
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-ai 
soron következő üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:
Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Fejes László, Szentiványi András, Vargáné 
Kalmár Éva, Tibádné Nagy Zsuzsanna  képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottak:
Tóth Ildikó jegyző,  Majercsik Zoltán, Baginé Czékus Ilona, Csapó Pálné, Bábi 
Istvánné, Balog Tiborné.

Pollák Tibor polgármester:  köszönti  a megjelenteket,  megállapítja,  hogy az ülés  határozatképes,  
mivel  a  7  fő  képviselőből  6  fő  jelen  van,  Fekete  József  képviselő  a  testületi  ülésről  való 
távolmaradását jelezte. 
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Demjén Imre testületi tagot.
Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 5 igen és 1 tartózkodik szavazással elfogadta 
Demjén Imre testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Pollák Tibor polgármester:  kéri a testület tagjait, hogy 3. napirendi pontként kerüljön felvételre a 
Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  működésére  és  szervezeti  átalakítására  vonatkozó  javaslat,  4.  
napirendi  pontként  kerüljön felvételre a Tiszasüly Községi  Önkormányzat  Szervezeti  és Működési  
Szabályzatára  vonatkozó  rendeletmódosítás,  mindezek  alapján  a  meghívóban  szereplő  3.,  4.,  5.,  
napirendi pont 5., 6., 7., napirendi pontra változzon. 
Kéri a testület tagjait, aki a fentivel kiegészített napirendi pontokkal egyetért szavazzon.  

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat az 
alábbiak szerint:

Napirend:           Előadó:

1. Tájékoztatás a Jászkiséri Önkéntes Tűzoltóság további működéséről Pollák Tibor
polgármester

2.  Tiszasüly Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetése Pollák Tibor
 polgármester

3. Javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat működésére, szervezeti Tóth Ildikó
    átalakítására jegyző

4. Rendelet-tervezet a Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő- Tóth Ildikó
    testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról jegyző

5. Tájékoztatás az ebrendészeti hozzájárulás jogi szabályozásáról Tóth Ildikó
jegyző

6. Rendelet-tervezet a szociális juttatásokról és ellátásokról Tóth Ildikó 
jegyző

7.   Rendelet-tervezet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tóth Ildikó
jegyző

1. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester: az  előzetes  informális  ülésen  már  beszéltek  arról,  hogy  2012-től  a 
jászkiséri  Önkéntes  Tűzoltóság  költségvetéséhez  Tiszasüly  településnek  lakosságszám  arányosan 
hozzá  kell  járulnia,  hogy a  rendszer  működni  tudjon.  A hozzájárulás  610.-Ft/lakost  jelent.  Ez  az 



önkormányzatnak évi 915.000 forintjába kerül, plusz 20.000.- Ft éves tagsági díj. Javasolja, hogy a 
2012. évi költségvetésben ezt tervezzék be. 
Amennyiben kérdés, vélemény hozzászólás nincs, aki egyetért azzal, hogy 2012. évben a jászkiséri 
Önkéntes Tűzoltóság részére a biztonságos működés érdekében 935.000.-Ft-tal hozzájáruljanak, az 
szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  az  alábbi  határozatot 
hozta meg: 

1/2012. (I.26.) Kt határozat
Jászkiséri Önkéntes Tűzoltóság részére
2012. évre történő hozzájárulásról

Tiszasüly Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 2012.  évre a Jászkiséri  Önkéntes 
Tűzoltóság részére 935.000.-Ft összegű hozzájárulást betervez az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének terhére.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Tóth Ildikó jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Jászkiséri Önkéntes Tűzoltóság

2. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet szerint.

Hozzászólások:

Csapó Pálné: korainak tartja a költségvetési rendelet-tervezet tárgyalását, ők még sok mindennel nem 
végeztek, a fórumaikon nem vitték végig a szociális intézmény költségvetését, sok nyitott kérdés van 
még.  Benyújtott  pályázatok  kapcsán  is  nagyon  sok  kérdés  merült  fel.  Még  a  Területi  Szociális  
Bizottsági ülés sem tárgyalta még a költségvetés tervezetét. Az volt az önkormányzat kérése, hogy a  
tiszasülyi intézményhez ne kelljen hozzátennie. Az intézményegységben 7 álláshely van, amelyből 2  
üres.  5  álláshely  van  az  idősek  klubjában,  1  álláshelyen  foglalkoztatott  a  tanyagondnok  és  1  
álláshelyen a családgondozó. A két üres álláshely az idősek klubjában található, ott ugyanis jelenleg 
három álláshely van betöltve. Ígéretet kaptunk az önkormányzattól arra, hogy ezt a két álláshelyet  
közfoglalkoztatottakkal pótolják. Kéri, hogy várják meg a TSZB ülését, és csak ezután hozzák meg a 
döntésüket a tiszasülyi tagintézmény költségvetésére vonatkozóan.. 

Demjén Imre: A jelenlegi információink szerint csak 6 órás foglalkoztatásra van lehetőség 5 hónapon 
keresztül 2012-ben, melynek a bére nettóban kb. 35.500.-Ft. A munkavállalók ilyen bérért nem fogják 
vállalni ezt a munkát, mely nagy felelősséggel jár. 

Csapó  Pálné: pénzügyileg  jól  áll  a  tiszasülyi  intézmény,  de  szakmai  szempontból  nem.  Az  idős 
embereknek sem mindegy, hogyan változik a gondozó személye. Ha állandó dolgozót vennének fel, 
akkor biztos, hogy az önkormányzatnak hozzá kell járulnia a költségekhez. Erről az önkormányzatnak 
kell dönteni, hogy ne kelljen az intézmény költségvetését kiegészíteni, vagy szakmailag feleljen meg a  
követelményeknek. 

Demjén Imre: más településen hogyan tudják betölteni az állásokat?

Csapó Pálné: a többi településen ez  megoldott. 

Szentiványi András: törvényesen működik az intézmény?

Csapó Pálné: ha az idősellátásban jelenleg betöltetlen két álláshely betöltött lenne, akkor igen. El kell  
gondolkozni  azon  is  a  jelenlegi  üzemanyagárak  mellett,  hogy itt  gépjárművel  hordják  az  ebédet, 
Besenyszögön például kerékpárral. Nagyon sok változást hozott az idei év, nem tudták a változásokat 
ilyen gyorsan lekövetni, korán kérte az önkormányzat a költségvetési anyagot. 



Tóth Ildikó jegyző: véleménye szerint nincs korán, január 26-a van,  ugyanis a jegyző által készített  
költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését 
követő negyvenötödik napig be kell,  hogy nyújtsa a képviselő-testületnek. A törvény kihirdetésére 
2011. december 28-án került sor, ezért 2012 február 10-ig be kell, hogy kerüljön a rendelet-tervezet a 
képviselő-testület  elé.  A  megtárgyalás  időpontjától  természetesen  eltérhet  az  elfogadás  időpontja.  
Jelen testületi ülésen a megtárgyalás a cél.  

Szentiványi András: azt, hogy mivel hordják az ebédet, nem a képviselő testületnek kell eldöntenie, 
hanem a vezetőnek. 

Vargáné  Kalmár  Éva: az  önkormányzat  nem kíván  a  költségvetéshez  hozzátenni,  viszont  1  fő 
dolgozót jó lenne állandó jelleggel foglalkoztatni. 

Tóth Ildikó jegyző: jelezték, hogy a központi előirányzat jelen szabályok szerinti felosztásával nem 
értenek egyet, ezt a Területi Szociális Bizottság fogja tárgyalni?

Csapó Pálné: igen, hétfőn. 

Pollák  Tibor  polgármester:  szeretné,  ha  nem  kellene  az  önkormányzatnak  kiegészítenie  a 
költségvetést, az alkalmazott hiányt megpróbálják pótolni, és kérné, hogy most döntsenek, a számokat 
már látják, a beltartalmán még lehet változtatni. 
Amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az SZKTT 
Szociális  Szolgáltató  Besenyszögi  Központ  Tiszasülyi  telephely költségvetését  a  melléklet  szerint 
nullás különbözettel elfogadja, és mindezek alapján kerüljön betervezésre az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésébe az szavazzon:

Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 5 igen és 1 tartózkodik szavazással az alábbi 
határozatot hozta meg: 

2/2012. (I.26.) Kt. határozat
SZKTT Szociális Szolgáltató
Besenyszögi Központ
Tiszasülyi telephely 2012. évi költségvetéséről

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  a  melléklet  szerint  elfogadta  az  SZKTT 
Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ Tiszasülyi telephely költségvetését, és 
ezek  szerint  kéri  az  önkormányzat  2012.  évi  költségvetésében  történő 
betervezését. 

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Tóth Ildikó jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. SZKTT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ

Balog Tiborné: ismerteti az óvoda költségvetését.  Növekedett a gyermeklétszám, így szükség van 
óvónőre.  Nagyon  sok  a  halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermek,  így  az  egész  napos  ellátás  
biztosítása kötelező. 7 hónapra a nyugdíjba vonuló óvónő bére van tervezve 5 hónapra pedig egy 
pályakezdő óvónő bére van tervezve. Ha döntés születik a létszámbővítésről a pályázatot júniusban ki  
kell írni.

Tóth Ildikó jegyző: akkor erre kérdésre, majd áprilisban visszatérnek.

Balog  Tiborné: egy  új  álláshely  betöltésére  kér  támogatást  szeptembertől,  ezáltal  a  túlóra 
lecsökkenne. 
Szeretné megkérdezni, hogy étkezési hozzájárulás lesz-e ebben az évben? 

Pollák Tibor polgármester: ha az intézmény ki tudja gazdálkodni, akkor adhat. 



Tibádné Nagy Zsuzsanna: az óvónőnek márcsak szakmai okok miatt is ott kellene ebédelnie ezért  jó 
lenne, ha kapnának étkezési hozzájárulást.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény hozzászólás nincs, kéri,  hogy aki 
egyetért  azzal,  hogy  az  óvoda  költségvetését  a  melléklet  szerinti,  10.528  ezer  forint  pénzeszköz 
átadással fogadják el, és így tervezzék be az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe, az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  az  alábbi  határozatot 
hozta meg: 

3/2012. (I.26.) Kt. határozat
Tiszasülyi Óvoda
2012. évi költségvetéséről

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  a  melléklet  szerint  elfogadta  az  Eszterlánc  Óvoda 
Tiszasülyi intézményegységének költségvetését, 10.528 ezer forint pénzeszköz átadással és 
ezek szerint kéri az önkormányzat 2012. évi költségvetésében történő betervezését. 

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Tóth Ildikó jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Eszterlánc Óvoda

Pollák Tibor polgármester: az informális  ülésen az iskola ez évi  költségvetését  tárgyalták,  mely 
változtatására javaslat akkor nem született, tervezett pénzeszköz átadás 24.221 ezer forint. 

Szentiványi András: az iskola el tudja látni a közművelődést és a könyvtárat?

Majercsik  Zoltán: a  közművelődést  nem  tudja  ellátni.  Közfoglalkoztatottal  volt  biztosítva  a 
művelődési ház nyitva tartása, de ez megszűnt. Az iskola költségvetésében ezen szakfeladathoz nincs 
rendelve költség. Régen is az volt az elgondolás, hogy oda főállású személy kell. A könyvtár jelenleg 
péntek 11 órától 13 óráig tart nyitva, illetve telefonon lehet kérni időpontot, és a kolleganő kinyitja a 
könyvtárat. Ha jó az idő a könyvtáras ott tartózkodik, ha nem akkor az iskolában. 

Pollák Tibor polgármester: ezt jó lenne kihirdetni, hogy mindenki számára elérhető legyen ez az 
információ. 
Elmondja, hogy sérelmezi, hogy tanítási szünetet rendeltek el, mikor még viszonylag jó idő volt, azzal  
az  indokkal,  hogy az  épületet  nem tudták  felfűteni.  Ilyen  helyzetben  a  gázkazánt  is  be  lehetetne 
kapcsolni. 
Amennyiben több kérdés, vélemény hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az iskola  
költségvetését  24.221  ezer  forint  pénzeszköz  átadással  fogadják  el,  és  így  tervezzék  be  az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésébe, az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  az  alábbi  határozatot 
hozta meg: 

4/2012. (I.26.) Kt. határozat
Tiszasülyi Általános Iskola
2012. évi költségvetéséről

Tiszasüly Községi Önkormányzat  elfogadta a Chiovini Ferenc Általános Iskola 
Tiszasülyi  intézményegység  2012.  évi  költségvetését,  24.221  ezer  forint 
pénzeszköz  átadással  és  ezek  szerint  kéri  az  önkormányzat  2012.  évi 
költségvetésében történő betervezését. 

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Tóth Ildikó jegyző helyben,



3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Chiovini Ferenc Általános Iskola

Pollák Tibor polgármester:  ismerteti  a Polgármesteri  Hivatal költségvetését a melléklet szerint.  Az 
informális üléshez képest az a változtatást történt, hogy az iparűzési adó bevételét 2 millió forinttal 
megemelték. Ez az emelés majd a művelődési házban dolgozó munkavállaló bérére fog majd fedezetet 
nyújtani, de egyelőre üres álláshelyként jelenik meg a költségvetésben, mert amennyiben megoldható 
más módon a foglalkoztatás akkor azt kell megpróbálni, például közfoglalkoztatás keretében. 
Amennyiben több kérdés, vélemény hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a melléklet  
szerint elfogadják a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetését, az szavazzon.

Tiszasüly Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú   szavazással  az  alábbi  határozatot 
hozta meg: 

5/2012. (I.26.) Kt. határozat
Tiszasüly Polgármesteri Hivatal
2012. évi költségvetéséről

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  elfogadta  a  melléklet  szerint  a  Polgármesteri  
Hivatal  2012.  évi  költségvetését,  és  ezek  szerint  kéri  az  önkormányzat  2012.  évi 
költségvetésében történő betervezését. 

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Tóth Ildikó jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Chiovini Ferenc Általános Iskola

3. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Tóth Ildikó jegyzőnek.

Tóth Ildikó jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet szerint. Gyors döntésre van szükség, mert  
január 31. napjával kell bankszámlákat nyitni, a törvényi határidő ilyen szűkös.

Hozzászólások:
Szentiványi András: szeretné hallani Demjén Imre véleményét.

Demjén  Imre: a  szervezésben  nem  vett  részt.  Közüzemi  gondokság  vezetőjeként  nagyon  sok 
mindenért  felelős  volt,  de  valahol  mégsem.  Ezt  a  változtatást  nem  éli  meg  katasztrófaként,  a  
felelőssége  valószínű  kisebb  lesz,  mert  intézményvezetőként  általános  felelőssége  volt  az  alapító 
okiratban  szereplő  tevékenységekért.  Előre  nem  tudja,  hogy  majd  milyen  előnyökkel  illetve 
hátrányokkal fog járni a változás. 

Pollák  Tibor  polgármester:  amennyiben  kérdés,  vélemény  hozzászólás  nincs,  aki  egyetért  a 
mellékelt határozati javaslattal, az szavazzon. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 4 igen és 2 tartózkodik szavazással az alábbi 
határozatot hozta meg: 

6/2012.(I.26.) Kt. sz. határozat
Tiszasüly Közüzemi Gondokság
megszüntetéséről

Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi  CXCV  törvény  11.  §  (1)  –(3)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  – 
figyelemmel  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.
(XII.31.)  Korm  rendelet  14.  §-ában  foglaltakra  –  a   Tiszasülyi  Közüzemi 
Gondnokság  (adószám:  16836273-1-16,  törzsszám:  661748)  költségvetési  szervet 
általános  jogutódlással  átalakítja.  Az  átalakítás  formája  a  beolvadás, mellyel  a 
beolvadó költségvetési szerv megszűnik, jogutódja az átvevő költségvetési szerv. 



A költségvetési  szerv  által  ellátott  közfeladatokat  a  beolvadást  követően Tiszasüly 
Községi Önkormányzat  (adószám: 15733146-2-16, törzsszám: 733140) látja el. 

A  beolvadás  időpontja:  a  költségvetési  szerv  törzskönyvi  nyilvántartásból  való 
törlésének napja.

A  megszüntetés  oka:  az  átalakítás  eredményeként  a  közfeladat  hatékonyabban 
teljesíthető.

Erről értesülnek:
1.) Pollák Tibor polgármester helyben,
2.) Tóth Ildikó jegyző helyben,
3.) Képviselő-testület tagjai helyben,
4.) Közüzemi Gondokság vezetője
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
6.) Magyar Államkincstár

Baginé Czékus Ilona: Az előző testületi döntés ellenére, figyelemmel a törvényi változásokra  2012. 
január hónapra a Közüzemi Gondokságnak is el kell készíteni a költségvetését. Erre az egy hónapra  
irányadó költségvetést már a tényadatok alapján el tudjuk készíteni és a költségvetési rendelet-tervezet  
februári testületi tárgyalásán rendelkezésre fog állni.  

4. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Tóth Ildikó jegyzőnek. 

Tóth Ildikó jegyző: a közüzemi gondokság  megszűnése miatt szükséges módosítani az önkormányzat 
Szervezeti  és Működési  Szabályzatát.  Az Önkormányzat  feladat  és  hatáskörében szerepeltetni  kell  
azokat a szakfeladatokat, amiket eddig a Közüzemi Gondokság végzett. A rendelet-tervezet kiosztásra  
került. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
hogy aki egyetért a melléklet szerinti rendelet-tervezettel az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  megalkotta 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 1/2012. (I.26.) rendeletét. 

5. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Tóth Ildikó jegyzőnek.

Tóth Ildikó jegyző: ismerteti a tájékoztatót a melléklet alapján. 

Hozzászólások:

Szentiványi András: egyetért azzal, hogy az ebadót ne vezessék be, de a kóbor kutyák ellen valamit  
tenni kell. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több hozzászólás, kérdés, vélemény nincs, aki elfogadja az 
ebrendészeti  hozzájárulásról  szóló  tájékoztatót,  valamint  nem  javasolja  bevezetni  az  ebadót  az 
szavazzon. 



Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  az  alábbi  határozatot 
hozta meg: 

7/2012.(I.26.) Kt. sz. határozat
ebrendészeti hozzájárulás jogi 
szabályozásának megtárgyalásáról

Tiszasüly Községi  Önkormányzat  a  melléklet  szerint  megtárgyalta  az  ebrendészeti 
hozzájárulásra  vonatkozó  jogi  szabályozásokról  szóló  tájékoztatót  és  mindezek 
alapján nem kívánja bevezetni Tiszasüly településen az ebadót. 

Erről értesülnek:
1.) Pollák Tibor polgármester helyben,
2.) Tóth Ildikó jegyző helyben,
3.) Képviselő-testület tagjai helyben,

6. Napirendi pont megtárgyalása.

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Tóth Ildikó jegyzőnek.

Tóth  Ildikó  jegyző: ismerteti  a  napirendi  pontot  a  melléklet  alapján.  A rendelet  módosítására  a 
törvényi változások miatt van szükség.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
hogy aki egyetért a melléklet szerinti rendelet-tervezettel az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  megalkotta   a 

szociális juttatásokról és ellátásokról szóló 2/2012. (I.26.) rendeletét. 

7. Napirendi pont megtárgyalása.

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Tóth Ildikó jegyzőnek.

Tóth Ildikó jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
hogy aki egyetért a melléklet szerinti rendelet-tervezettel az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  megalkotta  a 

gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 3/2012. (I.26.) rendeletét. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény nincs az ülést berekeszti. Köszöni a 
megjelenést.

Kmf.

/:Pollák Tibor:/                /:Tóth Ildikó:/
              polgármester                     jegyző

/: Demjén Imre:/
jegyzőkönyv-hitelesítő



Tiszasüly Község Iktatószám:272/1/2012
     Jegyzőjétől

I.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2012. január 26-ai soron következő ülésének jegyzőkönyve

1/2012. (I.26.) Kt 0 Jászkiséri Önkéntes Tűzoltóság részére
határozat 2012. évre történő hozzájárulásról

2/2012. (I.26.) Kt. SZKTT Szociális Szolgáltató
határozat Besenyszögi Központ

Tiszasülyi telephely 2012. évi költségvetéséről

3/2012. (I.26.) Kt. Tiszasülyi Óvoda
határozat 2012. évi költségvetéséről

4/2012. (I.26.) Kt. Tiszasülyi Általános Iskola
határozat 2012. évi költségvetéséről

5/2012. (I.26.) Kt. Tiszasülyi Polgármesteri Hivatal
határozat 2012. évi költségvetéséről

6/2012.(I.26.) Kt. sz. Tiszasüly Közüzemi Gondokság
határozat megszüntetéséről

7/2012.(I.26.) Kt. sz. ebrendészeti hozzájárulás jogi 
határozat szabályozásának megtárgyalásáról

1/2012. (I.26.) Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
rendelete   Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2/2012. (I.26.) szociális juttatásokról és ellátásokról 
rendelete

3/2012. (I.26.)      a gyermekvédelem helyi szabályozásáról
rendelete

Készült: 3 példányban
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