
eltűnik már a sárban. Lassan már semmiféle jármű nem tud bemenni az utcába. Nagyon
vigyáznak arra, hogy semmiféle mezőgazdasági jármű arra ne közlekedjen, ne tegye még
rosszabbá az út állapotát.
Mikó Zoltán polgármester: Válaszában elmondja, hogy az összes kő kint van az utcákon,
sajnos nincs kimaradva egy kicsi sem. A gátfeljáróhoz sem tud lerakni, mert nincs mit és
egyébként az a TIVIZIG tulajdona.

Mivel az ülésen egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mikó Zoltán polgármester az
ülést bezárta.

K. m. f.

Mikó Zoltán
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

