
JEGYZŐKÖNYV 
  
Készült: 2017. március 28-án, Tiszagyulaházán, Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének, a Művelődési Házban megtartott nyilvános Képviselő-testületi 
üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 Mikó Zoltán                         polgármester 
 Dobos Lászlóné          alpolgármester 
 Szabó Sándorné          képviselő 
 Megyesi Elemér                   képviselő 
 
Igazoltan távol: 
                                             Tóth Péter Benjámin             képviselő 
 
 
Meghívottak:   
 
                                              Galambos Teodóra                 védőnő 
 
 
Az ülés teljes időtartamára: 
 

 Maginé dr. Csirke Erzsébet      aljegyző 
  Mészárosné Szincsák Mária     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 az alábbi módosítás 
szerint: 
 
 

1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról 
Előadó: Mikó Zoltán polgármester 
Előterjesztés: írásos 
 

2. Előterjesztés a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 11/2014. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
Előadó: Mikó Zoltán polgármester 
Előterjesztés: írásos 
 



3. Előterjesztés a Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési 
tervének jóváhagyására. 
Előadó: Mikó Zoltán polgármester 
Előterjesztés: írásos 
 

4. Előterjesztés a önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek értékesítésétől.  
Előadó: Mikó Zoltán polgármester 
Előterjesztés: írásos 
 

5. Beszámoló a védőnői szolgálat feladatellátásról. 
Előadó: Galambos Teodóra védőnő 
Előterjesztés: írásos 

 
6. Előterjesztés a GÚT általános Iskola átalakításáról szóló vélemény kialakítására. 

Előadó: Mikó Zoltán polgármester 
Előterjesztés: írásos 
 

7. Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai felvétel 
időpontjának meghatározására a 2017/2018-as nevelési évre vonatkozóan. 
Előadó: Mikó Zoltán polgármester 
Előterjesztés: írásos 
 

8. Előterjesztés a polgármestert megillető költségtérítés mértékéről. 
Előadó: Mikó Zoltán polgármester 
Előterjesztés: írásos 
 

9. Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben kedvezményezett térségek című felhívásra támogatási kérelem 
benyújtásáról. 
Előadó: Mikó Zoltán polgármester 
Előterjesztés: írásos 
 

10. Előterjesztés a településképet érintő jogszabályi változásokról, az arculati 
kézikönyvről és a településképi rendeletről, illetve előkészítésükkel kapcsolatos 
feladatokról és a fejlesztéseket megalapozó dokumentumok partnerségi egyeztetési 
eljárásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. 
Előadó: Mikó Zoltán polgármester 
Előterjesztés: írásos 
 

11. Különfélék 
a) Támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 

csökkentésére. 
Előadó: Mikó Zoltán polgármester 
Előterjesztés: szóbeli 
 
 
 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal (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 Képviselői-határozatok végrehajtásáról szóló 
előterjesztést, 4 igen szavazattal elfogadta (a szavazásban 4 fő vett részt) és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

14/2017. (III. 28.) határozata 
 

A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 
1./ Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt 
határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést, 
melyet elfogadott. 
 
 
Határidő: azonnal      Felelős: Mikó Zoltán polgármester 
 
 
2./ 

Előterjesztés a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 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: Elmondja, hogy két módosításra hívta fel a figyelmet a 
Kormányhivatal és megkéri Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző asszonyt tegye meg szóbeli 
kiegészítését. 
 
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Hozzászólásában elmondja, hogy mindkét pontot 
tartalmazza az előterjesztés. Az egyik a komposztálható növényi hulladéknak az elhelyezése 
és kezelése, a másik pedig a többlethulladék gyűjtésének a módja. A Kormányhivatal kérése, 
hogy a többlethulladékra vonatkozóan legyen egy szabályozás. Ennek legelterjedtebb módja a 



községben a zsákos gyűjtés, amit az önkormányzatnál lehet megvásárolni és szállításkor a 
kuka mellé kihelyezni. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Elmondja továbbá, hogy a csomagolási hulladék gyűjtésére ki 
lett osztva a sárga fedelű kuka, illetve van a lakosságnál komposztáló edény a zöld hulladék 
gyűjtésére. 
 
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Ezzel kapcsolatban egy módosítási javaslata lenne a 
rendeletben, ha már van kiosztva komposztáló edény, és használja a lakosság, a 
Kormányhivatal már látni fogja, hogy ezt a hulladékot is elkülönítetten gyűjtik. A 
többlethulladékra vonatkozóan pedig marad a zsákos gyűjtés. 
 
Dobos Lászlóné alpolgármester: Az évenkénti kétszeri lomtalanítást nem kellene belevenni 
a rendeletbe? 
 
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Válaszában elmondja, hogy ez már benne van, mint 
nem rendszeres szolgáltatás. 
 
Képviselő részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Felkéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a rendelet-
tervezetben foglaltakkal, kézfelnyújtással szavazzon: 
 
A képviselő-testület a Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának a hulladékgazdálkodás 
helyi szabályairól szóló 11/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelettervezetet, 4 igen szavazattal elfogadta (a szavazásban 4 fő vett részt) és az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
5/2017. (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 88. § (4) bekezdés a)-b) 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.§ 

 
A hulladékgazdálkodásról helyi szabályairól szóló 11/2014. (V. 30.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: (Rendelet) 8.§ (1) bekezdése e) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 



„e) az ingatlanán keletkező zöldhulladékot a szolgáltató által biztosított komposztáló 
edényzetben, vagy más komposztálásra alkalmas módon saját ingatlanán gyűjteni és 
komposztálni.” 
 

2.§ 
 

A Rendelet 12.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:  
„(5) Az ingatlanokon a kötelező elszállítási gyakoriságon felül keletkező eseti 

többlethulladék elszállításáról az ingatlanhasználó a szolgáltató által biztosított, 35 
kg települési hulladék elhelyezésére alkalmas hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával 
és szolgáltató részére történő átadásával gondoskodik.  

 
3.§ 

 
Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

Tiszagyulaháza, 2017. március 28. 

  
 Mikó Zoltán Dr. Kiss Imre 
 polgármester jegyző 
 
 
A  r endelet kihir detése megtör tént. 
 
 
Tiszagyulaháza, 2017. március 29.  
 
 
 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
 
 
3./ 

Előterjesztés a Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat 2017. 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 aljegyző asszonyt tegye 
meg szóbeli kiegészítését. 
 
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Elmondja, hogy jelenleg nincs olyan pályázat, amely 
közbeszerzés köteles lenne.  
 
Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. Felkéri 
a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat 2017. évi 



közbeszerzési tervének jóváhagyásáról szóló határozati javaslattal, kézfelnyújtással 
szavazzon: 
 
A képviselő-testület a Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési 
tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést, 4 igen szavazattal elfogadta (a szavazásban 4 
fő vett részt) és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

15/2017. (III. 28.) számú határ ozata 
 

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 
 
Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 42. § (1) foglaltakra figyelemmel elfogadja Tiszagyulaháza Községi 
Önkormányzat 2017. 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 
2017. évi közbeszerzési terve 

 

A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége 

CPV 
kód 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási 

típus 

Az eljárás 
megindításának 

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 Község Önkormányzata 15/2017. (III. 28.) számú 
Képviselő-testületi Határozatával került elfogadásra. 
 
 
Tiszagyulaháza, 2017. március 28. 
 
 
4./ 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek értékesítéséről. 
ELŐADÓ: Mikó Zoltán polgármester 

 
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy ezekkel a területekkel kapcsolatban semmit 
nem tud kezdeni, ennél magasabb árat senkitől nem fog kapni az önkormányzat. 
 
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Hozzászólásában elmondja, hogy az egyik ingatlan a 
fürdőnél található és a vízműnek van rajta egy irodaháza, a másik pedig egy üres terület a 
vasútállomás mellett. 
 
Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. Felkéri 
a képviselő-testületet, hogy aki egyetért az önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek 
értékesítéséről szóló határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon: 
 
A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek értékesítéséről szóló 
előterjesztést, 4 igen szavazattal elfogadta (a szavazásban 4 fő vett részt) és az alábbi 
határozatot hozta: 



 
 

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2017. (III. 28.) számú határozata 
 

önkormányzati tulajdonú  ingatlanrészek értékesítésétől 
 

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában meghatározott 
feladatkörében eljárva meghozta az alábbi határozatot:  

A Tiszagyulaháza Község Önkormányzata tulajdonában álló,  

a hajdúnánási 3700/2 hrsz-ú ingatlanon fennálló 70/10000 tulajdoni hányadát, 
valamint  

a hajdúnánási 5382/2 hrsz, ú ingatlanon fennálló 70/10000 tulajdoni hányadát  

értékesíti Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
szám) részére.  

A tulajdoni hányadok értékesítésére a vevő önkormányzat részéről ajánlott 700 Ft/m2 
összegű vételárat elfogadja.  

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti feltételekkel az adásvételi szerződést kösse meg.  

Határidő: esedékességkor    Felelős: Mikó Zoltán polgármester 
 
 
5./ 

Előterjesztés a védőnői szolgálat feladatellátásról. 
ELŐADÓ: Galambos Teodóra védőnő 

 
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Mikó Zoltán polgármester: Szeretettel köszönti Galambos Teodóra védőnőt. Elmondja, 
hogy nagyon részletes és mindenre kiterjedő a beszámoló és meglepődve látta, milyen sok 
csecsemő van a községben. Megkéri a védőnőt tegye meg szóbeli kiegészítését a 
beszámolóhoz. 
 
Galambos Teodóra védőnő: Elmondja, hogy egy dolog kimaradt a beszámolóból, mégpedig 
az, hogy most már minden dokumentációt elektronikus úton kell vezetni. Jelezte a vezető 
védőnő felé, hogy ennek a tárgyi feltételei nem adottak, de ennek ellenére kötelező. Többnek 
látja a területi munkát, a családok látogatását, a baba klub működtetését, tanácsadásokat, 
minthogy ezek helyett, hosszú ideig adatokat rögzítsen. Később erről jönni fog egy 
tájékoztató az önkormányzatok részére. 
 



Mikó Zoltán polgármester: Elmondja továbbá, hogy ami megragadta a figyelmét az az, 
hogy a három és hat évesek között a fokozott gondozást igénylő gyerekek száma nő. 
 
Galambos Teodóra védőnő: Igen ez így van, sajnos nőtt azon családok száma, akik 
fokozottabb gondozást igényelnek. 
 
Dobos Lászlóné alpolgármester: Megkérdezi, hogy a beszámolóban olvasott méhnyakrák 
szűrés működik-e, meg vannak-e a tárgyi feltételei? 
 
Galambos Teodóra védőnő: Válaszában elmondja, hogy a tárgyi adottságok meg vannak és 
azon önkormányzatoknál, akik szerződést kötöttek az OEP-el és a működési engedélyt 
módosították ott a meghívó levelek kiküldésre kerültek a hölgyek részére. Úgy tudja 
Tiszagyulaházán nem történt szerződésmódosítás.  
 
Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy egy pályázat lesz beadva az EFOP-1.5.3-16 
kódszámú, amely keretein belül lehetőség lesz szűrőbuszok igénybe vételére. Gondol itt a 
méhnyakrák szűrésre, tüdőszűrésre, prosztata vagy akár emlőszűrésre is.  
 
Galambos Teodóra védőnő: Igen ezek a szűrések komplexebbek, mint amit a védőnők 
végeznek, mert ők csak kenetet vesznek, de egyéb szűrés nem történik.  
 
Dobos Lászlóné alpolgármester: Megkérdezné még, hogy a védőnői hálózatban van-e még 
valamilyen hiányosság, illetve a szükséges eszközök rendelkezésre állnak-e, meg van-e 
minden, ami szükséges a zavartalan működéshez. 
 
Galambos Teodóra védőnő: Válaszában elmondja, hogy minden eszköz rendelkezésre áll. 
 
Szabó Sándorné képviselő: A méhnyakrák szűréssel kapcsolatban kérdezné még, hogy aki 
elmegy erre a szűrésre külön kell-e fizetnie, vagy csak az önkormányzatokat terheli ez a 
költség? 
 
Galambos Teodóra védőnő: Válaszában elmondja, hogy azoknak a hölgyeknek, akik 
meghívót kapnak ingyenes. Felhívták a figyelmet arra, hogy csakis a meghívóval rendelkezők 
mehetnek ezekre a szűrésekre. 
 
Szabó Sándorné képviselő: Megkérdezné továbbá, hogy a nővédelmi tanácsadás konkrétan 
mit jelent? 
 
Galambos Teodóra védőnő: Válaszában elmondja, hogy megkeresik hölgyek rákszűrés 
eredményével, emlőszűréssel kapcsolatban, panaszokkal, és átbeszélik hová lehet fordulni. 
Gyermekvállalással kapcsolatban hová fordulhatnak. Ezt takarja a nővédelmi tanácsadás. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Nagyon örül, hogy jól működik a baba-mama klub, 84 fővel már 
egy éve. 
 
Galambos Teodóra védőnő: Igen, ő is nagyon örül, hogy nagy az érdeklődés, még Újtikosról 
is járnak át a klubba. Elmondja még, hogy lesz egy tanuló hallgató április hónapban a 
Miskolci Egyetemről. Erről tájékoztatta a gondozottakat is, ha esetleg valaki nem szeretné a 
családban látni a tanulót, akkor nem kötelező, de előre kell szólniuk, különben nem tudja 
megoldani, hogy ne legyen ott.  



A helyettesítési probléma is megoldódott, júniustól jelölnek ki valakit, aki helyettesíteni fogja. 
 
Megyesi Elemér képviselő: Véleménye szerint a szűrésnek akkor lenne értelme, ha a 
kormány azt mondaná, hogy például a lakosság negyven év feletti részének kötelező, ehhez 
biztosítana szűrőbuszokat, orvosokat vagy egyéb szűrési lehetőségeket. 
 
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 védőnői szolgálat feladatellátásról szóló határozati 
javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon: 
 
 
A képviselő-testület a védőnői szolgálat feladatellátásról szóló előterjesztést, 4 igen 
szavazattal elfogadta (a szavazásban 4 fő vett részt) és az alábbi határozatot hozta: 
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A Védőnői Szolgálat 2016. évi feladatellátásáról szóló beszámolóról 
 

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2016. évi 
feladatellátásáról szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja. 
 
 
Határidő: ----                                                Felelős: ------- 
 

 

Galambos Teodóra védőnő az üléstermet elhagyta. 

 

6./ 
Előterjesztés a GÚT általános Iskola átalakításáról szóló vélemény kialakítására. 
ELŐADÓ: Mikó Zoltán polgármester 

 
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztésnek van egy előzménye, 
mégpedig az, hogy 2012-ben született egy határozat, amely kimondja a GÚT feloszlását, nem 
működik tovább ebben a formában. Nemrég volt egy megbeszélés is ezzel kapcsolatban, ahol 
a három település Görbeháza, Újtikos, Tiszagyulaháza polgármesterei és Tóth Lajos a KLIK 
vezetője volt jelen. Ezen az összejövetelen arról próbáltak beszélni és megegyezni, hogy 
hogyan működjenek tovább. Az mindenki számára egyértelmű, hogy Újtikos és 
Tiszagyulaháza leválik Görbeházától és ketten működnek tovább, ahol lesz egy igazgató és 
egy tagintézmény vezető. Mindkét település szeretne székhely település lenni. 
 



Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Javasolja a határozattervezet kiegészítését azzal, hogy 
mondja ki a testület, hogy Tiszagyulaháza legyen a székhely, ha ezt szeretné. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Igen Tiszagyulaháza szeretné, ha székhely település lehetne, de 
ugyanúgy Újtikos község is azt szeretné. Erre mondta azt Tóth Lajos a KLIK vezetője, hogy 
az ő hatásköre lesz ezt eldönteni. 
 
Szabó Sándorné képviselő: Hozzászólásában elmondja, igen is vegyék bele a határozatba, 
hogy Tiszagyulaháza legyen a székhely település, bár a KLIK vezetője azt mondta, hogy 
lakosság létszám alapján lesz megállapítva. Márpedig Újtikos nagyobb létszámú település és 
az iskolákba is több az újtikosi gyermek. 
 
Megyesi Elemér képviselő: A védőnői beszámolóból is kitűnik, hogy már a tavalyi évben és 
ebben az évben is több baba fog születni, mint Újtikoson, és lehetne arról szó, hogy az alsó 
tagozat járjon Tiszagyulaházára a felső tagozat pedig Újtikosra. 
 
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Ezzel az a baj, hogy a tárgyi feltételek pont így 
vannak kialakítva. Másra van szükség, más szaktanárra stb. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, a határozat úgy szóljon, hogy a Képviselő-testület 
hozzájárul ahhoz, hogy önállóan működjenek az iskolák, Tiszagyulaházi székhellyel. De az 
igazi mégis az lenne, mint régen, hogy mindkét település önállóan tudja működtetni nyolc 
osztállyal az iskoláját.  
 
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 GÚT általános Iskola átalakításáról szóló vélemény 
kialakítására határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon: 
 
 
A képviselő-testület a GÚT általános Iskola átalakításáról szóló vélemény kialakítására 
szóló előterjesztést, 4 igen szavazattal elfogadta (a szavazásban 4 fő vett részt) és az alábbi 
határozatot hozta: 
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a GÚT általános Iskola átalakításáról szóló vélemény kialakításáról 

 
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon véleményét, 
miszerint egyetért azzal, hogy a jelenleg a Görbeháza, Széchenyi u. 9 szám alatti 
székhelyű GÚT Általános Iskola átalakítását a fenntartó elvégezze oly módon, hogy a 
Tiszagyulaháza és Újtikos községekben működő tagintézmények a 2017/2018-as 
tanévtől egy önálló intézményként működjenek tovább, megtartva az 1-4 és 5-8 
évfolyamok oktatásának eddig kialakult rendszerét.  



 
A képviselő-testület javaslatot tesz arra, hogy a Tankerületi Központ az újonnan 
kialakítandó intézmény székhelyéül Tiszagyulaháza, Kossuth utca 34. szám alatti 
Tagintézményt jelölje ki.    
 
Erre tekintettel javasolja, hogy az intézmény új neve Tiszagyulaháza – Újtikos 
Általános Iskola legyen. Az iskola tagintézményének neve Tiszagyulaháza – Újtikos 
Általános Iskola Újtikosi Tagintézménye, a tagintézmény címe 4096, Újtikos, 
Széchenyi tér 2. 

Felkéri a polgármestert, hogy a fenntartói jogokat gyakorló Hajdúböszörményi 
Tankerületi Központ vezetőjét (4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9.) a testület 
véleményéről tájékoztassa.  

Határidő: azonnal    Felelős: Mikó Zoltán polgármester 
 
 
7./ 

Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai felvétel 
időpontjának meghatározására a 2017/2018-as nevelési évre vonatkozóan. 
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 fenntartónak kötelező 
meghatározni a beiratkozás időpontját. Az intézményvezető asszonnyal egyeztetve ez a két 
időpont lett megjelölve. 
 
Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. Felkéri 
a képviselő-testületet, hogy aki egyetért az óvodába történő jelentkezés módjának és az 
óvodai felvétel időpontjának meghatározására a 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó 
határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon: 
 
 
A képviselő-testület az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai felvétel 
időpontjának meghatározására a 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó előterjesztést, 4 igen 
szavazattal elfogadta (a szavazásban 4 fő vett részt) és az alábbi határozatot hozta: 
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az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai felvétel időpontjának 
meghatározására a 2017/2018-as nevelési évre vonatkozóan 



 
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló  
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján Tiszagyulaházi Aprajafalva 
Óvodába (4095 Tiszagyulaháza, Jókai utca 7. szám) történő beiratkozás időpontját a 
2017/2018. nevelési évre vonatkozóan a következők szerint határozza meg: 
 

2017. május 08-én (kedd)   800 - 1600 óráig 
2017. május 09-én (szerda) 800 - 1600 óráig 

 
Az óvodai jelentkezés helye: 4095 Tiszagyulaháza, Jókai utca 7. szám  
 
A képviselő-testület - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése 
alapján - az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának 
határidejéről az előterjesztés melléklete szerinti hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos 
módon, 2017. március 31. napjáig. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda intézményvezetőjének 
értesítéséről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a hirdetmény közzétételére. 
 

Határidő: 2017. március 31.    Felelős: Mikó Zoltán polgármester 
 
 
8./ 

Előterjesztés a polgármestert megillető költségtérítés mértékéről  
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 aljegyző: Elmondja, hogy a Kormányhivatal felhívta a 
figyelmet arra, hogy a polgármesteri költségtérítésről nem született testületi döntés csak az 
illetményről. Törvény írja elő, kötelező határozatot hozni. 
 
Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. Felkéri 
a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a polgármestert megillető költségtérítés mértékéről 
szóló határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon: 
 
 
A képviselő-testület a polgármestert megillető költségtérítés mértékéről szóló előterjesztést, 4 
igen szavazattal elfogadta (a szavazásban 4 fő vett részt) és az alábbi határozatot hozta: 

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
20/2017. (III. 28.) számú határozata 



a polgármestert megillető költségtérítés mértékéről 
 

Tiszagyulaháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) 
bekezdése alapján a Mikó Zoltán polgármestert megillető havi költségtérítés mértéke 
2017. január 1-i hatállyal 59.835 Ft. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozattal kapcsolatos további intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos                              Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző 

 

9./ 
Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben kedvezményezett térségek című felhívásra támogatási kérelem 
benyújtásáról. 
ELŐADÓ: Mikó Zoltán polgármester 

 
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy ez a pályázat több településsel konzorciumban 
lesz beadva. Ezen támogatás keretében megvalósítható a helyi kisközösségek társadalmi 
szerepének megerősítése, egészséges életmód, egészségmegőrző programok. Gondol itt 
különböző szűrőbuszok igénybevételére, drog prevenciós előadásokra. 
Támogatást ad különböző rendezvények megvalósítására. Ezzel kapcsolatban említené meg, 
hogy 2018-ban lesz 110 éves Tiszagyulaháza. Ebből az alkalomból egy kiadvány szeretne 
megjelentetni, amelyre most ez a pályázat lehetőséget adhat. 
A támogatás eszközbeszerzés részén belül a térfigyelő kamerákat is szeretné bővíteni, a régi 
aszfaltos pályát újra aszfaltozni, illetve ha belefér egy kosárlabda palánkot felállítani. A 
legtöbb támogatást a rendezvények finanszírozásában látja. 
A pályázat összege lakosság létszám arányosan lett kiszámolva és nem kell hozzá önerő. 
 
Dobos Lászlóné alpolgármester: Mikor indul a pályázat? 
 
Mikó Zoltán polgármester: Válaszában elmondja, hogy 2018-ban fog indulni és ezért látta 
meg benne a lehetőséget a 110 éves évforduló méltó megünneplésére és Gólyafesztivál 
támogatására. 
 
Képviselő részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. Felkéri 
a képviselő-testületet, hogy aki egyetért az EFOP-1.5.3-16 kódszámú Humán szolgáltatások 
fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségek című felhívásra támogatási 
kérelem benyújtásáról szóló határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon: 
A képviselő-testület az EFOP-1.5.3-16 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben kedvezményezett térségek című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról 
szóló előterjesztést, 4 igen szavazattal elfogadta (a szavazásban 4 fő vett részt) és az alábbi 
határozatot hozta: 
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EFOP-1.5.3-16 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – 
kedvezményezett térségek című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról 

I. Tiszagyulaháza Község Önkormányzata  Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az EFOP – 
1.5.3-16 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – 
kedvezményezett térségek” című pályázati felhívás alapján konzorciumot hoz létre az alábbi 
konzorciumi partnerekkel közösen: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Polgár Város 
Önkormányzata, Hajdúnánás Városi Önkormányzat, Egyek Község Önkormányzata, 
Hortobágy Község Önkormányzata, Tiszacsege Város Önkormányzata, valamint a 
Családsegítő – és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ és az Okkal-Más-Okkal  Ifjúsági 
Egyesület.  

A konzorcium vezetője: Hajdúnánás Városi Önkormányzat. 
 

Felhatalmazza a polgármestert a megismert Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 
aláírására, felkéri, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse, a konzorciumban részt vevő 
önkormányzatok polgármestereit, konzorciumi tagok vezetőit.  
 
Határidő: azonnal                                                            Felelős: Mikó Zoltán polgármester 

 

II.  Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, az EFOP-1.5.3-
16 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 
térségek” című felhívás alapján pályázatot kíván benyújtani az alábbiak szerint:  

- a pályázat maximális költségvetése bruttó: 500 millió Ft 

- a pályázat saját erő igénye: 0 Ft  

- a pályázat támogatása: 100 % maximális bruttó 500 millió Ft 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok 
aláírására, valamint a pályázat támogatásban részesítését követően, a támogatási 
dokumentumnak megfelelően, a projekt megvalósítására. 
 
Határidő: azonnal  és esedékességkor                                Felelős: Mikó Zoltán polgármester 

10./ 
Előterjesztés a településképet érintő jogszabályi változásokról, az arculati 
kézikönyvről és a településképi rendeletről, illetve előkészítésükkel kapcsolatos 



feladatokról és a fejlesztéseket megalapozó dokumentumok partnerségi egyeztetési 
eljárásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. 
ELŐADÓ: Mikó Zoltán polgármester 

 
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy kötelező feladat az önkormányzatoknak a 
településképi rendelet megalkotása és településképi arculati kézikönyv elkészítése. Ezzel 
kapcsolatban egy főépítészt is igénybe kell venni, amelynek finanszírozását nem tudja az 
önkormányzat bevállalni. Véleménye szerint, ha valamit kötelezővé tesznek, ahhoz 
biztosítsanak anyagi forrást is. 
 
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Hozzászólásában elmondja, hogy a lényege pont 
abban áll, hogy szakembereket kell alkalmazni, nyomtatási költsége lesz, lakossági fórumot 
kell összehívni. Ezek mind olyan költségek, amiket nem lehet megspórolni. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a testület vegye figyelembe, ami az 
előterjesztésben van, hogy Községünk az önkormányzati rendeletalkotásnak eleget kíván 
tenni, ezért a rendelet tervezetet előterjesztem elfogadásra, de a Főépítész foglakoztatását csak 
abban az esetben tudja önkormányzatunk biztosítani, amennyiben ismertté válik a feladat 
finanszírozása, mivel költségvetésünkben nem terveztünk e rendeletalkotáshoz szükséges 
tervezési és főépítészi költségekkel. 
 
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: A kiindulópont az a partnerségi rendelet, ami arról 
szól, hogy amikor ezeket a dokumentumokat készítik elő, akkor kik azok, akiket be kell vonni 
ebbe az eljárásba. A törvény elvárása az, hogy széleskörű lakossági véleményt ismerjenek 
meg és maguk mondják meg, milyennek szeretnék látni a települést. Ezért legalább két 
falugyűlést is össze kell majd hívni. A településtervező ebből fog dolgozni. Az 
Önkormányzati Törvényben benne van, ha az állam kötelező feladatot ír elő, akkor ahhoz 
pénzt is biztosítani kell.  
Április hónap az előkészítés hónapja, tehát a partnerségi rendelet megalkotása, illetve április 
végén már az első lakossági meghallgatást is meg lehet tartani. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Megkérdezi, hogy szakmai részről ki lesz jelen a lakossági 
meghallgatáson? 
 
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Kissné Barta Piroska a Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyintézője, aki összefogja ezzel kapcsolatban a teendőket, ő eljöhet a lakossági fórumra. 
 
Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Felkéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a rendelet-
tervezetben foglaltakkal, kézfelnyújtással szavazzon: 
 
A képviselő-testület a Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának a Tiszagyulaháza községi 
fejlesztéseket megalapozó dokumentumok partnerségi egyeztetési eljárásának szabályairól 
szóló rendelettervezetet, 4 igen szavazattal elfogadta (a szavazásban 4 fő vett részt) és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 



KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

6/2017(III. 29.)  Önkormányzati Rendelete 
 

a Tiszagyulaháza községi fejlesztéseket megalapozó dokumentumok  partnerségi 
egyeztetési eljárásának szabályairól  

 
 
Tiszagyulaháza Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában 
meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

A rendelet hatálya 
1. § 

 
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Tiszagyulaháza község közigazgatási területén lakó- 

és tartózkodási hellyel, vagy ingatlannal rendelkező természetes személyekre, a 
településen bejelentett székhellyel, vagy a településen telephellyel rendelkező, vagy 
tevékenységet végző jogi személyekre, akik a rendelet alkalmazása során Partnernek 
tekintendők.  

 
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a  

a)   településfejlesztési koncepció,  
b) integrált településfejlesztési stratégia,   
c) településrendezési eszközök, 
d) településképi arculati kézikönyv, és 
e) településképi rendelet 

 
 (a továbbiakban együttesen: fejlesztéseket megalapozó dokumentumok) készítésére irányuló 
eljárásokra.  

 
2. § 

 
(1) Az egyes eljárásokban a Partnerek kiválasztására a polgármester jogosult. 
(2) A polgármester a kiválasztást megelőzően köteles kikérni a Képviselő-testület által 

megbízott települési főépítész (a továbbiakban: Főépítész) javaslatát.  
(3) A Partnereket az adottságok és a feladat jellegéhez igazítottan, a fejlesztéseket 

megalapozó dokumentumok módosításakor esetenként kell meghatározni. 
(4) A polgármester által meghatározott Partnereket a kiválasztásról írásban kell értesíteni. 
 
(5)   A település teljes közigazgatási területére készülő fejlesztéseket megalapozó 

dokumentumok készítése esetén az 1. § szerinti partnerek köre nem szűkíthető, a 2. § 
(3) bekezdés szerinti eseti meghatározásnak nincs helye.  

 
A Partneri tájékoztatás szakaszai  

 
 3. § 

(1) A véleményezésnek két szakasza:  
a) a társadalmi bevonási szakasz, és   



b) a társadalmi véleményezési szakasz. 
(2)  A társadalmi bevonási szakasz során a Partnerek előzetesen véleményezik a tervezett 

megindítandó eljárást. 
(3)    A társadalmi véleményezési szakaszban a partnerek az elkészült dokumentumot 

véleményezik. 
 
 

A Partnerek tájékoztatásának módja és eszközei 
4. § 

 
(1) A Partnerek az eljárás során előzetes, vagy munkaközi tájékoztatást kapnak. 
(2) Az előzetes tájékoztató a készítendő egyes fejlesztésekhez kapcsolódó előzetes 

véleményezést, tervkészítési javaslattételt alapozza meg a társadalmi bevonási szakasz 
keretében. 

(3) A munkaközi tájékoztató az elkészült, az egyes fejlesztést megalapozó dokumentumok 
véleményezését alapozza meg a társadalmi véleményezési szakasz keretében. 

 
5. § 

Az előzetes és a munkaközi tájékoztatás  
 

a) az Önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületein, a Közös Önkormányzati 
Hivatal épületének hirdetőtábláján elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével, 

b) az Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató anyag megjelentetésével, 
c) az időszakosan megjelenő Tiszagyulaházai Hírhozó helyi lapban történő 

közzététellel, és 
d) lakossági fórum keretében 
történik. 

 
6. § 

  
(1) A Partnerek, valamint akik a tájékoztatás során jelzik kérésüket, elektronikus úton (e-

mailben) is értesítést kapnak a hirdetményekről, a véleményezhető fejlesztést 
megalapozó dokumentumról. 

(2) A közterületen elhelyezett hirdetőfelületre, a Közös Önkormányzati Hivatal épületének 
hirdetőtáblájára kifüggesztett hirdetmény, valamint az Önkormányzat hivatalos 
honlapján történő felhívásnak tartalmaznia kell a partnerségi véleményadásra 
rendelkezésre álló időtartamot. 

(3) Amennyiben közterületen elhelyezett hirdetőfelületen vagy a Közös Önkormányzati 
Hivatal hirdetőtábláján történő elhelyezést az anyag terjedelme, formátuma nem teszi 
lehetővé, úgy a hirdetményben meg kell jelölni, hogy mely időpontokban és hol van 
lehetőség a dokumentumokba történő betekintésre. 

 
7. § 

 
A tájékoztatás formáit, a véleményezés lehetőségeit az egyes bevonási szakaszok és tervfajták 
megkülönböztetésével az 1. melléklet tartalmazza. 
                                                                                  

 
A Partnerek véleményének dokumentálása, nyilvántartása 

8. § 



 
(1) A Partnerektől beérkezett észrevételekről, javaslatokról, véleményekről összefoglaló 

táblázatot kell készíteni a Főépítésznek. Ezt a táblázatot az ügyiratban kell elhelyezni és 
megőrizni a készítés időpontjával, valamint a készítőjének aláírásával ellátva.  

(2) Az összefoglaló táblázatot az aktuálisan megbízott településtervező részére is el kell 
juttatni annak érdekében, hogy az érintett munkarészek javításra kerüljenek. A 
településtervező a javítás módjáról tételesen írásos tervezői választ készít, melyet az 
ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni. 

 
9. § 

   
(1) A beérkezett javaslatok, vélemények indokolásának a dokumentálása, nyilvántartása 

során: 
a) A partnerségi véleményezés bevonási és véleményezési szakaszokban 

beérkezett javaslatokat a Főépítész szakmailag értékeli és döntésre előkészíti a 
Képviselő-testület számára, 

b) A Főépítész megindokolja írásban a beérkezett, de elfogadásra nem javasolt 
véleményeket, 

c) Az indokolásban külön kell választani a jogszabályon alapuló véleményeket a 
szakmai javaslatoktól 

  
(2) Az észrevételt, véleményt tevőnek - tértivevényes úton - meg kell küldeni az el nem 

fogadott javaslatát és annak indokolását. 
                                                                                 

 
A Partnerek által adott javaslatok, vélemények határideje, módja 

10. §. 
 
(1) A Partnerek által adott javaslatok, vélemények határideje: 

 
a) Ha van lakossági fórum, azt megelőzően legalább 8 nappal az elkészült 

tervezetet      a 5. §-ban foglaltak szerint közzé kell tenni, vagy 
b) Lakossági fórum hiányában az Önkormányzat hivatalos honlapján a 

hirdetményt az elkészült fejlesztéseket megalapozó dokumentumok 
tervezeteivel együtt közzé kell tenni. 

 
(2) A közzétételt követően véleményezésre legalább az alábbi időtartamot kell 

biztosítani: 
 

a) teljes eljárás esetén: 
  aa) előzetes tájékoztatási szakasznál:  21 nap 
  ab) véleményezési szakaszánál:    30 nap 

b) egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszánál: 15 nap 
c) tárgyalásos eljárásnál:       8 nap 
d) állami főépítészi eljárásnál:      8 nap 
e) kézikönyv készítése esetén:    15 nap 
f) településképi rendelet elfogadása esetén:    8 nap. 

 
(3) A Partnerek észrevételeiket, javaslataikat papír alapon személyesen, vagy postai 

úton Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 



73. szám alatti székhelyére, vagy elektronikus úton az 
onkormanyzat4097@gmail.com  címre tehetik meg.  

 
11. § 

 
(1) A fejlesztéseket megalapozó dokumentumokat, illetve azok módosítását a helyben 

szokásos módon kell közzétenni.  
 
(2) A közzétételhez összefoglalót kell csatolni az érdekeltek számára. 
 

12. § 
 
Ez a rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba.  
 
 
Tiszagyulaháza, 2017. március 28. 
 
 Mikó Zoltán Dr. Kiss Imre 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
A  r endelet kihir detése megtör tént. 
 
 
Tiszagyulaháza, 2017. március 29.  
 
 
 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

mailto:onkormanyzat4097@gmail.com


                                                           1. melléklet a 6/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelethez 
 
A Partnerek tájékoztatásának módjáról, a véleményezés szakaszairól és eszközeiről szóló 

összefoglaló adatok egyeztetési eljárás típusai szerint 
                                                                         

1.  
 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
STRATÉGIA 

 
  

A 
 

B 
 

C 
 

 
1. 
 

Véleményezés 
szakaszai 

Társadalmi bevonási Társadalmi véleményezési 
Előzetes tájékoztatás Munkaközi tájékoztatás 

 
2. 

 
Készítési mód 

 
Új készítés 

 
Módosítás 

 
Új készítés 

 
Módosítás 

 
3. 

Hirdetőfelületen 
történő megjelenítés 

 
Igen 

 
Nem 

 
Igen 

 
Igen 

 
4. 

Honlapon történő 
megjelenítés 

 
Igen 

 
Nem 

 
Igen 

 
Igen 

 
5. 

 
Helyi lapban történő 

megjelenítés 

 
Igen 

 
Nem 

 
Igen 

 
Nem 

 
6. 

 
Lakossági Fórumon 
történő megjelenítés 

 
Igen 

 
Nem 

 
Igen 

 
Nem 

 
 
 

2. 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ – TELJES ELJÁRÁS 

 
  

A 
 

B 
 

 
C 
 

 
1. 
 

Véleményezés 
szakaszai 

Társadalmi bevonási Társadalmi véleményezési 
Előzetes tájékoztatás Munkaközi tájékoztatás 

 
2. 

 
Készítési mód 

 
Új készítés 

 
Módosítás 

 
Új készítés 

 
Módosítás 

 
3. 

 
Hirdetőfelületen 

történő megjelenítés 

 
Igen 

 
Nem 

 
Igen 

 
Igen 

 
4. 

 
Honlapon történő 

megjelenítés 

 
Igen 

 
Nem 

 
Igen 

 
Igen 

 
5. 

 
Helyi lapban történő 

megjelenítés 

 
Igen 

 
Nem 

 
Igen 

 
Nem 

 
6. 

 
Lakossági Fórumon 

 
Igen 

 
Nem 

 
Igen 

 
Nem 



történő megjelenítés 

 
 

3. 
 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA – EGYSZERŰSÍTETT 

ELJÁRÁS 
 
  

A 
 

B 
 

 
C 
 

 
1. 
 

Véleményezés 
szakaszai 

Társadalmi bevonási Társadalmi véleményezési 
Előzetes tájékoztatás Munkaközi tájékoztatás 

 
2. 

 
Készítési mód 

 
Új készítés 

 
Módosítás 

 
Új készítés 

 
Módosítás 

 
3. 

 
Hirdetőfelületen 

történő megjelenítés 

 
-------- 

 
-------- 

 
-------- 

 
Igen 

 
4. 

 
Honlapon történő 

megjelenítés 

 
-------- 

 
-------- 

 
-------- 

 
Igen 

 
5. 

 
Helyi lapban történő 

megjelenítés 

 
-------- 

 
-------- 

 
-------- 

 
Igen 

 
6. 

 
Lakossági Fórumon 
történő megjelenítés 

 
-------- 

 
-------- 

 
-------- 

 
Igen 

 
 
 

4. 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA – ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI ELJÁRÁS 

 
         

A 
 

B 
 

 
C 

 
 

1. 
 

Véleményezés 
szakaszai 

Társadalmi bevonási Társadalmi véleményezési 
Előzetes tájékoztatás Munkaközi tájékoztatás 

 
2. 

 
Készítési mód 

 
Új készítés 

 
Módosítás 

 
Új készítés 

 
Módosítás 

 
3. 

 
Hirdetőfelületen 

történő megjelenítés 

 
-------- 

 
-------- 

 

 
-------- 

 
Igen 

 
4. 

 
Honlapon történő 

megjelenítés 

 
-------- 

- 
------- 

 
-------- 

 
Igen 

 
5. 

 
Helyi lapban történő 

megjelenítés 

 
-------- 

 
-------- 

 
-------- 

 
Nem 

 
6. 

 
Lakossági Fórumon 

 
-------- 

 
-------- 

 
-------- 

 
Nem 



történő megjelenítés 

 
 
 
 
 
 
 

5.  
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA – TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS 

 
  

A 
 

B 
 

 
C 
 

 
 

1. 
 

Véleményezés 
szakaszai 

Társadalmi bevonási Társadalmi véleményezési 
Előzetes tájékoztatás Munkaközi tájékoztatás 

 
2. 

 
Készítési mód 

 
Új készítés 

 
Módosítás 

 
Új készítés 

 
Módosítás 

 
3. 

 
Hirdetőfelületen 

történő megjelenítés 

 
-------- 

 
-------- 

 
-------- 

 
Igen 

 
4. 

 
Honlapon történő 

megjelenítés 

 
-------- 

 
-------- 

 
-------- 

 
Igen 

 
5. 

 
Helyi lapban történő 

megjelenítés 

 
-------- 

 
-------- 

 
-------- 

 
Igen* 

 
6. 

 
Lakossági Fórumon 
történő megjelenítés 

 
-------- 

 
-------- 

 
-------- 

 

 
Igen* 

 
 
 

6. 
 

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV, TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET 
 

  
A 

 
B 

 
C 

 
 

1. 
 

 
Véleményezés 

szakaszai 

Társadalmi bevonási Társadalmi véleményezési 
Előzetes tájékoztatás Munkaközi  tájékoztatás 

 
2. 

 
Készítési mód 

 
Új készítés 

 
Módosítás 

 
Új készítés 

 
Módosítás 

 
3. 

Hirdetőfelületen 
történő megjelenítés 

 
Igen 

 
Igen 

 
Igen 

 
Igen 

 
4. 

Honlapon történő 
megjelenítés 

 
Igen 

 
Igen 

 
Igen 

 
Igen 



 
5. 

Helyi lapban történő 
megjelenítés 

 
Igen 

 
Igen 

 
Igen 

 
Igen 

 
6. 

Lakossági Fórumon 
történő megjelenítés 

 
Igen 

 
Igen 

 
Igen 

 
Igen 

 
 

*: Kivéve a Kormány által rendeletben kihirdetett vészhelyzet esetén, ekkor csak a hirdető felületen és a honlapon való 
megjelenítés a kötelező. 

 
 
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. Felkéri 
a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a településképet érintő jogszabályi változásokról, az 
arculati kézikönyvről és a településképi rendeletről, illetve előkészítésükkel kapcsolatos 
feladatokról szóló határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon: 
 
A képviselő-testület a településképet érintő jogszabályi változásokról, az arculati 
kézikönyvről és a településképi rendeletről, illetve előkészítésükkel kapcsolatos feladatokról 
szóló előterjesztést, 4 igen szavazattal elfogadta (a szavazásban 4 fő vett részt) és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

22/2017. (III. 28.) számú határozata 

a településképet érintő jogszabályi változásokról, az arculati kézikönyvről és a 
településképi rendeletről, illetve előkészítésükkel kapcsolatos feladatokról 

 
Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településképet érintő 
jogszabályi változásokról, az arculati kézikönyvről és a településképi rendeletről, illetve 
előkészítésükkel kapcsolatos feladatokról és a fejlesztéseket megalapozó dokumentumok 
partnerségi egyeztetési eljárásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról szóló előterjesztést megismerte, és annak ismeretében dönt arról, hogy 
amennyiben a központi költségvetésből az arculati kézikönyv elkészítésének feladat 
ellátására a finanszírozás biztosított lesz, továbbá arra az állami támogatás elégséges lesz:  
 

1. Főépítészt kíván foglakoztatni a településképi rendelet megalkotásának idejére 
megbízási jogviszony alapján, majd ezt követően  

2. megindítja a Településképi Arculati Kézikönyvének egyeztetési eljárását a 
partnerségi rendeletben foglaltak szerint, továbbá 

3. megindítja a Településképi rendelet egyeztetési eljárását a partnerségi 
rendeletben foglaltak szerint,  

  
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 



 
 
Határidő: 2017. április 15.                                   Felelős: Mikó Zoltán polgármester 

 

11./ 
Különfélék 
ELŐADÓ: Mikó Zoltán polgármester 

 
a)  

támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 
csökkentésére 

 
Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy minden évben meg kell hoznia határozatát a 
Képviselő-testületnek támogatási igény benyújtásáról a víz és csatornaszolgáltatás 
ráfordításainak csökkentésére. 
 
Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. Felkéri 
a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a támogatási igény benyújtása víz és 
csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentéséről szóló határozati javaslattal, 
kézfelnyújtással szavazzon: 
 
A képviselő-testület a támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás 
ráfordításainak csökkentéséről szóló előterjesztést, 4 igen szavazattal elfogadta (a 
szavazásban 4 fő vett részt) és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

23/2017. (III. 28.) számú határozata 

támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére 

Községi Önkormányzat képviselő-testülete döntött abban, hogy 2017. 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. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos                   Felelős: Mikó Zoltán polgármester 

 
Mikó Zoltán polgármester: A különfélékben elmondja, hogy évek óta nincs szervezett 
kutyaoltás a községben, mindenkinek saját felelőssége, hogy az eb be legyen oltva. A 
lakosságnak saját döntése, ki, melyik állatorvossal oltatja a kutyát. Ebben az évben lesz a 
Gólyatéren szervezett oltás, 4000.- Ft kutyánként. 



A tavaszi lomtalanítás is elkezdődik a héten. Az eddigiekhez hasonlóan az önkormányzat 
traktorja összeszedi a lakosságtól a hulladékot és elszállítja a hivatal udvarán elhelyezett 
konténerbe. Továbbra sem kell az utcára kirakni a hulladékot 
A különfélékben ennyit szeretett volna elmondani, megkérdezi a képviselőket van-e valakinek 
hozzászólása. 
 
Szabó Sándorné képviselő: Hozzászólásában elmondja, hogy nagyon sokan panaszkodnak 
az ivóvíz minőségére. Van, aki bőrirritációt is tapasztalt már. Mit lehetne ezzel tenni? 
 
Mikó Zoltán polgármester: Többször jelezte már a szolgáltató felé a problémát, de azt a 
választ kapja, hogy a vízmintavételi vizsgálatok azt mutatják, hogy jó a víz minősége. 
Pályázni próbál ivóvíz hálózat felújítására is, de nagyon sok olyan település van, ahol arzénos 
a víz, és ezek előnyt élveznek. 
 
Elmondja továbbá, hogy május 2-án lesz a TÖOSZ szakmai nap, amelyre szeretettel meghívja 
a Képviselő-testületet. A pályázaton nyert négymillió forintból épült új fólia sátor átadása 
lesz. 
 
A Gólyafesztiválra is érkeznek a Belügyminisztériumból. Már a programok kezdenek 
kialakulni, 41 település igazolta vissza, hogy részt kíván venni a Közfoglalkoztatási 
kiállításon. 
 
Szabó Sándorné képviselő: A különfélékben elmondja továbbá, hogy mint mindig most is 
megtette Polgármester Úr az éves értékelést. Végignézve az Ő munkásságát a település 
érdekében, igen figyelemre méltó. Nagyon szívén viseli a falu sorsát, mindent meg tesz 
annak, szépítése, építése érdekében. A közmunkaprogram kidolgozása, megszervezése, 
véghezvitele nagyon dicséretes. Ennek eredményeképpen a tavalyi évben elnyerte a fődíjat a 
„Legjobb Önkormányzati Gyakorlat” pályázaton, amely nem kis segítség egy ilyen kis 
településnek. Javaslata az lenne, hogy valamilyen formában egy egyszeri jutalomban 
részesíteni Polgármester Urat, munkájának elismeréseként. Kéri a képviselőket mondják el 
erről a véleményüket. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Nagyon köszöni a jóleső szavakat. Elmondja, hogy 12 éve 
polgármester Tiszagyulaházán, de soha jutalmat nem kapott még a munkájáért. 
 
Megyesi Elemér képviselő: Hozzászólásában elmondja, hogy a 4 képviselő erről 
egyeztessen, váltson egy pár szót, semmi probléma nincs a felvetéssel. A következő testületi 
ülésre átbeszélik, és javaslatot tesznek. 
 
Mivel az ülésen egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mikó Zoltán polgármester az 
ülést bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Mikó Zoltán Dr. Kiss Imre 
           polgármester                                                                                          jegyző 
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