
 
Jegyz könyv 

 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel

�
testülete 2011. május 31-én 

megtartott nyilvános ülésér
�
l. 

 
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:   Szabó András polgármester elnökletével: 

Kontra József, Magyar György, Metzinger Ferenc,  Nagy Kálmán, Dr. 
Prágerné Dr.Kádár Magdolna, Szabó István és Vincze László önkormány-
zati képvisel

�
k. 

 
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyz

�
, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályve-

zet
�
, Csehné Köteles Rozália bels

�
 ellen

�
r, Répászky Gabriella törzskari 

csoportvezet
�
, Földi Zsuzsanna vezet

�
-tanácsos, Jóvér István és Richter 

Károlyné a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai, 
Em

�
di Imre az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 

Sport Bizottság tagja tanácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné 
Házi Judit jegyz

�
könyvvezet

�
. 

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képvisel

�
testületi ülésen megjelent 

önkormányzati képvisel
�
ket, meghívott jelenlév

�
ket.  

Megállapítja, hogy a képvisel
�
testület ülése határozatképes, az ülésen nyolc önkormányza-

ti képvisel
�
 megjelent. 

A képvisel
�
testület nyilvános ülését 17 órakor megnyitja. 

 
Javasolja, hogy a képvisel

�
testület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napiren-

di pontokat tárgyalja meg. 
Kéri a napirendi javaslat elfogadását.  
 
A képvisel

�
testület jelenlév

�
 nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, nyolc igenl

�
 

szavazattal elfogadja. 
 
 ELS  NAPIRENDI PONT: 
 
El terjesztés a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgál-
tató Központja Kunhegyesi Szakmai Egységében biztosított szociális ellá-
tások térítési díjairól 
 

( írásban csatolva ) 
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Szabó András polgármester elmondja, a szociális intézményben alkalmazandó térítési 
díjakról kell dönteni, amit munkatársai kiszámoltak és azt a képvisel

�
k áttanulmányozhat-

tak.  
Két döntés meghozatala szükséges. Els

�
ként a korábbi térítési díjakról szóló önkormányza-

ti rendelet hatályon kívüli helyezésér
�
l, majd az új térítési díjakról szóló határozat elfoga-

dásáról. 
Els

�
ként kéri a képvisel

�
testület tagjait, hogy a rendelet hatályon kívül helyezésér

�
l szóló 

rendelet tervezetet fogadják el. 
 
A képvisel

�
testület jelenlév

�
 nyolc tagja a rendeletet egyhangúlag, nyolc igenl

�
 szavazat-

tal – min
�
sített többséggel – elfogadja és megalkotja 

 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL
�

TESTÜLETÉNEK 
 

13/2011. (VI.01.) 
önkormányzati rendeletét 

 
a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja Kunhegye-

si Szakmai Egységében biztosított szociális ellátások térítési díjairól szóló 6/2010. 
(III.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésér� l 

 
 
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyz

�
könyv mellékletét képezi.  

 
 
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képvisel

�
testület 

tagjait, hogy a javaslatként el
�
terjesztett térítési díjakról szóló határozatot fogadják el. 

Aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képvisel

�
testület jelenlév

�
 nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenl

�
 szavazattal 

elfogadja a következ
�
 határozatával: 

 
138/2011. (V.31.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi 
Szakmai Egységében biztosított szociális ellátások térítési díjairól. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel
�
testülete a Tiszafüred Kistér-

ség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi Szakmai 
Egységében biztosított szociális ellátások térítési díjait a határozat melléklete 
szerint 
 

e l f o g a d j a. 
 

A Képvisel
�
testület felhatalmazza a polgármestert a döntés Tiszafüred Kistér-

ség Többcélú Társulása részére történ
�
 megküldésére Tiszafüred Város Ön-

kormányzata Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató 
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Központja szakmai egységeiben biztosított szociális ellátások térítési díjairól 
szóló rendelete megalkotása céljából. 
 
Err

�
l értesülnek: 

 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyz

�
 

3. Barta Ferenc aljegyz
�
 

4. Pintér Erika a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása elnöke 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezet

�
 

6. Molnár János költségvetési csoportvezet
�
 

7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezet
�
 

8. Csehné Köteles Rozália bels
�
 ellen

�
r 

 
 
 

Melléklet 
 

 
 

Szolgáltatás 
 

Intézményi térítési díj 

Étkeztetés 
Étkeztetés: 
Kiszállítás: 

 

 
 
                       475.-Ft/nap 
                       135.-Ft/nap 
 
                  

Házi segítségnyújtás 
 
 
 
 

 
 
 
                    1. 365.-Ft/óra 
 
 
 

Nappali ellátás 
Id

�
sek nappali ellátása 

Demens személyek nappali ellátása 
 

 
 
                        975.-Ft/nap 
                            0.-Ft/nap 
 
 

 
1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások köréb� l az étkeztetés, id� sek 
nappali ellátása, házi segítségnyújtás esetén a személyi térítési díj megállapítása az 
alábbiak szerint történik: 
 
1. Étkeztetés 

a) Akiknek a családjában az egy f
�
re es

�
 jövedelem a nyugdíjminimum  

     150 %-át nem éri el:                                         
      Étkeztetés:                                                                                                   320.-Ft/nap   
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      Kiszállítás:                                                                                                   135.-Ft/nap  
      Étkeztetés személyi térítési díja hajléktalanok esetében: 0.-Ft/nap 
                                               
b) Akiknek a családjában az egy f

�
re es

�
 jövedelem eléri a nyugdíjminimum  

      150 %-át, de nem haladja meg annak 300 %-át: 
      Étkeztetés:                                                                                                   355.-Ft/nap   
      Kiszállítás:                                                                                                   135.-Ft/nap  
                                                     
c) Akiknek a családjában az egy f

�
re es

�
 jövedelem a nyugdíjminimum  

      300 %-át meghaladja: 
      Étkeztetés:                                                                                                   475.-Ft/nap   
      Kiszállítás:                                                                                                   135.-Ft/nap  

 
2. Nappali ellátás                                                                                                       0.-Ft/nap 
 
 
 
3. Házi segítségnyújtás 

a) Akiknek a családjában az egy f
�
re es

�
 jövedelem a nyugdíjminimum  

      150 %-át nem haladja meg                                                                           100.-Ft/óra                                                                          
b) Akiknek a családjában az egy f

�
re es

�
 jövedelem meghaladja a  

      nyugdíjminimum 150 %-át                                                                           320.-Ft/óra 
 

 
2. Az étkeztetésre vonatkozó jogosultsági feltételek: 

• életkor. 62 év felett 
• egészségi állapot: a.) rokkantság foka (67 % fölött) 
                                   b.) krónikus betegség 
                                   c.) pszichiátriai illetve szenvedélybetegség 
                                   d.) hajléktalanság 
      az a) - c) pontban foglalt jogosultsági feltételek fennállása házi- vagy szakorvosi  
      igazolással illetve az ellátására való jogosultságot megállapító határozattal igazol-
ható. 

 
 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
El terjesztés azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatal-
mazásról  
 

( írásban csatolva ) 
 

 
 
Szabó András polgármester elmondja, azonnali beszedési megbízásra felhatalmazásról 
kell dönteni. A Munkaügyi Központtól kaptak néhány státuszt és emiatt kell ezt az enged-
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ményezést megtenni. Többek között a bölcs
�
déb

�
l Csörögi József szakács elmegy és he-

lyette Molnár Éva lesz a szakács, akit a Munkaügyi Központon keresztül alkalmaznak. 
Ezeket az állásokat 8 órára kapták és sokkal lazább feltételekkel, mint a 4 órásakat. A 
strandon úszómesterként dolgozik Jakab Levente, aki 6 órában van foglalkoztatva köz-
munkásként. Egy f

�
 adminisztrátor pedig az adócsoportnál dolgozik Kovács Ágnes, aki 

f
�
iskolát végzett és a szerz

�
dését így tudják meghosszabbítani. Nagyon kevés, aki gépek-

kel is tud dolgozni a parkgondozást illet
�
en, és ennek érdekében Mlinkó Lászlót tudják 

ebben a programban foglalkoztatni 8 órában. 
Az el

�
terjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte. 

 
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság a határozati javaslatot 
támogatásra javasolja a képvisel

�
testületnek. 

 
Szabó András polgármester kéri a képvisel

�
testület tagjait, hogy a határozati javaslatot 

fogadják el. 
 
A képvisel

�
testület jelenlév

�
 nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenl

�
 szavazattal 

elfogadja a következ
�
 határozatával: 

 
139/2011. (V.31.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazásról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel
�
testülete a helyi önkormány-

zatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. §-ában biztosí-
tott jogkörében eljárva 
 

engedélyezi 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072 számlájára beszedési 
megbízás benyújtását a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja alábbi számlájára javára: 
 

10044001-01710166-70000007 
 

A felhatalmazás visszavonásig érvényes. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel

�
testülete felhatalmazza Kun-

hegyes Város Polgármesterét a felhatalmazó levél aláírására. 
 
Err

�
l értesülnek: 

 
1. Szabó András polgármester 
2. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi Fiókja 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 4. 
3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 

Kunhegyesi Kirendeltsége 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 9-10. 
4. Dr.Pénzes Tímea jegyz

�
 

5. Barta Ferenc aljegyz
�
 

6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezet
�
 

7. Molnár János költségvetési csoportvezet
�
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8. Csehné Köteles Rozália bels
�
 ellen

�
r 

 
 
 
HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
El terjesztés közoktatási és közmvel dési intézményfenntartó társulá-
sokban az intézmények átszervezésével kapcsolatosan – az alapító okira-
tot és társulási megállapodást érint – fenntartói döntések meghozatalára 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Szabó András polgármester elmondja, az el

�
terjesztést véleményezte az Oktatási, Kultu-

rális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság. 
 
Szabó István elnök tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság a határozati javaslatot elfo-
gadásra javasolja. 
 
Szabó András polgármester döntés el

�
tt néhány mondatot kíván még szólni az el

�
terjesz-

téshez kapcsolódóan, hogy érthet
�
bb legyen a téma. Három levelet írtak, illetve három 

határozatot fogadtak el Tiszagyenda település vonatkozásában, kett
�
re nem is válaszoltak. 

A harmadik kicsit húsba vágó volt, erre már kénytelenek voltak válaszolni, mert nem gon-
dolták, hogy még kizárás is lehet. Kizárás már nem lesz, mivel az önkormányzat is hibázott 
a határozathozatalnál, a települések többsége sem szavazta meg, mert a társulási szabályzat 
szerint min

�
ségi többség kell a kizáráshoz. Az iskolai társulásban három iskola van, Tisza-

roff nem szavazta meg a kizárást, Tiszagyenda nyilván nem fogja megszavazni. Nincs ez-
zel nagyobb gond, mert el

�
z

�
leg is azt beszélték meg, ha fizet, ha megpróbálja rendezni, 

akkor azt a határozatot vissza lehet vonni augusztus 31-ig. Viszont megint kell egy olyan 
határozatot hozni, ha mégsem fizet, akkor Kunhegyes Város Önkormányzata lép ki ebb

�
l a 

társulásból. Az pedig már egyszer� bb, de annyiban nem egyszer� , mivel ellentétesek a 
társulási szerz

�
dések, az oktatási törvény, a kistérségi társulási szabályzat. Nem egyszer�  a 

dolog, de össze kell tartaniuk és ezt a lehet
�
séget fenn kell tartani. 

Az, hogy egyre komolyabban veszi a tiszagyendai képvisel
�
testület mutatja, hogy ma dél-

után megkapta az ülés határozatát, amiben az óvoda és iskola kizárásáról a véleményük 
került rögzítésre. Már most úgy gondolják, hogy tárgyalniuk kellene. A bizottsági ülésen a 
határozatot felolvasta és most is fel kívánja olvasni.  
A határozat 3. pontja így szól: Tiszagyenda Község Önkormányzata tartozásait elismeri és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a fennálló tartozást a legrövidebb id

�
n belül, minden lehe-

t
�
séget kihasználva rendezi.  

A határozat 4. pontja: Tiszagyenda Község Önkormányzata felhatalmazza Pisók István 
polgármestert, hogy Kunhegyes Város Önkormányzat polgármesterével tárgyaljon és szü-
lessen közös javaslat, megoldás mind az intézmények további m� ködtetésére, mind az 
adósság rendezése vonatkozásában. A tárgyalásokról Pisók István polgármester számoljon 
be 2011. június 30-ig a képvisel

�
testületnek.  

Ez a dátum azért lényeges, mert információi szerint június 20-án lesz az Önhiki döntés és 
akkor már lehet tudni, hogy Tiszagyenda Önkormányzata mennyit kap. 17 millió forintra 
pályázott, ha 10 millió forintot kap, akkor Kunhegyes felé tudja rendezni a tartozását, de a 
Tiszafüredi Kistérség felé még mindig fog tartozni 13 millió forinttal.  
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Miután kérdés, vélemény a továbbiakban nem volt, kéri a képvisel
�
testület tagjait, hogy a 

határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képvisel

�
testület jelenlév

�
 nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenl

�
 szavazattal 

elfogadja a következ
�
 határozatával: 

 
140/2011. (V.31.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a Tiszagyenda Község Önkormányzata ellen a Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási In-
tézményfenntartó Társulásokból és a Kunhegyesi Mikro-térségi Közm� vel

�
dési Intézmé-

nyi Társulásból való kizárás körüli törvényességi vitáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel
�
testülete a 2011. április 27-én 

elfogadott 92/2011. (IV.27.) Kt. határozatát – az óvodai és iskolai feladatok el-
látására létrehozott Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társu-
lás, valamint a Kunhegyesi Mikro-térségi Közm� vel

�
dési Intézményi Társulás 

Tiszagyenda Község Önkormányzatát érint
�
 felmondásáról – a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatalt vezet
�
 Kormánymegbízott 01-2909/2011. 

számú törvényességi észrevétele miatt, illetve a 2011. május 25-én elfogadott 
137/2011. (V.25.) Kt. határozatát – a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú 
M � vészetoktatási Intézmény, a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye és a 
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közm� vel

�
dési Intézmény átszervezésér

�
l – 

Dr.Bottyán Menyhért ny. szakf
�
tanácsos, tanügy-igazgatási szakért

�
 (Tisza-

püspöki, Liszt F. út 3/A., tel.: 30/471-81-35, e-mail: bottyanm@t-online.hu, 
szakért

�
i ig.: SZO1956) szakért

�
i véleménye alapján nem tekinti végrehajtható 

határozatoknak. 
 
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel

�
testülete az eset összes kö-

rülményét mérlegelve arra a megállapításra jutott, hogy felkéri a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt vezet

�
 Kormánymegbízottat 

abban való segítségére, hogy a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttm� ködésér

�
l szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (2) bekezdése 

alapján szíveskedjen állásfoglalást adni Kunhegyes Város Önkormányzata 
számára, hogy mint gesztor önkormányzatnak az általa vezetett intézményi 
társulásokból történ

�
 saját kilépése, a társulási megállapodások egyoldalú 

törvényes felmondása joghatályosan hogyan mehet végbe. A gesztor ön-
kormányzatot ugyanis hátrányosan érinti Tiszagyenda Község Önkormány-
zata tartozása.  Ennek az alátámasztására szolgál az az ügyvédi bejelentés, 
amellyel Apostol Edit tiszagyendai vállalkozó (5233 Tiszagyenda, Pet

�
fi u. 

16., adószáma: 65550245-2-36) jogi képvisel
�
je útján megtámadta Kunhe-

gyes Város Önkormányzata, Tiszagyenda Község Önkormányzata és a vál-
lalkozó között az óvoda és az iskola részére szállított élelem tartozásának 
rendezésére Kunhegyesen 2011. május 11-én létrejött megállapodást. A 
vállalkozó 2011. június 15-ig adott határid

�
t a Ptk. 235-236. §-ai szerint 

megtévesztés miatt a megállapodás érvénytelenítésére, ugyanis az a 
3.057.678 Ft, melyet Kunhegyes Város Önkormányzata engedményezett a 
vállalkozónak abból a tartozásból, amely Tiszagyenda Község Önkormány-
zatát terheli a gesztor önkormányzattal szemben, bizonytalan követelés, 
mert arra Tiszagyenda Község Önkormányzata úgy vállalt kötelezettséget, 
hogy azt majd az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév

�
 önkormány-
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zatok 2011. évi támogatásából származó bevételéb
�
l egyenlíti ki. Ezzel 

együtt továbbá felrója a vállalkozó jogi képvisel
�
je, hogy ügyfelét nem tá-

jékoztatták Tiszagyenda Község Önkormányzata fizetésképtelenségér
�
l.  

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel
�
testülete továbbá gesztor 

önkormányzatként kéri a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt 
vezet

�
 Kormánymegbízott segítségét annak állásfoglalásának kiadására, 

hogy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttm� ködésér
�
l szóló 

1997. évi CXXXV. törvény 4. § (3) bekezdése szerinti társulásból történ
�
 

kizárással kapcsolatos rendelkezések miképpen értelmezend
�
k a közoktatá-

si intézmények átszervezésének a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102. § (9) bekezdése a) pontjában és (11) bekezdésében meghatá-
rozott határid

�
k esetében, mely szerint a fenntartó tanítási évben (szorgalmi 

id
�
ben), továbbá – a július – augusztus hónapok kivételével – nevelési év-

ben iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, 
fenntartói jogát nem adhatja át, de ez esetben legkés

�
bb az intézkedés ter-

vezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a 
fenntartó a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, át-
alakításával, megszüntetésével kapcsolatban. A kizárás lehet

�
ségének jö-

v
�
beni alkalmazása Tiszagyenda Község Önkormányzatával szemben a 

gesztor önkormányzat felé kimutatott tartozásállomány miatt aktuálisan ke-
zelend

�
 kérdés, konkrétan a 2011. április 22-i tartozásállomány alábbiak 

szerint kimutatva: 
 
90 napon túli tartozás: 128.000 Ft 
    548.808 Ft 
            4.174.949 Ft Összesen: 4.851.757 Ft 
 
60 napon túli tartozás: 156.369 Ft 
    128.000 Ft Összesen:    284.369 Ft 
 
Nem lejárt tartozás:          2.520.714 Ft Összesen: 2.520.714 
Ft 
 
Mindösszesen:      7.656.840 Ft 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Kunhegyes Város Polgár-
mesterét, hogy a Képvisel

�
testület határozatát terjessze fel a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz, amennyiben Tiszagyenda Község 
Polgármesterével folytatott tárgyalásokon nem születik mindkét önkor-
mányzat számára megoldás az intézmények további közös m� ködtetésére, 
illetve az adósság rendezése vonatkozásában. 

 
Határid � :  2011. augusztus 20. 
Felel� s:  Szabó András polgármester 
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Err
�
l értesülnek: 

 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyz

�
 

3. Képvisel
�
testület tagjai 

4. Barta Ferenc aljegyz
�
 

5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezet
�
 

6. Csehné Köteles Rozália bels
�
 ellen

�
r 

7. Földi Zsuzsanna vezet
�
-tanácsos  

 
 
 
 
Szabó András polgármester bejelenti, a nyilvános ülésre tervezett munkáját a képvisel

�
-

testület elvégezte, még egy napirendi pont vár megtárgyalásra, amelyre zárt ülésen kerül 
sor. 
Megköszöni a meghívott jelenlév

�
knek az ülésen való részvételét és a képvisel

�
testület 

nyilvános ülését 17 óra 10 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 

 
 

        Dr. Pénzes Tímea jegyz
�
  

        helyettesítésével megbízott: 
 
 
 
 
 
S z a b ó     András      B a r t a     Ferenc 
polgármester       aljegyz

�
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Iktatószám: KVÖ/454/23/2011. 
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 
 

2011. május 31-én megtartott nyilvános  
ülésének 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

Sorszám: 16. 
 
 

RENDELETEK MUTATÓJA 
 

Rendelet 
száma 

Rendelet tárgya Kódszám 

13/2011. a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgálta-
tó Központja Kunhegyesi Szakmai Egységében biztosított 
szociális ellátások térítési díjairól szóló 6/2010. (III.10.) ön-
kormányzati rendelet hatályon kívül helyezésér

�
l 

Z 0 

 
 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 

száma 
Határozat tárgya Kódszám 

138/2011. a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgálta-
tó Központja Kunhegyesi Szakmai Egységében biztosított 
szociális ellátások térítési díjairól 

K 6 

139/2011. azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatal-
mazásról 

Z 1 

140/2011. a Tiszagyenda Község Önkormányzata ellen a Kunhegyesi 
Mikro-térségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulásokból 
és a Kunhegyesi Mikro-térségi Közm� vel

�
dési Intézményi 

Társulásból való kizárás körüli törvényességi vitáról 

E 16 

 
  


