
JEGYZŐKÖNYV 
  
Készült: 2017. április 25-én, Tiszagyulaházán, Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének, a Művelődési Házban megtartott nyilvános Képviselő-testületi 
üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 Mikó Zoltán                         polgármester 
 Szabó Sándorné          képviselő 
 Megyesi Elemér                   képviselő 
            Tóth Péter Benjámin         képviselő 
 
Igazoltan távol: 
                                             Dobos Lászlóné                    alpolgármester 
 
 
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.  
Elmondja, hogy a rendőrségi beszámoló elmarad, mivel Vincze István r. alezredes Úr nem tud 
megjelenni a mai ülésen. 
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 GÚT általános Iskola átalakításáról szóló vélemény kialakításáról szóló 
18/2017. (III. 28.) számú határozat kiegészítéséről.     
Előadó: Mikó Zoltán polgármester 
Előterjesztés: írásos 
 

3. Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló Önkormányzati Rendelet 
megalkotásáról. 
Előadó: Mikó Zoltán polgármester 
Előterjesztés: írásos 
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4. Előterjesztés a Hajdúnánás - Folyás - Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására. 
Előadó: Mikó Zoltán polgármester 
Előterjesztés: írásos 
 

5. Különfélék 
Előadó: Mikó Zoltán polgármester 
Előterjesztés: szóbeli 

 
a) Ügyrendi Bizottság javaslata a polgármester jutalmáról 

Előadó: Megyesi Elemér Ügyrendi Bizottság elnöke 
      Előterjesztés: írásos 

 
 
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  

 
24/2017. (IV. 25.) határozata 

 
A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

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

Előterjesztés a GÚT általános Iskola átalakításáról szóló vélemény kialakításáról szóló 
18/2017. (III. 28.) számú határozat kiegészítéséről.      
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 legutóbbi ülésen már született egy 
határozat, arról, hogy a GÚT Általános Iskolát a KLIK szétválasztaná egy Görbeházi és 
Újtikos-Tiszagyulaházi intézményre, így önálló intézmény lehetne a két településen. A 
határozatot akkor, úgy hozta meg a testület, hogy megelőzően volt egy informatív testületi 
ülés, ahol a KLIK vezetője tájékoztatta a képviselőket arról, hogy mi várható. Majd április 5-
én megérkezett az Intézményfenntartó Központnak a hivatalos megkeresése, amelyben közli, 
hogy a következő tanévtől az átalakítást végre is hajtaná és kéri a Képviselő-testületeknek a 
véleményét. Amiért újra napirendre kellett venni, annak az az oka, hogy a megkeresésükben 
lévő minden pontban véleményt kell nyilvánítani a testületnek. A korábbi határozatot kellene 
kiegészíteni azokkal a pontokkal, amelyről még nem született döntés. A felvehető létszámot a 
két intézményben, az intézmény neve és a Görbeházi adatok. Mivel ez egy jelentős döntés, 
hogy egy intézmény szétválik és egy új intézmény jön létre, ezért a fenntartó szeretné, ha 
minden pontban születne testületi döntés. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a létszámokkal egyetért, az ellen nincs kifogás. 
Továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy előnybe szeretné részesíteni a saját települését, 
ezért javasolja, hogy Tiszagyulaháza legyen a székhely. Az intézmény új neve Tiszagyulaháza 
– Újtikos Általános Iskola, székhelye Tiszagyulaháza, Kossuth utca 34. szám legyen. Kéri 
képviselő társait, mondják el véleményüket. 
 
Tóth Péter Benjámin képviselő: Az Újtikosi közös testületi ülésen már felvetette az 
intézmény székhelyére vonatkozó témát, amelyre azt a választ kapta, hogy egy beruházás és a 
védőnői szolgálat székhelye is Tiszagyulaháza.  
 
Megyesi Elemér képviselő: Hozzászólásában elmondja, hogy már az előző Képviselő-
testületi ülésen is elhangzott véleményét továbbra is fenntartja, miszerint, ha Újtikos lesz a 
székhelye az intézménynek, akkor azon el kellene gondolkodni, hogy Tiszagyulaházára 
járjanak az alsó tagozatos gyerekek. Ki kell alakítani a feltételeket hozzá. El kell gondolkodni 
azon, hogy egy iskolában hol nagyobb az amortizáció, egy alsós vagy egy felsős 
intézményben. Mindenféleképpen szorgalmazza és javasolja, hogy Tiszagyulaházán legyen az 
alsó tagozat. 
 
Szabó Sándorné képviselő: Támogatja az előtte szóló képviselőt, ő is ugyanezt elmondta a 
legutóbbi testületi ülésen, ugyanezen az állásponton van. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Nem gondolná, hogy túl nagy átrendezésre lenne szükség ahhoz, 
hogy ide kerüljön az alsó tagozat. Összefoglalva a testület véleményét, ragaszkodik, ahhoz, 
hogy a székhely település Tiszagyulaháza legyen, amennyiben a KLIK úgy dönt, hogy 
Újtikos legyen a székhely, abban az esetben Tiszagyulaháza Képviselő-testülete ragaszkodik 
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ahhoz, hogy az alsó és felső tagozatokat fordítsa meg. Ennek indoklása, hogy a felső 
tagozatban sokkal nagyobb a tárgyak, eszközök amortizációja, nagyobb a rongálás. 
 
Megyesi Elemér képviselő: Elmondaná még, hogy vegyék figyelembe azt is, 
Tiszagyulaházán jóval több gyermek született az utóbbi időben. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Felhívja a figyelmet azonban arra, hogy a testület határozottan 
kiáll ezen álláspontja mellett, de a döntés egyértelműen a KLIK kezében van. 
 
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 
kialakításáról szóló 18/2017. (III. 28.) számú határozat kiegészítéséről szóló határozati 
javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon: 
 
A képviselő-testület a GÚT általános Iskola átalakításáról szóló vélemény kialakításáról 
szóló 18/2017. (III. 28.) számú határozat kiegészítéséről szóló előterjesztést, 4 igen 
szavazattal elfogadta (a szavazásban 4 fő vett részt) és az alábbi határozatot hozta: 
 

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    Felelős: Mikó Zoltán polgármester 
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3./ 

Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló Önkormányzati Rendelet 
megalkotásáról.  
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 előterjesztés mindent részletesen 
tartalmaz. A rendelet a 2010-es jogalkotási követelményeknek már nem felel meg. 
Hangsúlyozta az előterjesztésben, hogy semmilyen változás nincs az adó jogszabályokban a 
rendelet tartalmát illetően, csak egységes szerkezetbe foglalás van.  
 
Szabó Sándorné képviselő: Megkérdezné, hogy a rendelettervezetben a 2§. (3) bekezdésben 
foglaltakat, miszerint a beépítetlen telek és garázs művelési ágú ingatlan után az adóalanyt 
5.000 Ft/év adókedvezmény illeti meg adótárgyanként. Ezt hogyan kell érteni? 
 
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Válaszában elmondja, hogy azok az ingatlanok, 
amelyek beépítetlenek, vagy csak garázs található rajta, azok nem 8 ezer forintot fizetnek, 
hanem csak 3 ezret. Tehát 5 ezer forint kedvezményt kapnak. 
 
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 magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról szóló rendelettervezetet 4 igen szavazattal elfogadta (a szavazásban 4 fő vett 
részt) és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
K É PV I SE L Ő-T E ST ÜL E T É NE K   

 
7/2017.(V. 02.) Önkormányzati Rendelete 

 
a magánszemélyek kommunális adójáról 

 

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk 1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1.§  

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként: évi 8.000,- Ft. 
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2.§. 
 
(1) A Htv. 3. § (2) bekezdésében foglaltakon túl, mentes a magánszemélyek kommunális 

adója alól az egyedülálló, 70. életévét betöltött magánszemély az életkor betöltését 
követő év 1. napjától. 

 
(2) A magánszemély az (1) bekezdésben meghatározott adómentességet kizárólag egy 

adótárgyra vonatkozóan veheti igénybe. 
 
(3) A beépítetlen telek és garázs művelési ágú ingatlan után az adóalanyt 5.000 Ft/év 

adókedvezmény illeti meg adótárgyanként.  
 

 
3.§. 

 
(1) Ez a rendelet 2017. június 1-jén lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a 12/2003.(XII.18.) számú rendelet, a 13/2004.(XII.31.) számú rendelet, a 

16/2008.(XII.19.) rendelet és a 2/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet. 
. 
 
Tiszagyulaháza, 2017. április 25. 
 
 
 
 
 
 
      Mikó Zoltán                  Dr. Kiss Imre 
      polgármester           jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetése megtörtént. 
 
 
Tiszagyulaháza, 2017. május 2.  
 
 
Dr. Kiss Imre  
      jegyző 
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4./ 

Előterjesztés a Hajdúnánás - Folyás - Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására. 
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 tartalmazza, hogy ennek a 
módosításnak az alapvető indoka a társulásnál elvégzett belső ellenőri jelentés, amely 
hiányolta a munkaszervezet pontos meghatározását. Az ellenőrök az intézmény alapító 
okiratát javasolták módosítani, de annak tartalmi elemeit Kormányrendelet határozza meg és 
aszerint abba munkaszervezetet nem lehet beilleszteni. Ezért született az a döntés, hogy eleget 
téve a belső ellenőrök kérésének, hogy fel legyen tüntetve a munkaszervezet, hiszen ennek a 
társulásnak nem a székhely szerinti polgármesteri hivatal, hanem egy külön intézmény a 
munkaszervezete. Ezért a társulási megállapodás módosítását javasolják, ez kerül 
kiegészítésre azzal, hogy a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat által alapított Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A jegyzőkönyv 
elkészítéséről a munkaszervezet vezetője gondoskodik. Ezt tartalmazza a módosítás. A 
Képviselő-testületnek el kell fogadnia a módosítást és az egységes szerkezetet is. 
 
Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. Felkéri 
a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a Hajdúnánás - Folyás - Tiszagyulaháza - Újtikos 
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról szóló határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon: 
 
A képviselő-testület a Hajdúnánás - Folyás - Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló 
előterjesztést, 4 igen szavazattal elfogadta (a szavazásban 4 fő vett részt) és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

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.  
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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.” 
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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     Felelős: Mikó Zoltán polgármester 

 

 
5./ 

Különfélék 
ELŐADÓ: Mikó Zoltán polgármester 

 
 
Mikó Zoltán polgármester: A különfélékbe elmondja, hogy Belügyminisztériumi ellenőrzés 
zajlott a múlt héten az önkormányzatnál a közmunkaprogrammal kapcsolatban, amely nagy 
megelégedettséggel zárult. Semmilyen kirívó hibát nem talált annak ellenére, hogy mennyire 
megnövekedett az ezzel kapcsolatos adminisztrációs munka. 
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Meghívásra részt vett az önkormányzat Nagyrábén a „Sárrét íze” fesztiválon, ahol sikeresen 
szerepeltek. A fesztiválon való részvétellel és kiállítással a Sárréti területen is megismerhették 
Tiszagyulaházát. 
Elmondja továbbá, hogy április 26-án egy TÖOSZ konferencián vesz részt, amelyen egy 
prezentáció kertében be kell mutatni, hogy a közmunkaprogram hogyan hasznosul a 
településfejlesztésben.  
 
Május 2-án községünkben lesz egy nagyszabású rendezvény, amelyre várja a képviselő társait 
is. Egy szakmai nap lesz a közfoglalkoztatásról, amelyen nem csak a Belügyminisztériumból 
és a TÖOSZ-tól lesznek vendégek, hanem azon települések vezetői is, akik a TÖOSZ 
pályázatán a döntőbe jutottak. Továbbá azon települések polgármesterei, akikkel üzleti vagy 
barter kapcsolatban van az önkormányzat. 
 
Megyesi Elemér képviselő: Megkérdezné, hogy a barter kapcsolat az hogyan működik az 
önkormányzatok között? Gondol itt a számlázásra. 
 
Mikó Zoltán polgármester: A megtermelt árunak a cseréje történik. Minden terméknek meg 
van az önköltsége, önköltségi áron cserélik a termékeket, amely pénzügyi teljesítést nem 
igényel. 
A mostani ellenőrzés alkalmával hívta fel a figyelmet az ellenőr egy esetleges szociális 
szövetkezet létrehozására, amely igen elgondolkodtató a kertészet tekintetében. Ezekre a 
szövetkezetekre pályázni is lehet, utána pedig önfenntartónak kell lennie. 
 
Egy pár szót szólna még a Gólyafesztiválról. Már 45 település jelezte, hogy szeretne részt 
venni a fesztiválon. Jelen lesznek a Belügyminisztériumból a Járási Hivataltól, illetve több 
vezető is. Nagyszabásúnak ígérkezik az idei rendezvény. 
 
A különfélékben ennyit szeretett volna elmondani. Megkérdezi a képviselőket van-e 
valakinek hozzászólása. 
 

a) 
 
Megyesi Elemér képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Előterjesztésében elmondja, hogy 
az előző Képviselő-testületi ülésen, Szabó Sándorné képviselő által felvetett kérdés ügyében, 
miszerint a településért végzett munkájáért a polgármester megjutalmazását javasolja, az 
Ügyrendi Bizottság ülésezett, megtárgyalta az előterjesztést és döntést hozott. A bizottság 
mindhárom tagja elmondta véleményét és egyhangúlag azt javasolták, hogy kapjon jutalmat a 
Polgármester Úr. 
Indoklásként elmondja, hogy a település az ő vezetése alatt mennyit fejlődött, a 
közmunkaprogram kiemelkedő a községben, amely már elismerésben is részesült. Azt látja, 
hogy tényleg a faluért él és tesz azért, hogy szebb és élhetőbb legyen. 
Összefoglalja tehát, hogy az Ügyrendi Bizottság döntésének értelmében, háromhavi 
illetményének megfelelő jutalmat kapjon Tiszagyulaháza polgármestere. 
További kérése az, hogy erről a döntésről a község lakossága tájékoztatva legyen, jelenjen 
meg a helyi újságban. 
Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadni a határozati javaslatot. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Megköszöni a Képviselő-testületnek, hogy elismeri a több mint 
tíz éve tartó munkáját. Soha nem kapott még érte jutalmat. Ígéri, ugyanígy fogja tovább 
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folytatni, hiszen szinte már erre tette fel az életét, a falujáért. Még egyszer nagyon szépen 
köszöni. 
 
Megyesi Elemér képviselő az Ügyrendi Bizottság Elnöke: Szavazásra bocsátja az 
előterjesztés határozati javaslatát. Felkéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a 
polgármester megjutalmazásáról szóló határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon: 
 
A képviselő-testület a polgármester megjutalmazásáról szóló előterjesztést, 3 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta (a szavazásban 4 fő vett részt) és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

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.   Felelős: Dobos Lászlóné alpolgármester 
 
 
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 
 


