KIVONAT
Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 25-én megtartott,
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2017. (IV. 25.) 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

Mikó Zoltán sk.
polgármester

Felelős: Mikó Zoltán polgármester

Dr. Kiss Imre sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:

Tiszagyulaháza, 2017. április 25.
Mészárosné Szincsák Mária
jegyzőkönyvvezető

KIVONAT
Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 25-én megtartott,
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2017. (IV. 25.) határozata
a GÚT általános Iskola átalakításáról szóló vélemény kialakításáról szóló 18/2017. (III. 28.)
számú határozat kiegészítéséről
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a GÚT általános Iskola átalakításáról szóló
vélemény kialakításáról szóló 18/2017. (III. 28.) számú határozatát a Hajdúböszörményi Tankerületi
Központ vezetőjének megkeresésére az alábbiakkal egészíti ki:
- Egyetért azzal, hogy az 4096, Újtikos, Széchenyi tér 2. szám alatti feladatellátási helyen a
felvehető maximális létszám 108 fő legyen,
- Egyetért azzal, hogy az 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 34. szám alatti feladatellátási helyen a
felvehető maximális létszám 108 fő legyen,
- Abban az esetben, amennyiben az újonnan létrejövő intézmény székhelyéül Újtikos kerül
kijelölésre, testület javasolja, hogy a 2017/2018-as tanévtől az alsó és felső tagozat feladatellátási
helye változzon meg oly módon, hogy az alsó tagozat Tiszagyulaházán, a felső pedig Újtikoson
folytassa a tanulmányokat. Ennek oka, hogy a felső tagozatnál az iskola tárgyi eszközei,
felszerelései hamarabb amortizálódnak, mennek tönkre, mely költségeket eddig Tiszagyulaháza
Község Önkormányzata viselt.
Felkéri a polgármestert, hogy a fenntartói jogokat gyakorló Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
vezetőjét (4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9.) a testület véleményéről tájékoztassa.
Határidő: azonnal

Mikó Zoltán sk.
polgármester

Felelős: Mikó Zoltán polgármester

Dr. Kiss Imre sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:

Tiszagyulaháza, 2017. április 25.
Mészárosné Szincsák Mária
jegyzőkönyvvezető

KIVONAT
Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 25-én megtartott,
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2017. (IV. 25.) számú határ ozata
a Hajdúnánás - Folyás - Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében és a Hajdúnánás – Tiszagyulaháza - Újtikos
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 16.1. pontjában
foglaltakra tekintettel a Társulási megállapodás 2017. május 1-jétől hatályos módosítását az alábbiak
szerint fogadja el.
1. A Társulási Megállapodás bevezető mondata az alábbi szövegre módosul.
„Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, Újtikos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete, és Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Folyás
Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv) 87.
§ alapján az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott „gyermekjóléti szolgáltatások és
ellátások”, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57.
§ (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott tanyagondnoki szolgáltatás, és családsegítés
szociális alapszolgáltatások magas szakmai színvonalon történő ellátása céljából jogi
személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre az alábbiak szerint:”
2. A Társulási Megállapodás 4. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel.
„A társulás által ellátott feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati rendelet megalkotására
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult. A rendelet megalkotásához a
társulás tagjainak hozzájárulása szükséges.”
3. A Társulási Megállapodás 5. pontjának címe az alábbiakra módosul.
„5. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány,
munkaszervezet”
4. A Társulási Megállapodás 5. pontja kiegészül az 5.4.) alponttal az alábbiak szerint.
„5.4.) A Társulási Tanács munkaszervezete
5.4.1.) A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése)
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat által alapított Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény
(4080 Hajdúnánás Köztársaság tér 1. szám) látja el.

5.4.2.) A társulás és intézménye gazdálkodási feladatait (a bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatban
a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait) a
Társulási Tanács munkaszervezete látja el.”
5. A Társulási Megállapodás 6.6.3.) alpontja az alábbi szövegre módosul.
„6.6.3.) A jegyzőkönyv elkészítéséről a munkaszervezet vezetője gondoskodik. A jegyzőkönyvet 15
napon belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak meg kell küldeni.”
6. A Társulási Megállapodás 10.3.) alpontja az alábbi szövegre módosul.
„10.3.)
A Társulás gazdálkodására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, továbbá az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.)
Korm. rendelet előírásait kell megfelelően alkalmazni.”
7. A Társulási Megállapodás 13. pontja az alábbi szövegre módosul.
„A Társulás szolgáltatásait a közösen alapított Intézmény keretein belül
- a 4. pont a), c), és d) alpontjában meghatározott feladatokat a társult önkormányzatok
közigazgatási területén,
-

a 4. pont b) alpontjában meghatározott feladatokat Hajdúnánás város közigazgatási területén,

-

a 4. pont e) alpontjában meghatározott feladatokat a Hajdúnánási Járás közigazgatási területén

biztosítja.”
8. A Társulási Megállapodás 14.2.) alpontja az alábbi szövegre módosul.
„14.2.) A Társulás költségvetési beszámolási rendjére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, továbbá az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.
11.) Korm. rendelet előírásait kell megfelelően alkalmazni.”
9. A Társulási Megállapodás 15. pontjának első mondata az alábbi szövegre módosul.
„A Társulás elnöke a Társulás belső ellenőrzéséről a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről
és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet szerint gondoskodik.”
10. A társulási megállapodás módosítása egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényesek maradnak.
Felkéri a polgármestert a társulási megállapodás módosító okiratának és egységes szerkezetbe foglalt
okiratának aláírására.
Határidő: azonnal

Mikó Zoltán sk.
polgármester

Felelős: Mikó Zoltán polgármester

Dr. Kiss Imre sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:

Tiszagyulaháza, 2017. április 25.
Mészárosné Szincsák Mária
jegyzőkönyvvezető

KIVONAT
Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 25-én megtartott,
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2017. (IV. 25.) számú határozata
a polgármester jutalmáról
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX törvény 225/H. § (1) bekezdésében foglaltak szerint Mikó Zoltán polgármester részére az
eddig végzett munkáját elismeréséül 3 havi illetményének megfelelő összegű, azaz bruttó 1.196.700 Ft
jutalmat állapít meg az alábbi teljesítmény elismeréséül:
1. Tiszagyulaháza községben folyamatos a fejlődés, az önkormányzati épületek és azok környéke
megújult, rendezett és szép.
2. A közterületek és a parkok növényzete gondozott, a településen kiültetett virágok szépek, egész
évben díszítik a lakókörnyezetet,
3. A Tiszagyulaházán szervezett programok évről évre színesítik a Tiszagyulaháziak életét,
különösen kiemelendő az évente megrendezésre kerülő Gólyafesztivál,
4. Az önkormányzat által szervezett és fenntartott közmunkaprogram példaértékű,
5. Közmunkaprogramjával 2016-ban az önkormányzat elnyerte a „Legjobb Önkormányzati
Gyakorlat” címet, mely országos elismerése a településen végzett munkának.
Felkéri az alpolgármestert, hogy a jutalom kifizetésére a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2017. május 10.

Mikó Zoltán sk.
polgármester

Felelős: Dobos Lászlóné alpolgármester

Dr. Kiss Imre sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:

Tiszagyulaháza, 2017. április 25.
Mészárosné Szincsák Mária
jegyzőkönyvvezető

