JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016. március 22-én, Tiszagyulaházán, Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének, a Művelődési Házban megtartott nyilvános Képviselő-testületi üléséről.
Jelen vannak:
Mikó Zoltán
Szabó Sándorné
Tóth Péter Benjámin

polgármester
képviselő
képviselő

Dobos Lászlóné
Megyesi Elemér

alpolgármester
képviselő

Igazoltan távol:

Meghívottak:
A 7. napirendi pont tárgyalására:
Galambos Teodóra

védőnő

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 3 fő megválasztott képviselő,
igazoltan hiányzik 2 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 az alábbi módosítás szerint:
Javasolt napirendi pontok:
1. Beszámoló a védőnői szolgálat feladatellátásáról.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
2. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
3. Előterjesztés Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának az egészségügyi alapellátások
körzeteinek meghatározásáról.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
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4. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
valamint felhasználása ellenőrzésének, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
szolgáltatások részletes szabályairól szóló 5/2015 (II.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
5. Előterjesztés a települési hulladékgazdálkodásról szóló 11/2014. (V.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
6. Előterjesztés a Tiszagyulaháza Község Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyására.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
7. Előterjesztés a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal.(4080, Hajdúnánás, Köztársaság
tér 1. szám) alapító okiratának módosításáról.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
8. Különfélék.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (a szavazásban 3 fő
vett részt) - egyetért a módosított napirendi pontok tárgyalásával.

1./
Beszámoló a védőnői szolgálat feladatellátásáról.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mikó Zoltán polgármester: Felkéri Galambos Teodóra védőnőt, tegye meg szóbeli kiegészítését.
Galambos Teodóra védőnő: Elmondja, hogy minden lényeges dolgot leírt a beszámolóban, nincs
szóbeli kiegészítése, de ha kérdés van, szívesen válaszol.
Szabó Sándorné képviselő: Elmondja, hogy ez a beszámoló egy nagyon jól megszerkesztett,
mindenre kiterjedő, jól érthető, részletes leírás. Kérdése az lenne, hogy az onkológiai szűrés miért
csak 25 - 45 éves korig szól? Mi lesz az idősebb korosztállyal?
Galambos Teodóra védőnő: Válaszában elmondja, hogy az OEP csak ennek a korosztálynak
finanszírozza a szűrését. Mivel Magyarországon még mindig kiemelkedően magas a méhnyak
rákban történő elhalálozás, így a szűrés elvégzését kiterjesztették azon védőnőkre is, akik ezt
elsajátították. Ezen korosztály feletti nők szűrésének költsége már az Önkormányzatot terheli.
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A vizsgálatok végzéséhez működési engedély módosítása szükséges,
beszerzése is nagyon költséges.

illetve az eszközök

Mikó Zoltán polgármester: Kérdése az lenne, hogy milyen anyagi terhet jelenthet ez az
Önkormányzat számára? Ezzel kapcsolatban megkéri a védőnőt, hogy készítsen egy kimutatást a
költségekről. A lehető legrövidebb időn belül szeretné beindítani a szűrést a többi korosztálynak is.
A lakosságnak ez természetesen semmibe nem kerülne, minden költsége az Önkormányzaté.
Szabó Sándorné képviselő: Az iskolások gerincferdülésével, tartásjavításával kapcsolatban tart-e
az úszásoktatás az iskolában?
Galambos Teodóra védőnő: Elmondja, hogy az első félévben lezárult az úszásoktatás, már nem
járnak a gyerekek.
Mikó Zoltán polgármester: Megkérdezi, hogy hol tart a baba-mama klub újraindítása?
Galambos Teodóra védőnő: Egy helyiségre lenne szükség és szerdánként újra működne a klub.
Mikó Zoltán polgármester: Rendelkezésre bocsájtja a Művelődési Ház egyik helyiségét a
foglalkozások megtartására.
Képviselő részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést. Felkéri a képviselő-testületet,
hogy aki egyetért a védőnői szolgálat feladatellátásáról szóló beszámolóval, kézfelnyújtással
szavazzon:
A képviselő-testület, a védőnői szolgálat 2015. évi feladatellátásáról szóló beszámolót 3 igen
szavazattal (a szavazásban 3 fő vett részt) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2016. (III. 22.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Védőnői Szolgálat 2015. évi feladatellátásáról szóló beszámolóról
Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2015. évi
feladatellátásáról szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja.
Határidő: ----

Felelős: -------

2./
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.
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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, 3 igen szavazattal (a szavazásban 3 fő vett részt) elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2016. (III. 22.) 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

3./
Előterjesztés Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának az egészségügyi alapellátások
körzeteinek meghatározásáról.
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: Az előterjesztés minden lényeges dolgot tartalmaz. A
községben az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti
ellátást egy körzetben, a Polgár Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján a Polgár
városban működő Orvosi Ügyelet útján biztosítja.
Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának az egészségügyi alapellátások
körzeteinek meghatározásáról szóló rendelettervezetet, 3 igen szavazattal (a szavazásban 3 fő vett
részt) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
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TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2016.(III. 29.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról
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 a következőket rendeli el.
1.§
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és az iskola egészségügyi ellátás körzetei
(1)
A háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás egy vegyes alapellátási körzetben történik,
melynek ellátási területe Újtikos és Tiszagyulaháza községek közigazgatási területe.
(2)
A háziorvos az (1) bekezdésben meghatározott alapellátási körzettel azonos körzetben végzi
az iskola egészségügyi ellátást.
2.§
A fogorvosi alapellátás körzete
(1)
A fogorvosi alapellátást – külön megállapodás alapján – Polgár város 6174. számú
körzetének fogszakorvosa látja el Tiszagyulaháza község közigazgatási területén egy ellátási
körzetben.
(2)

Az iskolafogászati alapellátást az (1) bekezdésben meghatározott körzet fogszakorvosa
biztosítja Tiszagyulaháza község közigazgatási területén egy ellátási körzetben.
3.§
A védőnői ellátás körzete

(1)A védőnői ellátás egy alapellátási körzetben történik, melynek ellátási területe Újtikos és
Tiszagyulaháza községek közigazgatási területe.
(2)A védőnő az (1) bekezdésben meghatározott alapellátási körzettel azonos körzetben végzi az
iskola-védőnői egészségügyi ellátást.
4.§
Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
ügyeleti ellátás körzete
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Az önkormányzat Tiszagyulaháza község közigazgatási területén az alapellátáshoz kapcsolódó
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátást egy körzetben, a Polgár Város
Önkormányzatával kötött megállapodás alapján a Polgár városban működő Orvosi Ügyelet útján
biztosítja.
5.§
Záró rendelkezések
(1)Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba.
(2)Hatályát veszti a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 9/2002.(VIII.09.)
sz. rendelete

Tiszagyulaháza, 2016. március 22.

Mikó Zoltán
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Tiszagyulaháza, 2016. március 29.

Dr. Kiss Imre
jegyző
4./
Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
valamint felhasználása ellenőrzésének, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
szolgáltatások részletes szabályairól szóló 5/2015 (II.23.) 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 az ellátóknak a személyében történt
változás és ezt kellett a rendeleten átvezetni.
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Szabó Sándorné képviselő: Az étkeztetést és házi segítségnyújtást a Tiszadobi Családsegítő és
Gyermekjóléti Térségi Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Térségi Tiszadobi
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja. Ez vonatkozik a szünetekre is?
Maginé Dr. Csirke Erzsébet aljegyző: A szünetben a szociális étkeztetés szünetel.
Képviselő részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
valamint felhasználása ellenőrzésének, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
szolgáltatások részletes szabályairól szóló 5/2015 (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelettervezetet, 3 igen szavazattal (a szavazásban 3 fő vett részt) elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta:

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2016.(III. 29.) önkormányzati rendelete
a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások részletes
szabályairól szóló 5/2015 (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében
8. és 8a. pontjaiban, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 2.
§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások részletes
szabályairól szóló 5/2015 (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16.§ (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az ellátást igénybe vevők részére az önkormányzat az alap ellátási formák közül
a.családsegítést a Hajdúnánás - Folyás - Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás (Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) által fenntartott, Családés Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.
19. szám) útján,
b.az étkeztetést és házi segítségnyújtást a Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Térségi
Intézményfenntartó Társulás (4456 Tiszadob, Andrássy u. 37. szám) által fenntartott

Térségi Tiszadobi Családsegítő- és
Tiszadob, Andrássy u. 35. szám)
útján biztosítja.
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Gyermekjóléti

Szolgálat

(4456

2.§
A Rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) Házi segítségnyújtásban az a szociálisan rászoruló személy részesíthető, akinek gondozási
szükségletét az intézményvezetője megállapította. A gondozási szükségletről az intézményvezető
igazolást állít ki.
3.§
(1) A Rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)A házi segítségnyújtást a Térségi Tiszadobi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat az
igazolásban meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de
legfeljebb napi 4 órában lehet és kell nyújtani.

(2)A Rendelet 21.§ (2), (4) bekezdéseiben és a 28.§ (2) bekezdésében a „polgármester” kifejezés
helyébe az „intézményvezető” kifejezés lép.
4.§
(1) A Rendelet 23.§ (1) bekezdés 2. mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A kérelmeket a 16. § (2) bekezdésében meghatározott intézmény vezetőjénél (a továbbiakban
együtt: Szolgáltató) kell benyújtani.”
(2)A Rendelet 23.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz
kivizsgálása az intézményvezető feladatköre.
A intézményvezető intézkedése ellen az ellátást igénybe vevő a fenntartóhoz panasszal
fordulhat, különösen
a) ha az intézményvezető határidőn belül nem intézkedik,
b) az intézményvezető intézkedésével nem ért egyet.
A intézményvezetői döntés felülbírálására, a panasz kivizsgálására a 16.§ (2) bekezdésben
meghatározott Szolgálatot fenntartó jogosult, az intézményvezető meghallgatását követően.”
5.§
A Rendelet 26.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(2)
Az
ellátás
megszüntetéséről
az intézményvezető dönt, és döntéséről értesíti a
kérelmezőt. Döntése ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül 16.§ (2) bekezdésben
meghatározott Szolgálatot fenntartóhoz lehet fordulni.”
6.§
Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Tiszagyulaháza, 2016. március 22.

Mikó Zoltán
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Tiszagyulaháza, 2016. március 29.

Dr. Kiss Imre
jegyző

5./
Előterjesztés a települési hulladékgazdálkodásról szóló 11/2014. (V. 30.) 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 rendeletben érdemi változás nincs, csak
fogalmakat kellett átvezetni, mint az „önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat” fogalmat.
Április 1-től a számlázást nem a HHG fogja végezni, hanem egy központi koordináló szerv, amelyet
szintén módosítani kellett a rendeletben.
Szabó Sándorné képviselő: Megkérdezi, hogy az előterjesztésben leírt, a jogszabály
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: nem meghatározóak,
ez pontosan mit jelent?
Maginé Dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Válaszában elmondja, ez azt jelenti, hogy önkormányzati
szinten mit kell hozzárendelni ahhoz, hogy ezt a rendeletet végrehajtsák. Teendő ezzel kapcsolatban
nincs.
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Képviselő részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a települési hulladékgazdálkodásról szóló 11/2014. (V.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról. szóló rendelettervezetet, 3 igen szavazattal (a szavazásban 3 fő vett részt)
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2016. (III. 29.) Önkormányzati Rendelete
a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 11/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 35. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 11/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 1.§ (1) bekezdésében a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn”
szövegrész helyébe az „önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatot lát el” szövegrész lép.
(2) A Rendelet 1.§ (2) bekezdésében a „közszolgáltatás” szövegrész helyébe a „önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat” szövegrész lép.
(3) A Rendelet 1.§ (3) bekezdésében és 3.§ (1) bekezdésében a „hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás” szövegrész helyébe az „önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat”
szövegrész lép.

(4) A 4.§ (3) bekezdésében a „hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás” szövegrész helyébe a
„önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátás” szövegrész lép.
(5) A Rendelt 3.§ és 6.§ címében a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatással” szövegrész helyébe
az „önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladattal” szövegrész lép.
(6) A Rendelet 6. § (3) bekezdésében a „közszolgáltatói tevékenységéről” szövegrész helyébe az
„önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról” szövegrész lép.

(7) A Rendelet 13.§ (3) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló szerv”
szövegrész lép.
2.§
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A Rendelet 1.§ (3) bekezdés c) pontja helyébe a
bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 1.§ (3)

„c) közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton gyűjtött hulladék összegyűjtésére és
elszállítására,
d) az a)-c) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési hulladék
elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására.”
3.§
(1) Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 16.§-a.

Tiszagyulaháza, 2016. március 22.

Mikó Zoltán
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Tiszagyulaháza, 2016. március 29.
Dr. Kiss Imre
jegyző
6./
Előterjesztés a Tiszagyulaháza Község Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyására.
ELŐADÓ: Mikó Zoltán polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mikó Zoltán polgármester: Megkéri Maginé Dr. Csirke Erzsébet aljegyzőt, hogy tegyen szóbeli
kiegészítést.
Maginé Dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Elmondja, hogy az óvoda felújítására beadott pályázat
közbeszerzés köteles. A pályázatíró még nem készítette el a tervet, ezért kéri, hogy e nélkül fogadja
el a képviselő-testület. Amint az adatok rendelkezésre állnak, módosítani kell a tervet még a
közbeszerzés megindítása előtt.
Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a Tiszagyulaháza Község Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyásáról szóló határozati tervezetet, 3 igen szavazattal (a szavazásban 3 fő vett részt)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2016. (III. 22.) határozata

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására
Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 42. § (1) foglaltakra figyelemmel elfogadja Tiszagyulaháza Községi
Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervét.
Felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa és gondoskodjon a község honlapján
történő megjelenéséről.
A képviselő-testület kinyilvánítja azt a szándékát, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás
lefolytatásának szükségessége előre nem látható okból, vagy egyéb változásból az év folyamán
felmerülne, úgy a törvényi előírásoknak eleget téve, az önkormányzat közbeszerzési tervét az
eljárás megindítása előtt módosítja.
Határidő: azonnal

Felelős: Mikó Zoltán polgármester

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

CPV kód

Az eljárás
megindításának
Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus
tervezett
időpontja

Támogatásból megvalósuló
közbeszerzés esetén a
pályázat megnevezése (adott
esetben)

I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás

III. Szolgáltatás-megrendelés
IV. Építési koncesszió
–
V. Szolgáltatási koncesszió
–
A Közbeszerzési terv Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat 7/2016. (III.22.) számú Képviselő-testületi Határozatával került elfogadásra.

7./
Előterjesztés a Hajdúnánás Közös Önkormányzati Hivatal.(4080, Hajdúnánás, Köztársaság
tér 1. 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 aljegyzőt, tegye meg szóbeli
kiegészítését.
Maginé Dr. Csirke Erzsébet: A Hajdúnánás Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirat
módosítására, a telephelyek miatt van szükség. Tiszagyulaházát nem érinti semmilyen ponton ez a
módosítás. Telephelyeket kellett kivenni, illetve betenni.
Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal.(4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1. szám) alapító okiratának módosításáról szóló határozati tervezetet, 3 igen
szavazattal (a szavazásban 3 fő vett részt) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2016. (III. 22.) számú határozata
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) alapító okiratának módosításáról
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajdúnánási Közös Önkormányzati
Hivatal (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba
történő bejegyzés napjától az alábbiak szerint módosítja:
1.Az alapító okirat 2. pontja – mely a módosított okiratban az 1.3. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép:
1.3.1. székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
1.3.2. telephelye(i):
Telephely megnevezése
Telephely címe
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
4095 Folyás, Kossuth utca 13.
1
Folyási Kirendeltsége
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.
2 Tiszagyulaházai Kirendeltsége
3

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Újtikosi Kirendeltsége

4096 Újtikos, Arany János utca 12.

15

4

4080 Hajdúnánás, Kisfaludy utca 15.

5

4080 Hajdúnánás, Hunyadi utca 9.

6

4080 Hajdúnánás, Hunyadi utca 107.

7

4080 Hajdúnánás, Dorogi utca 3.

2.Az új számozás szerinti alapító okirat a következő 2.1. ponttal egészül ki:
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. március 01
4.Az alapító okirat 6. pontja – amely a módosított okiratban 2.2. pont alatt szerepel – helyébe
a következő rendelkezés lép:
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Hajdúnánás Városi Önkormányzat
2.2.3. székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám.
2.2.4. megnevezése: Folyás Község Önkormányzata
2.2.5. székhelye: 4095 Folyás, Kossuth utca 13. szám
2.2.6. megnevezése: Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
2.2.7. székhelye: 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73. szám
2.2.8. megnevezése: Újtikos Községi Önkormányzat
2.2.9. székhelye: 4096 Újtikos, Arany János utca 12. szám
5.Az Alapító okirat 8. pontja, mely a módosított alapító okirat 2.3. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
1

2

3

székhelye

Hajdúnánási Polgármesteri Hivatal

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
szám

Újtikos-Tiszagyulaháza Körjegyzőség

4096 Újtikos, Arany János utca 12.
szám

Újszentmargita és Folyás Községek
Körjegyzősége

4065 Újszentmargita Rákóczi utca 125.
szám

6.Az alapító okirat 7. pontja - mely a módosított okiratban a 3.1. pont alatt szerepel - helyébe
a következő rendelkezés lép:
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám.
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7.Az alapító okirat 3. Tevékenységi körei pontja – mely a módosított okiratban a 4. A
költségvetési szerv tevékenysége pont alatt szerepel – helyébe, valamint 5. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek
döntésre előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik
az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködés
összehangolásában.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat
száma
2

841105

szakágazat megnevezése

helyi önkormányzatok társulások igazgatási tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közös hivatala ellátja a Mötv-ben és a
vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Hajdúnánás, Folyás,
Újtikos és Tiszagyulaháza települések vonatkozásában. A Közös Hivatal feladatait részletesen
a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működésére és
fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.
Folyás, Újtikos és Tiszagyulaháza településeken a közös hivatalnak kirendeltsége
működik a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos tevékenység végzésére és a testületi feladatok
előkészítésére és végrehajtására.
Gondoskodik a helyi önkormányzat, a Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.
4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

2

011210

Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése

3

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

4

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

1
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016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos
tevékenységek

7

031030

Közterület rendjének fenntartása

8

051050

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

9

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

10

109010

Szociális szolgáltatások igazgatása

5

6

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hajdúnánás város közigazgatási
területe, Folyás, Tiszagyulaháza és Újtikos községek közigazgatási területe
Építéshatósági hatáskörben Hajdúnánás, Folyás, Újtikos, Tiszagyulaháza, Polgár és
Görbeháza települések közigazgatási területe az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok
kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján.
8.Az alapító okirat 9. pontja – mely a módosított okiratban az 5.1. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Mötv. 82.
§-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezéseinek megfelelően történik.
Hajdúnánás város polgármestere –pályázat alapján határozatlan időre- nevezi ki a jegyzőt.
9.Az alapító okirat 11. pontja – mely a módosított okiratban az 5.2. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:
5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási
jogviszony
1

2

3

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közszolgálati jogviszony

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény

közalkalmazotti
jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény
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10.Az alapító okirat 4., 10., 12.,13. pontja

elhagyásra kerül.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napjától kell alkalmazni.
A Képviselő-testület az alapító okiratot módosításokkal egységes szerkezetben a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításából eredő szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Mikó Zoltán polgármester
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Melléklet a 8/2016. (III. 22.) Képviselő-testületi határozathoz

Okirat száma: ………….. /2016.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1.A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
1.2.A költségvetési szerv
1.2.1.székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
1.2.2.telephelye(i):

telephely megnevezése

telephely címe

1

Hajdúnánási Közös Önkormányzati
Hivatal Folyási Kirendeltsége

4095 Folyás, Kossuth utca 13.

Hajdúnánási Közös Önkormányzati
Hivatal Tiszagyulaházai Kirendeltsége

4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

2

3

Hajdúnánási Közös Önkormányzati
Hivatal Újtikosi Kirendeltsége

4096 Újtikos, Arany János utca 12.

4

4080 Hajdúnánás, Kisfaludy utca 15.

5

4080 Hajdúnánás, Hunyadi utca 9.

6

4080 Hajdúnánás, Hunyadi utca 107.

7

4080 Hajdúnánás, Dorogi utca 3.
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2.A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. március 1.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1.megnevezése: Hajdúnánás Városi Önkormányzat
2.2.2.székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
2.2.3.megnevezése: Folyás Község Önkormányzata
2.2.4.székhelye: 4095 Folyás, Kossuth utca 13.
2.2.5.megnevezése: Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
2.2.6.székhelye: 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.
2.2.7.megnevezése: Újtikos Községi Önkormányzat
2.2.8.székhelye: 4096 Újtikos, Arany János utca 12.
2.3.A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése

székhelye

1

Hajdúnánási Polgármesteri Hivatal

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

2

Újtikos-Tiszagyulaháza Körjegyzőség

4096 Újtikos, Arany János utca 12.

Újszentmargita és Folyás Községek
Körjegyzősége

4065 Újszentmargita Rákóczi utca 125.

3

3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1.megnevezése: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2.székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
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4.A költségvetési szerv

tevékenysége

4.1.A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködés
összehangolásában.
4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841105

helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közös hivatala ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Hajdúnánás, Folyás, Újtikos és Tiszagyulaháza
települések vonatkozásában. A Közös Hivatal feladatait részletesen a társult települések
önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működésére és fenntartására létrejött megállapodás
tartalmazza.
Folyás, Újtikos és Tiszagyulaháza településeken a közös hivatalnak kirendeltsége működik a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos tevékenység végzésére és a testületi feladatok előkészítésére és
végrehajtására.
Gondoskodik a helyi önkormányzat, a Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és
beszámolási feladatok ellátásáról.
4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

2

011210

Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése

3

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

4

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

1

5
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6

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

7

031030

Közterület rendjének fenntartása

8

051050

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

9

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

10

109010

Szociális szolgáltatások igazgatása

4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hajdúnánás város közigazgatási területe, Folyás,
Tiszagyulaháza és Újtikos községek közigazgatási területe
Építéshatósági hatáskörben Hajdúnánás, Folyás, Újtikos, Tiszagyulaháza, Polgár és Görbeháza
települések közigazgatási területe az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és
működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Kormányrendelet alapján.

5.A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.
Hajdúnánás város polgármestere –pályázat alapján határozatlan időre- nevezi ki a jegyzőt és a
munkáltatói jogokat gyakorolja felette.
5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

2

3

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közszolgálati jogviszony

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

Zárórendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 29. napján kelt alapító okiratát visszavonom.
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Kelt: Hajdúnánás, 2016. március

Szólláth Tibor polgármester

Magyar Sándor polgármester

Mikó Zoltán polgármester

Takács József polgármester

8./
Különfélék
ELŐADÓ: Mikó Zoltán polgármester
a) Tájékoztatás pályázatok előkészítéséről
Mikó Zoltán polgármester: Szeretné tájékoztatni a képviselőket azokról a pályázatokról,
amelyekben a település indulna. A konyhabővítést célozná meg az Önkormányzat a TOP-ban, 42
millió forintos összeggel. Helyi gazdaság fejlesztése jogcímen, 31 millió forinttal pályázna a piactér
megépítésére.
A vidékfejlesztési pályázatokra 50 millió forint van, és ebbe szeretné betenni a temető felújítását 30
millió forinttal (kerítés megépítése, utak, padok, urnafal, ravatalozó felújítása, vízvételi lehetőség,
parkoló, világítás stb.).
A maradék összeggel pedig meglévő játszótér felújítását, vagy új építését szeretné megpályázni.
Belügyminisztériumi pályázatok keretében lehetőség van az Önkormányzati utak felújítására,
amelyek igen rossz állapotban vannak a községben. Jelenleg 3500 méter olyan út van, amely
katasztrofális állapotokat mutat ( Kinizsi u.; Zrínyi u.; Petőfi u.; Jókai u.; Bartók u.; Rákóczi u.;
Munkások u.). A képviselő-testület felhatalmazását kéri ezekhez a pályázatokhoz.
Szabó Sándorné képviselő: Nagyon helyénvalónak tartja a pályázatok sorrendiségét, fontosságát.
Egyedül a játszótéri pályázathoz fűzné hozzá, hogy jobbnak találná az óvoda udvarán megépíteni,
mivel nagyobb védelmet kapna azáltal, hogy zárható területen lenne kialakítva.
Tóth Péter Benjámin képviselő: Elmondja, az utak felújítását nagyon jónak és sürgetőnek tartja.
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 pályázatok benyújtásáról szóló határozati javaslatban
foglaltakkal, kézfelnyújtással szavazzon:
A képviselő-testület a pályázatok előkészítéséről szóló határozatot 3 igen szavazattal (a
szavazásban 3 fő vett részt) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2016. (III. 22.) számú határozata
pályázatok előkészítéséről
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mikó Zoltán tájékoztatóját az 2016-ban
várhatóan megjelenő pályázatokról megismerte.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tájékoztatóban foglalt fejlesztési feladatok szerint
gondoskodjon a pályázati anyagok előkészítéséről és a pályázatok határidőben történő
benyújtásáról.
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Határidő: esedékességkor

Felelős: Mikó Zoltán polgármester

b) Önkormányzati tulajdonú utak kátyúzása
Mikó Zoltán polgármester: Útpadka kő vásárlására eddig kettőszázezer forintot költöttek,
amellyel több utat kátyúztak már ki. Ezeken a kijavított utcákon a lakosságnak is óvatosabban
kellene közlekedni.
Tóth Péter Benjámin képviselő: Aljegyző asszonytól szeretné megkérdezni, hogy milyen
lehetőségek lennének sebességkorlátozó táblák kihelyezésére, vagy egy-egy útszakasz lakó-pihenő
övezetté nyilvánítására. Hátha ezek hatására óvatosabban közlekednének az emberek.
Maginé Dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Az Önkormányzati utak forgalomkorlátozása az
Önkormányzat hatáskörébe tartozik. Ki lehet helyezni forgalomkorlátozó táblákat, a Közútkezelő
felé csak abban az esetben van bejelentési kötelezettség, ha az ő útjukra csatlakozik az adott utca.
Tehát az önkormányzat dönti el, hová helyez ki és milyen korlátozó táblákat.
Képviselő részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mikó Zoltán polgármester: Felkéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért az önkormányzati
tulajdonú közutak kátyúzásáról szóló határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú közutak kátyúzásával kapcsolatos határozati
javaslatot 3 igen szavazattal (a szavazásban 3 fő vett részt) elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2016. (III. 22.) számú határozata
az önkormányzati tulajdonú közutak kátyúzásáról
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mikó Zoltán tájékoztatóját az
önkormányzati tulajdonú közutak állapotáról megismerte.
Felhatalmazza a polgármestert kátyúzási munkálatok megrendelésére és elvégeztetésére.
Határidő: azonnal

Felelős: Mikó Zoltán polgármester

c) A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás LOCAL AGENDA 21
Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának elfogadása
Mikó Zoltán polgármester: Az előterjesztéshez aljegyző asszonytól vár szóbeli kiegészítést.
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Maginé Dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Elmondja, hogy az önkormányzat megkapta a
Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás LOCAL AGENDA 21 Fenntartható
Fejlődés Helyi Programját, azzal, hogy a mai testületi-ülésen meg kell tárgyalni. Két hibás adatot
talált ebben a programban, mégpedig, hogy a településen nincs háziorvosi ellátás, illetve nincsen
játszótér, tornapálya. Javasolja a Képviselő-testületnek, úgy fogadja el a határozatot, hogy a készítő
javítsa ezeket a hibás adatokat.
Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Mikó Zoltán polgármester: Felkéri a képviselő-testületet szavazzon a Hajdúsági Szilárd
Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi
Programjáról.

A képviselő-testület a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás LOCAL
AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programjáról szóló határozati javaslatot 3 igen
szavazattal (a szavazásban 3 fő vett részt) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2016. (III. 22.) számú határozata
Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás LOCAL AGENDA 21 Fenntartható
Fejlődés Helyi Programjáról
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és
Hasznosító Társulás LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programját elfogadja a
következő módosításokkal:
A Program
- a 62. oldalon a „Háziorvosi ellátás” címben helytelen megállapítás szerepel, Tiszagyulaháza
községben működik háziorvosi ellátás,
- a 101. oldalon lévő, a zöldterületeket tartalmazó táblázat Tiszagyulaházára vonatkozó sorát
módosítani és kiegészíteni szükséges, az összes zöldfelület 20347 m2, a településen
Játszóterek, tornapályák, pihenőhelyek száma 3 db, ezek alapterülete 19300 m2.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és
Hasznosító Társulás elnökének.
Határidő: azonnal

Felelős: Mikó Zoltán polgármester

d) Mezei József Istvánné 4096 Újtikos, Fő
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u. 6. szám alatti lakos kérelme

Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy érkezett az Önkormányzathoz egy kérelem, név
szerint Mezei József Istvánné, 4096, Újtikos, Fő u. 6. szám alatti lakostól, amelyben kéri az
Önkormányzat tulajdonában lévő 033/1 hrsz. csatorna művelési ágú terület használatát,
bivalylegeltetés céljára. Megkéri a képviselőket mondják el véleményeiket.
Szabó Sándorné képviselő: Kinek a kötelessége ezt a csatornát rendben tartani?
Mikó Zoltán polgármester: Az Önkormányzaté, mivel az ő tulajdona.
Szabó Sándorné képviselő: Ha ezek a több mázsás állatok szétfürdik, széttapossák a csatorna
partját, a meder elveszíti eredeti funkcióját.
Tóth Péter Benjámin képviselő: Egyetért az előtte szólóval, nagy kárt okozhatnak a bivalyok a
csatornában, amelynek a helyreállítása igen költséges lenne. Így nem támogatja a kérelem
elfogadását.
Képviselő részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mikó Zoltán polgármester: Felkéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért az alábbi határozati
javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon.
„Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mezei Józsefné Újtikos, Fő u. 6. szám alatti lakosnak
önkormányzat tulajdonában lévő 033/1 hrsz-ú csatorna művelési ágú ingatlanra vonatkozó bérleti kérelmét nem
támogatja, a kért területet nem adja bérbe.
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a testület döntéséről.
Határidő: azonnal

Felelős: Mikó Zoltán polgármester”

A képviselő-testület a Mezei József Istvánné Újtikos, Fő u. 6. szám alatti lakos kérelméről szóló
határozati javaslatot 3 igen szavazattal (a szavazásban 3 fő vett részt) elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2016. (III. 22.) számú határozata
Mezei József Istvánné Újtikos, Fő u. 6. szám alatti lakos kérelméről
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mezei Józsefné Újtikos, Fő u. 6. szám
alatti lakosnak önkormányzat tulajdonában lévő 033/1 hrsz-ú csatorna művelési ágú ingatlanra
vonatkozó bérleti kérelmét nem támogatja, a kért területet nem adja bérbe.
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a testület döntéséről.
Határidő: azonnal

Felelős: Mikó Zoltán polgármester
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e) Lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás
ráfordításainak csökkentésére
támogatási kérelem benyújtása

Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy az ÉRV megküldte az önkormányzatnak a lakossági
ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére benyújtandó támogatási kérelmet,
melyet a Képviselő-testületnek el kell fogadnia ahhoz, hogy a támogatási igény benyújtásra
kerüljön.
Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mikó Zoltán polgármester: Felkéri a Képviselő-testületet szavazzon a lakossági ivóvíz és
csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére benyújtandó támogatási igényről szóló határozati
javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület a támogatási igény benyújtásáról szóló határozati javaslatot 3 igen
szavazattal (a szavazásban 3 fő vett részt) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2016. (III. 22.) számú határozata
a támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy 2016. évre
vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási
kérelmet kíván benyújtani.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges
mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására.
Felelős:

Határidő: azonnal

Mikó Zoltán polgármester

Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a különfélékben nincs több előterjesztése. Kéri, hogy
ha a Képviselő-testületnek van felvetése, tegye meg.
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

