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1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 7. napján 

megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:   

 

    Hajnal Istvánné alpolgármester 

    Oláh János képviselő          

    Pádár László Józsefné képviselő 

    Lenge Tibor Andrásné képviselő 

   

Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes.  

 

Felkérem Tóthné Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem, 

kézfelnyújtással jelezze.  

 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Tóthné Kovács Piroskát 4 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

1/2021. (VII.07.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a 

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Kettő napirendi pont lenne az alábbiak szerint: 

 

- Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint fizetendő 

térítési díjakról szóló rendeletének megtárgyalása 

- Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzben és 

természetben nyújott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokról szóló rendeletének megtárgyalása 

 

Megkérdezem, hogy további napirendi ponti javaslat van-e? Amennyiben nincs, kérem, aki 

ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

 

Megállapítom, hogy 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  

 

2/2021. (VII.07.) számú határozat 

 

- Napirendi pontok elfogadásáról –  

 



- Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint fizetendő 

térítési díjakról szóló rendeletének megtárgyalása 

- Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzben és 

természetben nyújott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokról szóló rendeletének megtárgyalása 

Első napirendi pont: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint fizetendő térítési díjakról 

szóló rendeletének megtárgyalása 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A Kunhegyes Város által előkészített előterjesztés és 

mellékletei kiküldésre kerültek.  

Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben 

nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodik 

szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

 

3/2021. (VII.07.) számú határozat 

 

- Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint fizetendő 

térítési díjakról szóló rendeletének jóváhagyásáról - 

  

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Kunhegyes Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint fizetendő térítési díjakról szóló rendeletének megalkotásához.  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. augusztus 1-től 

módosuló, a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény által ellátott szociális feladatokra 

vonatkozó Tiszagyenda Községet érintő részét jóváhagyja, kiegészítést nem tesz.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: alpolgármester 

 

Erről értesül: 

 

1.) Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás 

2.) Tiszagyenda Község polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Második napirendi pont: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

pénzben és természetben nyújott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokról szóló rendeletének megtárgyalása 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A Kunhegyes Város által elkészített előterjesztés kiküldésre 

került. 



Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben 

nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodik 

szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

 

4/2021. (VII.07.) számú határozat 

 

 

- Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzben és 

természetben nyújott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokról szólóúj rendeletének jóváhagyásáról - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Kunhegyes Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendeletének megalkotásához, azt 

jóváhagyja, ahhoz, kiegészítést nem tesz.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: alpolgármester 

 

Erről értesül: 

 

1.) Kunhegyes Város Önkormányzata 

2.) Tiszagyenda Község polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Megkérdezem, hogy további kérdés, közérdekű bejelentés 

van-e? Amennyiben nincs megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Hajnal Istvánné                        Balogh Henrietta 

alpolgármester     aljegyző 

 

   

   

  

Tóthné Kovács Piroska 

jegyzőkönyvvezető 

 

 


