
Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: 
 
a.) jegyzőkönyve, 
b.) határozatai: 10-13., 
c.) rendelete: 2/2013., 
d.) tárgysorozata 
 
 
 

TÁRGYSOROZAT 
 
 

1.) A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2009. (XI. 
24.) önkormányzati rendelet módosítása 
 Előadó: körjegyző 
 
2.) Az önkormányzat 2013.évi közbeszerzési tervének elfogadása 
 Előadó: polgármester 
 
3.) Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása 
 Előadó: polgármester 
 
4.) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteibol eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapítása 
 Előadó: polgármester 
 
5.) Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének tárgyalása 
 Előadó: polgármester 
 
 
 
Tiszakóród, 2013.február 14. 
 
 
 
        Károlyi Kálmán 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: 2013.február 14-én, Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestületének ülésérol. 
 
Az ülés helye: Tiszakóród község Önkormányzata 
 
Jelen vannak: Károlyi Kálmán polgármester, 
  Majoros Mihály alpolgármester, 
  Adorján László, 
  Gyulai Zsolt képviselők 
 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Torma Károly képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Simon Blanka körjegyző 
 
Meghívottként jelen van: Farkas Csabáné gazdálkodási főmunkatárs 
 
 
Károlyi Kálmán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes és megnyitja. Ismerteti a képviselőtestülettel a napirend-tervezetet és kéri annak 
elfogadását. 
 
Napirend-tervezet: 
 
1.) A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2009. (XI. 
24.) önkormányzati rendelet módosítása 
 Előadó: körjegyző 
 
2.) Az önkormányzat 2013.évi közbeszerzési tervének elfogadása 
 Előadó: polgármester 
 
3.) Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása 
 Előadó: polgármester 
 
4.) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteibol eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapítása 
 Előadó: polgármester 
 
5.) Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének tárgyalása 
 Előadó: polgármester 
 
 
A képviselőtestület a napirend-tervezettel egyhangúlag - 4 igen szavazattal - egyetértett és 
elfogadta. 



 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1.) napirendi pont: 
 
(Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők írásban megkapták. Az előterjesztés a 
jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Károlyi Kálmán polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel 
kapcsolatosan. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a települési szilárd hulladék kezelésével 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2009. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítását. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag - 4 igen szavazattal - egyetértett és a következő 
rendeletet alkotta: 
 

Tiszakóród község Önkormányzata 
Képviselőtestületének 

2/2013. (II. 18.) 
Önkormányzati rendelete 

 
- a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2009. 

(XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról – 
 
 

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékról szóló 2012.évi 
CLXXXV.törvény 35. §-ában 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 települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/009. (XI.24.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5.§ b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A közszolgáltató kötelessége az e rendeletben foglaltak szerint – a környezetvédelmi, valamint 
egyéb jogszabályi előírások megtartásával – a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt 
igénybevevők a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az egyéb 
gyűjtőedényben:) 
„b) az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, 
lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszeri – a közszolgáltató által 
meghatározott időpontban és helyen – történő gyűjtése és elszállítása,”. 
 

2. § 
 

A R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(1) A  nagy, darabos hulladék gyűjtéséről, elszállításáról (lomtalanítás) és ártalmatlanításáról a 
közszolgáltató évente egy alkalommal gondoskodik. A lebonyolítás és megszervezés a 
közszolgáltató feladata.” 
 

3. § 
 

(1) Ez a rendelet 2013.február 19-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
(2) Hatályát veszti: 
1. a R. 12. § (2) bekezdésének második mondata, 
2. a R. 1. melléklete. 

 
 
2.) napirendi pont: 
 
(Az előterjesztést és a határozat-tervezetet a képviselők írásban megkapták. Az előterjesztés a 
jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Károlyi Kálmán polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel 
kapcsolatosan. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag - 4 igen szavazattal - egyetértett és a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

10/2013. (II. 14.) KT. 
HATÁROZATA 

 
- az önkormányzat 2013.évi közbeszerzési tervéről - 

 
 

A képviselőtestület 
 
Az önkormányzat 2013.évi költségvetés tervezetében foglaltak alapján megállapítja, hogy az 
önkormányzatnál nem várható a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII.törvényben foglalt 
értékhatárokat elérő beruházás, fejlesztés, beszerzés, ezért az önkormányzat 2013.évi 
közbeszerzési terve nemleges. 
 

 
3.) napirendi pont: 
 
(Az előterjesztést és a határozat-tervezetet a képviselők írásban megkapták. Az előterjesztés a 



jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Károlyi Kálmán polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel 
kapcsolatosan. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag - 4 igen szavazattal - egyetértett és a következő 
határozatot hozta: 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

11/2013. (II. 14.) KT. 
HATÁROZATA 

 
- az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról - 

 
 

A képviselőtestület 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI.törvény 9. § (1) bekezdésében foglalt 
kötelezettségének eleget téve Tiszakóród község Önkormányzata közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint fogadja el. 
 
 

Tiszakóród község Önkormányzata 
Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 

 
 

1.1. Középtávú vagyongazdálkodási terv: 
 
a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, rendeltetésszerűen 

kell gazdálkodni. 
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen 

a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, 
egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének 
megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a 
feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 

c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a képviselőtestület 
döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 

d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának 
célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. 
A hasznosítás formái: 

1. a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 
2. használatba adás, bérbeadás 
3. önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatása 



 
1. Vagyon értékesítése 
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, 
nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni. A vagyon értékesítéséből 
származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek törlesztésének 
fedezetéül szolgálhat. 
2. Használatba adás, bérbeadás 
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása elsősorban bérleti 
szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében 
törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban. 
3. Önkormányzati vagyontárggyal vállalkozásban való részvétel 
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhető vagyonnal vállalkozási tevékenység 
folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. 
Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége 
nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

 
e) Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására, melynek fontosságát 

hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható változások. 
f) Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos hirdetés szükséges. 
g) Az önkormányzat vagyongazdálkodását az átláthatóság, a döntések nyomon követhetőségének, 

a legmagasabb közösségi hasznon elérésének egységes elvei alapján folytathatja. 
h) Az önkormányzat vagyonát feladatainak megvalósítására használja. 
i) Amennyiben az adott vagyontárgy tulajdonban tartásával összefüggő fenntartási és 

karbantartási költségek előreláthatólag nagyobbak, mint a vagyontárgynak az időmúlás során 
várható értéknövekedése, a vagyontárgy elidegeníthető. Az elidegenítés során a piacon 
elérhető legmagasabb árra vagy az összességében az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ellenérték elérésére kell törekedni. 

 
1.2. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: 
 
a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú 

működési stabilitás biztosítása érdekében. 
c) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve kiadáscsökkenés mellett szem előtt kell 

tartani azt, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen. 
d) A piaci helyzet ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesíthető, valamint más módon 

hasznosítható vagyonelemeket. 
e) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, 

megújítására, illetve felújításra kell fordítani. 
f)   Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználására 

kell törekedni. 
 
 
2. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási terv 

szükség szerinti felülvizsgálatáról. 
 



Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 

4.) napirendi pont: 
 
(Az előterjesztést és a határozat-tervezetet a képviselők írásban megkapták. Az előterjesztés a 
jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Károlyi Kálmán polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel 
kapcsolatosan. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteibol eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag - 4 igen szavazattal - egyetértett és a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

12/2013. (II. 14. ) KT. 
HATÁROZATA 

 
- az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteibol eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapításáról - 
 
 

A Képviselőtestület 
 
Az önkormányzat saját bevételi főösszegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteibol eredő 
fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat mellékletében foglaltak 
szerint állapítja meg. 
 
 
5.) napirendi pont: 
 
(Az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló előterjesztést a képviselők írásban megkapták. 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Simon Blanka körjegyző elmondja, hogy az önkormányzat költségvetésének tervezett adatai 
szerint a bevételi előirányzat főösszege 257.252 eFt, a kiadási főösszeg 291.111 eFt. A 
költségvetés egyenlege: - 33.859 eFt, melyből - 276 eFt felhalmozási célú hiány, a többi 
működési célú. A költségvetésben a kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) 
feladatok elkülönítve kell kimutatni. Az állami támogatás kötelező feladatra fordítható, önként 
vállalt feladatot csak saját bevételéből finanszírozhatja az önkormányzat. Az Mötv.rendelkezése 



szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A költségvetés előzetes 
összeállítása során a takarékossági szempontok érvényesültek amellett, hogy a kötelező feladatok 
ellátása biztosított legyen. Azonban a központi támogatások nem fedezik teljes egészében a 
kötelező feladatokat sem. Az önkormányzat viszont csak minimális összegű saját bevétellel 
számolhat 2013-ben is. Újabb helyi adókat - figyelemmel a lakosság szintén nehéz anyagi 
helyzetére, a munkanélküliségre - nem tud kivetni az önkormányzat. A gépjárműadónak is csak 
40 %-a illeti meg ebben az évben az önkormányzatokat. 
 
Károlyi Kálmán polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a tegnapi nap folyamán 
Gödöllőn a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által szervezett konferencián vett részt. A 
konferencia témája az önkormányzatok 2013.évi költségvetése volt. Az ország minden részéről 
több mint 500 polgármester volt jelen. A konferencián az önkormányzatok költségvetésének 
tervezésével kapcsolatos problémák, gondok fogalmazódtak meg: az állami támogatás nem fedezi 
a kötelező feladatokat, nem tudnak hiány nélkül tervezni az önkormányzatok, a polgármesterek 
bérére nem biztosít támogatást a központi költségvetés, a közös önkormányzati hivatalok 
létszámának számításával kapcsolatosan országos szintén kialakult problémák stb. A 
Belügyminisztérium és Gazdasági Minisztérium egy-egy osztályvezetője volt jelent a 
konferencián. Konkrét megoldások a kialakult problémákra nem hangzottak el, de a korábban az 
önkormányzatok által a tervezéssel kapcsolatosan eljuttatott adatok, és a konferencián 
megfogalmazódott problémákat jelezni fogják a tárcák felé. 
Csak abban lehet reménykedni, hogy hamarosan történik változás az önkormányzatok központi 
finanszírozásával kapcsolatosan. 
Véleménye szerint a 2013-as év talán nehezebb lesz gazdaságilag az önkormányzatok számára az 
előző évnél. Most sem lehet számolni a költségvetésben azzal, hogy különböző szervezeteket 
(sportegyesület, egyház) támogatni tudna az önkormányzat. Felül kell vizsgálni a különböző 
épületek (orvosi rendelő, gyermekjóléti szolgálat épülete) rezsiköltségeit is. 
 
A polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel kapcsolatosan. 
 
Hozzászólások: 
 
Adorján László képviselő: 
Az előterjesztés részletesen tartalmazza, hogy az egyes feladatoknál mennyi a hiány. A 
falugondnoki szolgálatnál is jelentős a hiány. Talán megoldás lenne, ha megalakulna a szociális 
szövetkezet és akkor a falugondnok 4 órában lenne falugondnok, 4 órában pedig a szociális 
szövetkezetnél lehetne foglalkoztatni. 
 
Majoros Mihály alpolgármester: 
Véleménye szerint valamilyen változás mindenképpen szükséges lenne, hiszen hiány nélkül nem 
lehet tervezni, a tervezetből ez egyértelműen látható. A költségvetés tervezetének további 
felülvizsgálatát javasolja.  
 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. Az előterjesztés részletesen tartalmazza az egyes 
feladatokat, bevételeit, kiadásait. Javasolja, hogy a képviselőtestület következő ülésén ismételten 
tárgyalja az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet. Remélhetőleg 
addigra a hiány kezelésének módjára is várható valamilyen változás, vagy információ. 
 



A képviselőtestület egyhangúlag - 4 igen szavazattal - a következő határozatot hozta: 
 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

13/2013. (II. 14.) KT. 
HATÁROZATA 

 
 

A Képviselőtestület 
 
1.) Az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló előterjesztést megismerte. 
 
2.) Az önkormányzat 2013-es költségvetésében nem tervezi céljellegű támogatás megállapítását a 
sportegyesület, az egyház és egyéb korábban támogatott szervezetek, személyek részére. 
 
3.) Nem tervezi újabb helyi adónemek bevezetését. 
 
4.) Tekintettel arra, hogy a forráshiány kezelésének módjára vonatkozóan még nem tisztázottak 
az adatok, ezért az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-
tervezetet a soron következő ülésen kívánja ismételten tárgyalni, illetve elfogadni. 
 
 
Egyéb napirend nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Károlyi Kálmán      Simon Blanka 
polgármester         körjegyző 
 
 
 
 


