
Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.március 18-án tartott ülésének: 
 
a.) jegyzőkönyve, 
b.) rendeletei: 3-6., 
c.) határozatai: 15-18., 
d.) tárgysorozata 
 
 

TÁRGYSOROZAT 
 
 

1.) Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének elfogadása 
 Előadó: polgármester 
 
2.) A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.26.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
 Előadó: jegyző 
 
3.) Rendeletalkotás a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, továbbá 
a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az 
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről 
 Előadó: jegyző 
 
4.) Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátás körzeteiről 
 Előadó: jegyző 
 
5.) Feladat-ellátási szerződés az egészségügyi alapellátási feladatok ellátására vonatkozóan 
 Előadó: polgármester 
 
6.) A Felső-Tisza vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
 Előadó: polgármester 
 
7.) A Felső-Tisza vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás 2013.évi 
költségvetésének jóváhagyása 
 Előadó: polgármester 
 
8.) Tiszakóród község településrendezési tervének módosítása 
 Előadó: polgármester 
 
 
Tiszakóród, 2013.március 18. 
 
        Károlyi Kálmán 
        polgármester 



 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: 2013.március 18-án, Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestületének ülésérol. 
 
Az ülés helye: Tiszakóród község Önkormányzata polgármesteri iroda 
 
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 jegyző 
 
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.) Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének elfogadása 
 Előadó: polgármester 
 
2.) A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.26.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
 Előadó: jegyző 
 
3.) Rendeletalkotás a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, továbbá 
a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az 
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről 
 Előadó: jegyző 
 
4.) Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátás körzeteiről 
 Előadó: jegyző 
 
5.) Feladat-ellátási szerződés az egészségügyi alapellátási feladatok ellátására vonatkozóan 
 Előadó: polgármester 



 
6.) A Felső-Tisza vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
 Előadó: polgármester 
 
7.) A Felső-Tisza vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás 2013.évi 
költségvetésének jóváhagyása 
 Előadó: polgármester 
 
8.) Tiszakóród község településrendezési tervének módosítása 
 Előadó: polgármester 
 
 
A képviselőtestület az ismertetett napirend-tervezettel egyhangúlag - 4 igen szavazattal - 
egyetértett és elfogadta. 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1.) napirendi pont: 
 
(Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők írásban megkapták, mely a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
Károlyi Kálmán polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel 
kapcsolatosan. 
 
Hozzászólások: 
 
Adorján László képviselő: 
A kiegészítő támogatásra mikor lehet benyújtani az önkormányzatnak a kérelmét? Változott-e az 
előző ülés óta a közös önkormányzati hivatalok finanszírozása? 
 
Simon Blanka jegyző: 
A központi költségvetési törvény 4.mellékletének 1.pontjában foglaltak szerint a helyi 
önkormányzatok kivételes esetben, működőképességüket veszélyeztető helyzetben 
igényelhetnek. A kiegészítő támogatást csak kötelező feladathoz lehet igényelni, amennyiben 
annak ellátása veszélybe kerülnek. Egy évben két alkalommal lehet igényelni, először április 30-
ig kell benyújtani az igénylést. A közös önkormányzati hivatal létszáma az együttes ülésen 
elfogadott megállapodás szerint 9 fő, de a képviselőtestületek úgy döntöttek, hogy április 30-ig 
felülvizsgálják a létszámot a finanszírozás esetleges módosítása függvényében. 
 
Farkas Csabáné gazdálkodási főmunkatárs: 
Korábban is elhangzottak olyan információk, hogy áprilisban felülvizsgálatra kerül az 
önkormányzatok finanszírozása. A múlt héten a MÁK-tól az idősek otthona finanszírozását 
vizsgálták.  
 



Gyulai Zsolt képviselő: 
Az államtitkár néhány napja nyilatkozott a tv-ben az önkormányzatok finanszírozásával 
kapcsolatosan és elmondta, hogy amennyiben indokolt többlet támogatás, akkor kapnak az adott 
feladathoz az önkormányzatok még támogatást. 
 
Farkas Csabáné gazdálkodási főmunkatárs: 
A településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatások a 2011.évi beszámoló alapján illetik meg az 
önkormányzatokat. Tiszakóród esetén a közvilágítás fenntartásának támogatására 20.000 forint 
támogatást állapít meg a központi költségvetési törvény (ez a minimum összeg), mivel 2011-ben 
nem volt fizetve a közvilágítási számla az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt. De 2012-
ben már  kifizetésre került 2,5 millió forint tartozás, de még mindig van fennálló tartozás. Tehát 
ebben az esetben is látható, hogy az állami támogatás messze nem fedezi a ténylegesen felmerülő 
közvilágítási kiadásokat. Ezen túlmenően az elmaradt gázszámlák fizetésére is részletfizetési 
megállapodást kötött még 2012-ben az önkormányzat a szolgáltatóval, ez nagyrészt az iskolai 
gázszámlákra vonatkozott, mely alapján havi 450.000 forintot kell fizetnie az önkormányzatnak 
októberig. Tehát ennek sincs forrása. Az iskola pedig már nem is önkormányzati fenntartású 
intézmény, de ez még az önkormányzatot terheli. 
 
Majoros Mihály alpolgármester: 
Az új szabályozás szerint hiányt nem lehet tervezni, de látható, hogy a költségvetés egyenlege: - 
33. 859 eFt.  
 
Károlyi Kálmán polgármester: 
Az önkormányzatok többségénél probléma ez. A különböző önkormányzati szövetségek is 
kezdeményezik a kormánynál a költségvetési támogatások, az önkormányzatok finanszírozásának 
felülvizsgálatát, hiszen a számokból látszik, hogy nem lehet nulláról indulni. 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta az önkormányzat 2013.évi 
költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet elfogadását. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag - 4 igen szavazattal - egyetértett és a következő 
rendeletet alkotta: 
 
 

Tiszakóród község Önkormányzata 
Képviselőtestületének 

3/2013. (III. 18.)  
önkormányzati rendelete 

 
- az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről - 

 
 

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991.évi XX.törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 143. § (4) bekezdés b) 
pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 23. § (1) bekezdésében 



kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1. § Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az 
önkormányzat 2013.évi költségvetését 
a) 296.514.000 forint költségvetési bevétellel, 
b) 296.514.000 forint költségvetési kiadással, 
c) 0 forint költségvetési egyenleggel, ezen belül 
ca) 0 forint működési egyenleggel, 
cb) 0 forint felhalmozási egyenleggel 
állapítja meg. 
 
2. § A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 
finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1.melléklet szerint állapítja meg. 
 
3. § A képviselőtestület a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a 2. 
és 3.melléklet szerint állapítja meg. 
 
4. § A képviselőtestület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat 
csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4., 5. és 6.melléklet szerint állapítja meg. 
 
5. § a) A képviselőtestület a működési hiány belső finanszírozásának érdekében az előző év 
költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. 
b) A működési hiány külső finanszírozására a 2012.évi CCIV.törvény 4.melléklet 1.pontja 
szerinti kiegészítő támogatás iránt igényt nyújt be 33.859.000 forint összegben. 
 
6. § A képviselőtestület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekbol és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 7.mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 
 
7. § A képviselőtestület saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletbol 
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8.mellékletben foglaltak szerint 
állapítja meg. 
 
8. § A képviselőtestület az önkormányzat 2012.évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 
9.melléklet szerint állapítja meg. 
 
9. § A képviselőtestület a költségvetésben szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 
részletezését a 10.melléklet szerint állapítja meg. 
 
10. § A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá 
költségvetési szervenkénti megoszlását és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot 
költségvetési szervenként, feladatonként a 11., 12. és 13.melléklet szerint állapítja meg. 
 
11. § A képviselőtestület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű 



juttatásokat a 14.mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 
 
12. § A képviselőtestület 500 000 forint általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való 
rendelkezés jogát nem ruházza át. 
 
13. § A képviselőtestület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket 
nem ruházza át. 
 
14. § A képviselőtestület a bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát nem 
ruházza át. 
 
15. § Ez a rendelet 2013.március 19-én  lép hatályba. 
 
 
2.) napirendi pont: 
 
(Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők írásban megkapták, mely a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
Károlyi Kálmán polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel 
kapcsolatosan. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag - 4 igen szavazattal - egyetértett és a következő 
rendeletet alkotta: 
 
 

Tiszakóród község Önkormányzata 
Képviselőtestületének 

4/2013. (III. 18.)  
önkormányzati rendelete 

 
- a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról - 
 
 

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011. (IV. 26.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A képviselőtestület hivatalának elnevezése: Tiszakóródi Közös Önkormányzati Hivatal.  



Székhelye: 4946 Tiszakóród, Kossuth u. 23.” 
 

2. § 
 

(1) A R. 15. alcíme helyébe a következő alcím lép: „15. A jegyző”. 
 
(2) A R. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„22. § A jegyző Tiszakóród községben hétfői és szerdai napokon 9 órától 12 óráig tart 
ügyfélfogadást.” 
 

3. § 
 

(1) A R. 16. alcíme helyébe a következő alcím lép: „16. A közös önkormányzati hivatal”. 
 
(2) A R. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„23. § (1) A képviselőtestület Milota és Tiszacsécse községek képviselőtestületeivel közös 
önkormányzati hivatalt hoz létre. 
(2) A közös önkormányzati hivatal elnevezése: Tiszakóródi Közös Önkormányzati Hivatal. 
(3) A közös önkormányzati hivatal székhelye: 4946 Tiszakóród, Kossuth u. 23.” 
 

4. § 
 

A R.  
a) 6. § (4) bekezdés c) pontjában a „körjegyző” szövegrész helyébe a „jegyző” szöveg, 
b) 11. § (4) bekezdésében a „körjegyző” szövegrész helyébe a „jegyző” szöveg  
c) 13. § (2) bekezdés c) pontjában a „körjegyzőtől” szövegrész helyébe a „jegyzőtől” szöveg, 
d) 14. § (5) bekezdésében a „körjegyző” szövegrész helyébe a „jegyző” szöveg, 
e) 15. § (1) bekezdés e) pontjában a „körjegyző” szövegrész helyébe a „jegyző” szöveg, 
f)  15. § (2) bekezdésében a „körjegyző” szövegrész helyébe a „jegyző” szöveg, 
g) 15. § (4) bekezdés felvezető mondatában a „körjegyző” szövegrész helyébe a „jegyző” szöveg, 
h) 16. § (5) bekezdésében a „körjegyzőnél” szövegrész helyébe a „jegyzőnél” szöveg, 
i) 27. § (2) bekezdés b) pontjában a „körjegyzőt” szövegrész helyébe a „jegyzőt” szöveg, 
j) a 27. § (2) bekezdés c) pontjában a „körjegyző” szövegrész helyébe a „jegyző” szöveg  
lép. 
 

5. § 
 

(1) Ez a rendelet 2013.március 19-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
(2) Hatályát veszti a R. 1. § (5) bekezdés d) pontja. 
 
 
3.) napirendi pont: 
 
(Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők írásban megkapták, mely a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 



 
Károlyi Kálmán polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel 
kapcsolatosan. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag - 4 igen szavazattal - egyetértett és a következő 
rendeletet alkotta: 
 

Tiszakóród község Önkormányzata 
Képviselőtestületének 

5/2013. (III. 18.) 
önkormányzati rendelete 

 
- a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályairól, továbbá a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentelezéseként az 
önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj 

mértékéről – 
 
 

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete az anyakönyvekről, a házasságkötési 
eljárásról és a névviselésről szóló 1982.évi 17.törvényerejű rendelet 42/A. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya Tiszakóród község közigazgatási területén történő házasságkötésekre, 
bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésére (a továbbiakban együtt házasságkötés) terjed ki. 
 

2.§ 
 
E rendelet alkalmazásában: 

 a) anyakönyvi esemény: házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, 
 b) hivatali helyiség: az önkormányzat által az anyakönyvi esemény lebonyolítására, a 
Tiszakóród, Kossuth u. 23.szám alatti lévő az önkormányzat épületében biztosított hivatali 
helyiség, 
 c) hivatali munkaidő: Tiszakóródi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározott munkarend. 

 
2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi 

esemény engedélyezésének szabályai 
 



3.§ 
 

(1) Anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn kívül – a Munka Törvénykönyvében 
meghatározott munkaszüneti napok kivételével – 19 óráig engedélyezhető. 

 
(2) Hivatali munkaidőben hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem 

engedélyezhető. Ettől eltéri az 5. § (3) bekezdésében megjelölt körülmény fennállása 
esetén lehet. 

 
(3) Az anyakönyvi eseménynek a hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli 

helyszínen történő lebonyolítását abban az esetben lehet engedélyezni, ha az 
anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982.évi 
17.törvényerejű rendelet (a továbbiakban: At.) 15/A. § (4) bekezdésében foglalt feltételek 
adottak és a többletszolgáltatást igénybevevők (a továbbiakban: igénybevevők) igazolják 
e rendelet szerinti díj megfizetését. 

 
(4) A hivatali munkaidőn kívüli hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény e rendelet 

szerinti díj megfizetést követően engedélyezhető. 
 

4.§ 
 

(1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli, vagy a hivatali 
munkaidőn kívüli hivatali helyiségben történő lebonyolítása iránti kérelmet a 
házasságkötési, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentését 
követően, de legkésőbb az anyakönyvi esemény időpontját megelőzően 15 nappal 
korábban kell benyújtani. 

 
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az igénybevevők egybehangzó nyilatkozatát arról, hogy 

az At. 15/A. § (4) bekezdésében foglalt feltételeket biztosítják. 
 

(3) A kérelemhez csatolni kell e rendelet szerinti díj megfizetését igazoló feladóvevényt vagy 
számlát. 

 
3. Anyakönyvi esemény díjazása 

 
5.§ 

 
(1) Hivatali munkaidőben az anyakönyvi esemény lebonyolítása térítésmentes. 

 
(2) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli, vagy a hivatali munkaidőn kívüli 

hivatali helyiségen történő anyakönyvi esemény lebonyolításáért az 1.melléklet szerinti 
díjat Tiszakóród község Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kell 
megfizetni. 

 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól kizárólag akkor adható mentesség, 

ha valamelyik fél egészségi állapota miatt az anyakönyvi eseményre az otthonában, vagy 
a tartózkodási helyén kerülhet sor. 



 
(4) Amennyiben az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli, 

vagy a hivatali munkaidőn kívüli hivatali helyiségben történő lebonyolítása iránti kérelem 
elutasításra kerül, úgy az e rendelet szerint befizetett díjat 5 napon belül vissza kell 
fizetni. 

 
(5) Az anyakönyvi eseménynek valamelyik igénybevevő, vagy az igénybevevők mindegyike 

részéről történő meghiúsulása esetén a díj nem fizethető vissza. 
 

4. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke 
 

6.§ 
 

Amennyiben az anyakönyvvezető az anyakönyvi eseményeken való hivatali munkaidőn kívüli 
közreműködéséért a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő 
kiadását nem kérte, hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményenként bruttó 8000 forint díj 
illeti meg, melyet havonta utólag, minden hónap 10.napjáig kell kifizetni részére. 
 

5. Záró rendelkezések 
 

7.§ 
 
Ez a rendelet 2013.március 19-én lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően 
előjegyzett anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni. 
 
 
1.melléklet az 5/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez 
 

1. A hivatali munkaidőn kívüli hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény 
lebonyolításáért fizetendő díj mértéke: 4000.- forint+ÁFA/anyakönyvi esemény. 

 
2. A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításáért 

fizetendő díj mértéke: 8000.- forint+ÁFA/ anyakönyvi esemény. 
 
 
4.) napirendi pont: 
 
(Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők írásban megkapták, mely a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
Károlyi Kálmán polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel 
kapcsolatosan. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag - 4 igen szavazattal - egyetértett és a következő 
rendeletet alkotta: 



 
Tiszakóród község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
6/2013. (III. 18.) 

önkormányzati rendelete 
 

- a védőnői ellátás  körzeteiről – 
 
 

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV.törvény 152. § (2) bekezdésében 
kapott  felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 
CLXXXIX.törvény 13. § (1) bekezdés 4.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A képviselőtestület a védőnői ellátási körzetet a rendelet mellékletében foglaltak szerint állapítja 
meg. 
 

2. § 
 

A védőnői ellátás székhelye: Tiszakóród, Kossuth u. 3.szám. 
 

3. § 
 

Ez a rendelet 2013.március 19-én lép hatályba. 
 
 
1.melléklet a 6/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez 
 
 
Védőnői ellátási körzet: 
 
1. Tiszakóród község: Dózsa György utca, Rákóczi utca, Kossuth utca, Szabadság utca, Petőfi 
utca, Újkóródtanya. 
 
2. Tiszacsécse község: Kossuth utca, Petőfi utca, Újsor utca. 
 
3. Milota község: Ady utca, Vörösmarty utca, Bajcsy-Zs. utca, Zrínyi utca, Kossuth utca, Petőfi 
utca, Móricz Zs.utca, Rákóczi utca, Sporttelep utca, Dózsa utca. 
 
 
5.) napirendi pont: 
 
(Az előterjesztést és a határozat-tervezetet a képviselők írásban megkapták, mely a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 



 
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 

15/2013. (III. 18.) KT. 
HATÁROZATA 

 
- a háziorvosi alapellátás nyújtására vonatkozó feladat-ellátási szerződésről - 

 
 

A Képviselőtestület 
 
1.) Tiszakóród község Önkormányzata és a TAXUS-MED Kft. (4946 Tiszakóród, Kossuth u. 
54.szám, képviseli: Dr. Kósa Péter háziorvos) között a háziorvosi alapellátás nyújtására létrejött 
feladat-ellátási szerződést a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
2.) Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására. 
 
 
6.) napirendi pont: 
 
(Az előterjesztést és a határozat-tervezetet a képviselők írásban megkapták, mely a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
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 

16/2013. (III. 18.) KT. 
HATÁROZATA 

 
- a Felső-Tisza vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási 



megállapodásának módosításáról - 
 
 

A Képviselőtestület 
 
1.) A Felső-Tisza vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodásának módosítását jóváhagyja. 
 
2.) Felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. 
 
A határozatról értesül: 
1.) Fehérgyarmat Város Önkormányzata 
 
 
7.) napirendi pont: 
 
(Az előterjesztést és a határozat-tervezetet a képviselők írásban megkapták, mely a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
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 

17/2013. (III. 18.) KT. 
HATÁROZATA 

 
- a Felső-Tisza vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás 2013.évi 

költségvetésének elfogadásáról - 
 
 

A Képviselőtestület 
 
A Felső-Tisza vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás 2013.évi 
költségvetését elfogadja. 
 
A határozatról értesül: 
1.) Fehérgyarmat Város Önkormányzata 
 
 
8.) napirendi pont: 



 
Károlyi Kálmán polgármester elmondja, hogy Tiszakóród közigazgatási területére vonatkozó 
helyi építési szabályzatot, valamint rendezési tervet a képviselőtestület az 5/2003. (VII. 01.) 
önkormányzati rendelettel hagyta jóvá. A településrendezési terv és ezzel kapcsolatosan a helyi 
építési szabályzat is módosításra szorul, mivel vannak olyan földterületek, amelyeket 
belterületként kell megjelölni, illetve nevesíteni a tervben és az egyéb szükséges változtatásokat 
is át lehetne vezetni a tervben. Javasolja, hogy a testület tekintse át  részletesen a rendezési tervet 
és az esetleges további észrevételeket is figyelembe véve módosítsa azt. 
 
Simon Blanka jegyző elmondja, hogy a helyi építési szabályzat, illetve rendezési terv elkészítése, 
felülvizsgálata a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével egy viszonylag 
hosszú folyamat, hiszen több szerv véleményezése, egyeztetése szükséges az elfogadáshoz, 
illetve a módosításhoz is. 
 
A polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel kapcsolatosan. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester ismertette a határozat-tervezetet és kéri annak 
elfogadását. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag - 4 igen szavazattal - egyetértett és a következő 
határozatot hozta: 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

18/2013. (III. 18.) KT. 
HATÁROZATA 

 
- a településre vonatkozó szerkezeti és rendezési terv felülvizsgálatáról, módosításáról 

– 
 
 

A Képviselőtestület 
 
A településre vonatkozó 5/2003. (VII. 01.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési 
szabályzatot és szabályozási tervet felülvizsgáltatja és módosítja. 
 
 
Egyéb napirend nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Károlyi Kálmán       Simon Blanka 
polgármester             jegyző 
 



 
 
 
 
 


