
 

 

Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.április 12-én tartott 
ülésének: 
 
a.) jegyzőkönyve, 
b.) határozatai: 21-23., 
c.) tárgysorozata 
 
 
 
 
 

TÁRGYSOROZAT 
 
 

1.) Az önkormányzat által fenntartott konyha élelmezésvezetői feladatainak ellátásával 
kapcsolatos döntéshozatal 
            Előadó: polgármester 
 
2.) Az Erdőháti Mikrokörzet Támogató Szolgálat Társulási Megállapodásának 
módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadása 
            Előadó: polgármester 
 
3.) Az Erdőháti Mikrokörzet Támogató Szolgálat Alapító Okiratának módosítása és az 
egységes szerkezetbe foglaltak Alapító Okirat elfogadása 
            Előadó: polgármester 
 
 
 
Tiszakóród, 2013.április 12. 
 
 
 
                                                                                  Károlyi Kálmán 
                                                                                  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: 2013.április 12-én, Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
üléséről. 
 
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: Toldi Nikoletta (iskolatitkár) - az 1.napirendi pont 
tárgyalásánál. 
 
 
Károlyi Kálmán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes és megnyitja. Elmondja, hogy a szervezeti és működési szabályzatban 
foglaltak alapján meghívó nélkül, telefonon történt a képviselőtestület összehívása, a 
napirend fontosságára tekintettel. Ismerteti a képviselőtestülettel a napirend-tervezetet 
és kéri annak elfogadását. 
 
Napirend-tervezet: 
 
1.) Az önkormányzat által fenntartott konyha élelmezésvezetői feladatainak ellátásával 
kapcsolatos döntéshozatal 
            Előadó: polgármester 
 
2.) Az Erdőháti Mikrokörzet Támogató Szolgálat Társulási Megállapodásának 
módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadása 
            Előadó: polgármester 
 
3.) Az Erdőháti Mikrokörzet Támogató Szolgálat Alapító Okiratának módosítása és az 
egységes szerkezetbe foglaltak Alapító Okirat elfogadása 
            Előadó: polgármester 
 
 
A képviselőtestület az ismertetett napirend-tervezettel egyhangúlag - 4 igen szavazattal 
- egyetértett és elfogadta. 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1.) napirendi pont: 



 

 

 
Károlyi Kálmán polgármester elmondja, hogy az előző testületi ülésen  foglalkozott a 
konyha ügyével a képviselőtestület. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az ülésen 
elhangzottakról tájékoztatta a konyhai dolgozókat, elég nagy ellenállást váltott ki a 
bérpótlék jogszabály szerinti minimális összegre való csökkentése. A főszakács 
elmondta, nem érti, hogy az ő egyéb pótléka miért lenne csökkentve 10 ezer forinttal. 
Elmondta továbbá, hogy szerinte az élelmezésvezetőnek sokkal több feladatot kellene 
ellátni, mint amit jelenleg végez.  
Az élelmezésvezetői feladatokat ellátó iskolatitkár elmondta, hogy januártól 
iskolatitkárként sokkal több lett a feladata, és emellett nem tud elég időt tölteni a 
konyhán. Elmondta, hogy eddig is számított a főszakács segítségére a konyhai munka 
megszerzése során és számít is.  
 
A polgármester véleménye szerint a helyzet az, hogy ezzel a “felállással” nincs 
megoldva a konyha ügye, illetve az élelmezésvezetői feladatok ellátása. A főszakács 
azt mondta, hogy amennyiben 10 ezer forinttal csökkenteni kívánja a testület a 
pótlékát, akkor csak a szakácsi feladatokat látja el, hiszen ennél sokkal több munkát lát 
el.  
 
A polgármester javasolja, hogy egy fő létszámmal bővítve a konyha létszámát, rendes 
státuszban kell ellátni az élelmezésvezetői feladatakt. Az önkormányzatnak is az az 
érdeke, hogy megfelelően el legyen látva a feladat. Azt is tudja mindenki, hogy az 
eddigi csak kényszermegoldás volt. Most már helyre kellene tenni ezt a dolgot. A 
kérdés az, hogy 4 órás, vagy 6 órás státusz legyen.  
 
Simon Blanka jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy jelenleg nincs üres 
álláshely az önkormányzatnál a konyhán. Tehát amennyiben a képviselőtestület úgy 
dönts, hogy álláshelyet kíván létrehozni az élelmezésvezetői feladatok ellátására, akkor 
módosítani szükséges az önkormányzat 2013.évi költségvetését, a létszám 
előirányzatot, illetve ahhoz kapcsolódóan a személyi juttatások és járulékok 
előirányzatokat. 
Amennyiben a közalkalmazottként kerül foglalkoztatásra az élelmezésvezető, akkor a 
Kjt. rendelkezései alapján pályázatot kell kiírni a munkakör betöltésére. A 
közalkalmazotti álláshelyekre kiírt pályázatokat a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
honlapján és a helyben szokásos módon közzé kell tenni.  
Az előző ülésen azonban elhangzott az is, hogy a jelenleg élelmezésvezetői feladatokat 
megbízási szerződés keretében ellátó iskolatitkárt nyilatkoztatni kell, hogy vállalja-e 
továbbra is az élelmezésvezetői feladatokat és elvégzi-e az élelmezésvezetői 
tanfolyamot 6 hónapon belül. A testület úgy foglalt állást, hogy az ő nyilatkozata 
ismeretében hoz döntést az ügyben. 
 
Károlyi Kálmán polgármester elmondja, hogy beszélt az élelmezésvezetői feladatokat 
ellátó iskolatitkárral, aki elmondta, hogy nem tud elegendő időt tölteni a konyhán, kéri, 
hogy mondja el a képviselőtestületnek a véleményét. 
 
Toldi Nikoletta iskolatitkár elmondja, hogy teljes munkaidőben nem tudja végezni az 
élelmezésvezetői feladatokat, hiszen iskolatitkári feladatai is jelentősen növekedtek 
mióta a tankerület átvette az iskolát. Megköszöni az eddigi lehetőséget, de nem tudja 
vállalni az élelmezésvezetői feladatot. 



 

 

 
 
Toldi Nikoletta eltávozott a testületi ülésről. 
 
 
Károlyi Kálmán polgármester véleménye szerint az élelmezésvezetői feladatokat nem 
lehet 4 órás munkakörben elvégezni, hiszen sokrétű a feladat, több tálalókonyha is van. 
Javasolja teljes munkaidős élelmezésvezetői álláshely létrehozását. 
 
Simon Blanka jegyző ismerteti a képviselőtestülettel az élelmezési szabályzat szerint az 
élelmezésvezető fontosabb feladatait. 
 
A polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását az üggyel kapcsolatosan. 
 
Hozzászólások: 
 
Majoros Mihály alpolgármester: 
Arról kell először dönteni, hogy 6 órás vagy 8 órás legyen az álláshely.  
 
Adorján László képviselő: 
Véleménye szerint  6 órában ezt a feladatot el lehet látni. Az álláshely létrehozásával, 
mivel nő a bérelőirányzat, nő az önkormányzat kiadása is. 
 
Gyulai Zsolt képviselő: 
Abban az esetben, ha pályakezdő pályázna az álláshelyre, utána kell járni, hogy a 
Munkaügyi Központ nem ad-e valamilyen támogatást az önkormányzatnak a 
pályakezdő foglalkoztatására. Ezeket a lehetőségeket (pl: Start-kártya) ki kell 
használni ebben az esetben. 
 
Adorján László képviselő: 
Véleménye szerint a testület döntsön arról, hogy 6 órás élelmezésvezetői álláshelyet 
kíván létrehozni, meg kell határozni az álláshely betöltésének idejét, addig módosítani 
szükséges a költségvetést. Az élelmezésvezetői munkakörre ki kell írni a pályázatot. 
Pályázati feltételek között szerepeljen a középfokú végzettség és élelmezésvezetői 
képesítés. A meg kell jelölni előnyként a gyakorlat meglétét. 
 
Károlyi Kálmán polgármester: 
Egyetért az elhangzottakkal. Javasolja 6 órás élelmezésvezető álláshely létrehozását 
közalkalmazotti státuszban és a munkakör betöltésére pályázat kiírását.  
 
Simon Blanka jegyző: 
Véleménye szerint - figyelemmel a pályázat elbírálására - 2013.június 1-jétől kellene 
létrehozni az álláshelyet és a munkakör betöltésének kezdő napjaként megjelölni. A 
közalkalmazottak jogállásról szóló törvény rendelkezései szerint ki kell írni a 
pályázatot. A költségvetés módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet egy 
soron következő testületi ülésen napirendre kell tűzni és meg kell tárgyalni a létszám 
előirányzat és ehhez kapcsolódóan a személyi juttatások és járulékok előirányzatának 
módosítása miatt.  
 



 

 

A polgármester javasolja az elhangzottaknak megfelelően az élelmezésvezetői 
munkakör betöltésére 6 órás álláshely létrehozását 2013.június 1-jétől, és az 
élelmezésvezetői feladatok ellátására pályázat kiírását. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag - 4 igen szavazattal - egyetértett és a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

21/2013. (IV. 12.) KT. 
HATÁROZATA 

 
- élelmezésvezető munkakörre pályázat kiírásáról - 

 
A Képviselőtestület 
 
1.) Az önkormányzat által működtetett konyha élelmezésvezetői feladatainak ellátása 
céljából 2013.június 1-től kezdődően egy fő 6 órás közalkalmazotti álláshellyel bővíti 
az önkormányzat létszám előirányzatát.  
 
2.) Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat költségvetésének módosítását a létszám 
előirányzat és ehhez kapcsolódóan a személyi juttatások és járulékok előirányzatának 
változása miatt készítse elő. 
 
3.) Pályázatot ír ki az önkormányzat által működtetett konyha élelmezésvezetői 
munkakör betöltésére az alábbiak szerint: 
 

Tiszakóród község Önkormányzat 
Képviselőtestülete 
pályázatot hirdet 

az önkormányzat által működtetett konyha  
élelmezésvezetői munkakörének betöltésére. 

 
Pályázati feltételek: 

-     középfokú végzettség, 
-     élelmezésvezetői szakképesítés, 
-     felhasználói szintű számítógépes ismeret, 
-     magyar állampolgárság, 
-     büntetlen előélet. 

 
A munkavégzés helye: Tiszakóród község Önkormányzat konyhája 
                                       4946 Tiszakóród, Kossuth u. 42. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
 
A foglalkoztatás jellege: napi 6 óra. 
 



 

 

A munkakör betöltésének ideje: 2013.június 1. 
 
Ellátandó feladatok: 
Az önkormányzati konyha irányítása. A konyhai dolgozók tevékenységének 
összehangolása. A gyermek, időskorúak, alkalmazottak, vendégek étkeztetésével 
kapcsolatos teendők ellátása, étlapkészítés. Gondoskodik az élelmezési anyagok 
naprakész nyilvántartásának vezetéséről, azok beszerzéséről, összeállítja a 
nyersanyagszükségletet. Nyilvántartja, ellenőrzi a raktárkészletet, elkészíti a 
nyersanyagkiszabást. Az ételek elkészítéséhez szükséges nyersanyag adagolásának, az 
ételek szállításának megszervezése, irányítása, ellenőrzése és közreműködés ezek 
végrehajtásában. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 
- végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai 
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
- írásbeli nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a képviselőtestület a benyújtott 
pályázatot zárt vagy nyilvános ülésen tárgyalja, valamint a személyes adatok 
kezeléséről. 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- élelmezésvezetői munkakörben végzett tapasztalat. 
 
Illetmény: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvényben foglaltak alapján. 
 
A pályázat benyújtási határideje és helye: 
A pályázatot zárt borítékban a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő 
megjelenést követő 30 napon belül lehet benyújtani Tiszakóród község 
Polgármesteréhez (4946. Tiszakóród, Kossuth u. 23.) A zárt borítékra rá kell írni a 
munkakör megnevezését: “Élelmezésvezető”. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A benyújtási határidőt követő első képviselőtestületi ülés, legkésőbb 2013.május 28. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
- Tiszakóród község Önkormányzat hirdetőtáblája, 
- Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja. 
 
A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás kérhető: 
Károlyi Kálmán polgármestertől a 06-44-710-012 telefonszámon. 
 
 
2.) napirendi pont: 
 
(Az előterjesztést és a határozat-tervezetet a képviselők  megkapták.) 
 
Károlyi Kálmán 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 

22/2013. (IV. 12.) KT. 
HATÁROZATA 

 
-  az Erdőháti Mikro Körzet Támogató Szolgálat Társulási Megállapodásának 

módosításáról és egységes szerkezetben történő elfogadásáról -  
 

                
A Képviselőtestület 
 
1.) Az Erdőháti Mikro Körzet Támogató Szolgálat Társulási Megállapodásával 
kapcsolatosan a következőket határozza el: 
 
A „TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 
MŰKÖDTETÉSÉRE” 3.) pontja és 6.) pontja helyébe a következő 3.) és 6.) pont lép. 
 
„3.) A társulás elnevezése: Erdőháti Mikro Körzet 
 
6.) A társuló önkormányzatok a Támogató szolgálat működését társulások keretein 
belül Túristvándi székhellyel szervezik meg. A feladatot Túristvándi Község 
Önkormányzat Támogató Szolgálata 4944 Túristvándi Bocskai u. 1-3. sz. (a 
továbbiakban: Szolgálat) látja el, melynek vezetőjét a gesztor nevezi ki.” 
 
2.) A Társulási Megállapodást a jegyzőkönyv melléklete szerinti egységes szerkezetben 
elfogadja. 

 
 

Melléklet a 22/2013. (IV. 12.) KT.határozathoz 
 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDTETÉSÉRE 
 
Mely létrejött a jelen megállapodás 2. pontjában meghatározott települési 
önkormányzatok képviselőtestületei között az alábbi feltételek szerint: 
 

1)   Az önkormányzatok a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 
41. §-a, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 
szóló 1997. évi CXXXV. Törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8.§.(1) bekezdése, a 



 

 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. év III. törvény 57. 
§.(1) bekezdésének h.) pontjában, valamint 65/C. §.-ban foglaltak alapján a 
hatékonyabb, szakszerűbb és költséghatékonyabb működés érdekében 
támogatói szolgálat közös megszervezésében állapodnak meg,m és ebből a 
célból jelen megállapodással intézményi társulást hoznak létre, intézmény 
létrehozásával. E társulási megállapodás a Felső- Tisza Vidéki Többcélú 
Kistérségi Társulás Tanácsa által elfogadott Társulási Megállapodásban 
foglaltak alapján jött létre. 

 
 

1)   A társulásban: 
Botpalád                     (4955 Botpalád Fő út 120.) 
Fülesd                        (4964 Fülesd, Kiss u. 4.) 
Kisszekeres                (4943 Kisszekeres, Kossuth u. 46/a.) 
Kispalád                     (4956 Kispalád, Fő út 101.) 
Kölcse                        (4965 Kölcse, Dózsa Gy. u. 6.) 
Kömörő                      (4943 Kömörő, Kossuth L. u. 24.) 
Mánd                          (4942 Mánd, Fő u. 8.) 
Magosliget                 (4953 Magosliget, Fő u. 50.) 
Nagyszekeres             (4962 Nagyszekeres, Vasút u. 11.) 

            Nemesborzova             (4942 Nemesborzova, Fő u. 33.) 
Milota                        (4948 Milota, Vörösmarty u. 104.) 
Sonkád                        (4954 Sonkád, Kossuth u. 1.) 
Szatmárcseke             (4945 Szatmárcseke, Petőfi u. 1.) 
Tiszabecs                    (4951 Tiszabecs, Rákóczi út 37.) 
Tiszacsécse                 (4947 Tiszacsécse, Kossuth u. 95.) 
Tiszakóród                 (4946 Tiszakóród, Kossuth út 23.) 
Túristvándi                 (4944 Túristvándi, Móricz Zs. u. 4.) 
Uszka                         (4952 Uszka, Fő u. 29.) 
Zsarolyán                   (4961 Zsarolyán, Fő u. 18.) 
 
Önkormányzatai vesznek részt közös érdekeik alapján.  
 

3)   A társulás elnevezése: Erdőháti Mikro Körzet. 
 

4)   A Társulás székhelye: 4944 Túristvándi, Móricz Zs. u. 4. 
 

5)   A Társulás tagjainak a közös feladat- és hatáskör gyakorlásával megbízott neve 
és székhelye: Túristvándi Község Önkormányzata 4944 Túristvándi, Móricz 
Zs. u. 4. sz. (a továbbiakban: gesztor). 

 
6)   A társuló önkormányzatok a Támogató szolgálat működését társulások 

keretein belül Túristvándi székhellyel szervezik meg. A feladatot Túristvándi 
Község Önkormányzat Támogató szolgálata 4944 Túristvándi Bocskai u. 1-3. 
sz. ( a továbbiakban: Szolgálat) látja el, melynek vezetőjét a gesztor nevezi ki a 
társulásban résztvevő önkormányzatok polgármesterei véleményének 
kikérésével.  

 
7)   A Társulás 2007. január 1. napjától határozatlan időre jön létre.  



 

 

 
8)   A szolgálat működésének célja és feladatai: 

 
a)  Célja: 

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben 
történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének 
segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson 
belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. 
 

b)                 Feladatai: 
A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően 
különösen  
ba) az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 
közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi 
szállítás, szállító szolgálat működtetése), 
bb) az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének 
megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő 
tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, 
bc) információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a 
társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás 
biztosítása, 
bd) a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása, 
be) segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének 
javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő 
csoportokban való részvételükhöz,  
bf) egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos 
személyek speciális szükségleteihez igazodóan, 
bg) segítségnyújtás fogyatékos emberek társadalmi integrációjának 
megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a 
szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges 
feltételek biztosítása, 
bh) a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő 
szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.  
 

9)   A Szolgálat költségei viselésének aránya és teljesítésének feltételei: 
 

A Szolgálat a székhelyen működteti az adminisztrációs és egyéb technikai 
feladatait. A Szolgálatnak székhelyén közös vagyona keletkezik. A 
feladatellátásnak a társulás keretében történő ellátása okán járó alap és 
kiegészítő támogatást a gesztor igényli. Mivel ez a normatíva fedezi a Szolgálat 
székhelyén dolgozó személyek munkabérét és egyéb működési költségeit, úgy 
az ehhez szükséges hozzájárulást a gesztor önkormányzat fizeti meg.  
A szerződés jelen pontjának első bekezdése alapján rögzített rendező elv 
alapján a tárgyévi várható kiadások tételes előirányzatait és azok konkrét 
finanszírozási forrásait a gesztor polgármestere évente a Szolgálat 
költségvetésének részeseként dolgozza ki, s erről a Társulás részt vevő 
önkormányzatok polgármestereit a tárgyév január 20-ig tájékoztatja. A 
Szolgálat költségvetését a gesztor önkormányzat polgármestere a soron 
következő önkormányzati képviselőtestületi ülésen a képviselőtestület elé 



 

 

terjeszti.  
 

10)        A szolgálat vezetője a gesztor önkormányzat, rendeletének előkészítéshez, 
valamint az államháztartási törvény szerinti beszámolási kötelezettség teljesítéséhez, 
továbbá a központi statisztika részére, illetve egyéb más okból a megfelelő 
adatszolgáltatásra köteles.  
 
11)        A Társuláshoz az a települési önkormányzat csatlakozhat- a Ttv. Szerint a 
társulásban résztvevő önkormányzatok képviselőtestületeinek minősített többséggel 
hozott hozzájáruló döntés alapján, amely  
 

 a társulás céljaival egyetért és magára nézve kötelezőnek elfogadja a 
jelen megállapodásban foglaltakat, 

 hatékonyan kíván közreműködni a támogató szolgálat törvényes, 
eredményes, színvonalas munkájának elősegítésében.  

 
12)  A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Szolgálat működését 

bármely önkormányzat belső ellenőre útján ellenőrizheti, amely kiterjed a 
Szolgálat működésével összefüggő, mely a belső ellenőr jogszabályban 
megállapított feladatai közé tartozik a szakmai működés kivételével bármely 
kérdésre. Az ellenőrzés tervezett időpontjáról a gesztor, valamint a szolgálat 
vezetőjét annak megkérdezése előtt legalább 15 nappal írásban értesíteni kell.  

 
13)  A gesztor köteles minden évben- a Szolgálaton keresztül- beszámolni az 

elvégzett munkáról, feladatokról, a megbízott előirányzat felhasználásáról. 
Ezen túlmenően a Szolgálat vezetője felel minden olyan jellegű 
adatszolgáltatásért, amely az önkormányzat, vagy más szerv munkájához 
szükséges, az adatvédelmi szabályok értelemszerű betartásával.  

 
14)  A Szolgálat, valamint az önkormányzatok közötti kapcsolattartásért a 

Szolgálat vezetője, az önkormányzatok részéről pedig a polgármester a felelős.  
 

15) A Társulás tagja ezt a társulási megállapodást a naptári év végével jogosult 
írásban felmondani. A felmondási idő 90 nap. A társulási megállapodás év 
közbeni felmondásának elfogadásához a Ttv, szerint- a Társulás minden 
tagjának minősített többséggel hozott döntése szükséges.  

 
16) A Társulás megszűnik, ha valamelyik tag – a Ttv. Szerint – minősített 

többséggel elhatározza, vagy a bíróság jogerősen kimondta annak megszűnését. 
 

17) A Társulási Megállapodást jogszerűen felmondó taggal továbbá a Társulás 
megszűnése esetén valamennyi taggal a kilépés, illetve a megszűnés 
időpontjához viszonyított tételes költségelszámolással- legkésőbb az arra okot 
adó körülmény megszűnését követő 30 napon belül el kell számolni. 
Vagyonelszámolás nem indokolt, csak abban az esetben, ha a feladat jelenlegi 
formája megszűnik, és a jelenlegi társult tagok, vagy azok közül valamely, vagy 
valamelyek a feladatellátásról más módon gondoskodnak.  

 
Ennek oka, hogy a szolgálat működéséhez az állami támogatás, nem 



 

 

lakosságarányos, hanem a feladat ellátásához igazodik.  
A szolgálat működéséhez biztosított hozzájárulás az önkormányzatot, az 
ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg. A feladat ellátás jelenlegi 
formájának megszűnési esetén, a keletkezett vagyon a társulásban résztvevő 
önkormányzatok között egyenlő arányban oszlik meg.  

 
18)  A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a jelen társulási 

megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján kísérelik 
meg rendezni. Amennyiben ezen egyeztetés nem vezet eredményre, úgy az 
önkormányzatok vitás ügyeiket együttes képviselőtestületi ülésen tárgyalják 
meg és csak ezek után kezdeményeznek bírósági eljárást. 

 
19)  A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. Törvény, az önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény, a szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, 
valamint a Ptk.-ról szóló 1959. évi IV. törvény szabályai az irányadók. 

 
 
2.) napirendi pont: 
 
(Az előterjesztést és a határozat-tervezetet a képviselők megkapták.) 
 
Károlyi Kálmán 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: 
 
 

Milota községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

23/2013. (IV. 12.) KT. 
HATÁROZATA 

 
 

- az Erdőháti Mikro Körzet Támogató Szolgálat Alapító Okiratának 
módosításáról és egységes szerkezetben történő elfogadásáról - 

 
             
A Képviselőtestület 
 
1.) Az Erdőháti Mikro Körzet Támogató Szolgálatának Alapító Okiratának 
módosítását elfogadja.  
 
2.) Az Alapító Okiratot a jegyzőkönyv melléklete szerinti egységes szerkezetben 



 

 

elfogadja. 
 
 

Melléklet a 23/2013. (IV. 12.) KT.határozathoz 
 
 

Erdőháti Mikro Körzet 
Támogató Szolgálata 

 
Alapító Okirata 

 
AZ INTÉZMÉNY: 
 
1./ Neve: Erdőháti Mikro Körzet Támogató Szolgálata 
 
2./ Rövidített neve: Támogató Szolgálat Túristvándi 
 
3./ Székhelye: 4944 Túristvándi, Bocskai u.1-3. sz. 
 
A Támogató Szolgálat a társult településeken nem működtet telephelyet, 
tevékenységét az ügyfelekkel kötött egyéni szerződések alapján látja el. 
 
4./ Létrehozásáról rendelkező határozat: 
 
Túristvándi Községi Önkormányzat 9/2007(II. 20.) KT. számú határozata 
Botpalád Község Önkormányzata 6/2007(II.22.) KT. számú határozata 
Fülesd Község Önkormányzata 9/2007(II.19.) KT. számú határozata 
Kispalád Község Önkormányzata 6/2007(II.22.) KT. számú határozata 
Kömörő Község Önkormányzata 14/2007(II.20.) KT. számú határozata 
Kisszekeres Község Önkormányzata 50/2007(II.15.) KT. számú határozata 
Kölcse Község Önkormányzata 9/2007(II.28.) KT. számú határozata 
Mánd Község Önkormányzata 12/2007(II.20.) KT. számú határozata 
Magosliget Község Önkormányzata 16/2007(II.22.) KT. számú határozata 
Milota Község Önkormányzata 14/2007(II.16) KT. számú határozata 
Nagyszekeres Község Önkormányzata 12/2007(II.21.) KT. számú határozata 
Nemesborzova Község Önkormányzata 11/2007(II19.) KT. számú határozata 
Sonkád Község Önkormányzata 10/2007(II.22.) KT. számú határozata 
Szatmárcseke Község Önkormányzata 11/2007(II.15.) KT számú határozata 
Tiszabecs Község Önkormányzata 20/2007(II.22.) KT. számú határozata 
Tiszacsécse Község Önkormányzata 12/2007(II.15.) KT. számú határozata 
Tiszakóród Község Önkormányzata 20/2007(II.15.) KT. számú határozata 
Uszka Község Önkormányzata 13/2007(II.22) KT. számú határozata 
Zsarolyán Község Önkormányzata 13/2007(II.19) számú határozata 
 
 
5./ Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/C §-a 



 

 

alapján. Támogató Szolgáltatás. 
 
6./ Alapítók és Fenntartók neve, címe: 
 
4955 Botpalád, Fő u. 110. Botpalád Község Önkormányzata 
4966 Fülesd, Kiss u. 4. Fülesd Község Önkormányzata 
4956 Kispalád, Fő u. 25. Kispalád Község Önkormányzata 
4943 Kömörő, Kossuth u. 24. Kömörő Község Önkormányzata 
4963 Kisszekeres, Kossuth u. 44/a. Kisszekeres Község Önkormányzata 
4965 Kölcse, Dózsa u. 6. Kölcse Nagyközség Önkormányzata 
4942 Mánd, Fő u.4. Mánd Község Önkormányzata 
4953 Magosliget, Fő u. 50. Magosliget Község Önkormányzata 
4948 Milota, Vörösmarty u. 104. Milota Község Önkormányzata 
4962 Nagyszekeres, Vasút u. 11. Nagyszekeres Község Önkormányzata 
4942 Nemesborzova, Fő u. 12. Nemesborzova Község Önkormányzata 
4954 Sonkád, Rákóczi u. 29. Sonkád Község Önkormányzata 
4945 Szatmárcseke Petőfi u. 1. Szatmárcseke Község Önkormányzata 
4951 Tiszabecs, Rákóczi u. 37. Tiszabecs Község Önkormányzata 
4947 Tiszacsécse, Kossuth u. 45. Tiszacsécse Község Önkormányzata 
4946 Tiszakóród, Kossuth u. 23 Tiszakóród Község Önkormányzata 
4944 Túristvándi, Bocskai u. 1-3 Túristvándi Község Önkormányzata 
4952 Uszka, Fő u. 29. Uszka Község Önkormányzata 
4961 Zsarolyán, Fő u. 18 Zsarolyán Község Önkormányzata 
 
7./ Irányító szerv neve, székhelye: 
 
Túristvándi Község Önkormányzat Képviselő Testülete 
4944 Túristvándi, Móricz Zs. u. 4. sz.  
 
8./ Működési területe: 
 
Botpalád, Fülesd, Kispalád, Kömörő, Kisszekeres, Kölcse, Mánd, Magosliget, Milota, 
Nagyszekeres, Nemesborzova, Sonkád, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, 
Tiszakóród, Túristvándi, Uszka, Zsarolyán települések közigazgatási területe. 
 
9./ Alapítás időpontja: 
 
2007. január 1. 
 
10./ Az intézmény jogállása: 
 
Önálló jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi, gazdálkodási és 
számviteli feladatait Túristvándi Község Önkormányzata látja el, az előirányzatai feletti 
rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezik. 
 
11./ Az intézmény képviselete: 
 
Képviseletét az intézmény vezetője jogosult ellátni, esetenként e jogkörét, illetve 
meghatározott ügycsoportok vonatkozásában a társulás alkalmazottaira, illetve a jogi 



 

 

tevékenységet ellátó természetes, vagy jogi személyre átruházhatja. 
 
12./ Vezetőjének kinevezési rendje: 
 
A vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezés szerint, pályázati eljárás keretében 
Túristvándi Önkormányzat Képviselőtestülete nevezi ki határozatlan időtartamra. 
 
13./ Az intézmény besorolása: 
 
Tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv. 
A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény. 
 
14./ Az intézmény alaptevékenysége Szakágazat szerint: 
 
889900 m.s.n. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül. 
 
15./ Szakfeladat 2010. január 1-től hatályos besorolás szerint 
 
889925 Támogató szolgáltatás 
 
16./ Kiegészítő tevékenység: 
 
Az intézmény kiegészítő tevékenységet nem végez, ezért a szakfeladat számok erre 
vonatkozóan megjelölve nincsenek. 
 
17./ Vállalkozói tevékenység: 
 
Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat. 
 
18./ Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási viszonyok 
megjelölése: 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, egyéb foglalkoztatási jogviszonyra 
(pl.: megbízási jogviszony) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az 
irányadó. 
 
19./ A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
 
A Túristvándi 273. hrsz. alatt bejegyzett telek és épület ingatlanok, valamint az 
intézmény vagyonleltárába foglalt berendezések és felszerelések. 
 
20./ Az intézmény által ellátott közfeladat: 
 
1993. évi III. Tv. 65/C §-a szerinti szociális alapszolgáltatás, támogató szolgáltatás. 
Személyi segítés, szállítás, információnyújtás, tanácsadás. 
 
21./ Általános rendelkezések: 
 



 

 

Az Alapító Okirat        ……………………..   lép hatályba. 
Túristvándi Községi Önkormányzata                                      KT. számú határozata 
Botpalád Község Önkormányzata                                          KT. számú határozata 
Fülesd Község Önkormányzata                                              KT. számú határozata 
Kispalád Község Önkormányzata                                           KT. számú határozata 
Kömörő Község Önkormányzata                                           KT. számú határozata 
Kisszekeres Község Önkormányzata                                      KT. számú határozata 
Kölcse Község Önkormányzata                                              KT. számú határozata 
Mánd Község Önkormányzata                                               KT. számú határozata 
Magosliget Község Önkormányzata                                       KT. számú határozata 
Milota Község Önkormányzata                                              KT. számú határozata 
Nagyszekeres Község Önkormányzata                                   KT. számú határozata 
Nemesborzova Község Önkormányzata                                 KT. számú határozata 
Sonkád Község Önkormányzata                                             KT. számú határozata 
Szatmárcseke Község Önkormányzata                                   KT. számú határozata  
Tiszabecs Község Önkormányzata                                         KT. számú határozata 
Tiszacsécse Község Önkormányzata                                      KT. számú határozata 
Tiszacsécse Község Önkormányzata                                      KT. számú határozata 
Tiszakóród Község Önkormányzata                                       KT. számú határozata 
Uszka Község Önkormányzata                                               KT. számú határozata 
Zsarolyán Község Önkormányzata                                         KT. számú határozata 
alapján, ezzel egyidejűleg a  
 
Túristvándi Községi Önkormányzata 35/2010(VI.30.) KT. számú határozata 
Botpalád Község Önkormányzata 58/2010(VII.7.) KT. számú határozata 
Fülesd Község Önkormányzata 24/2010(VII.8.) KT. számú határozata 
Kispalád Község Önkormányzata 63/2010(VII.7.) KT. számú határozata 
Kömörő Község Önkormányzata 63/2010 (VIII.10.) KT. számú határozata 
Kisszekeres Község Önkormányzata  204/2010(VIII:10.) KT. számú határozata 
Kölcse Község Önkormányzata 27/2010(VII.29.) KT. számú határozata 
Mánd Község Önkormányzata 38/2010(VII.23.) KT. számú határozata 
Magosliget Község Önkormányzata 46/2010(VII.12.) KT. számú határozata 
Milota Község Önkormányzata 42/2010(VII.13.) KT. számú határozata 
Nagyszekeres Község Önkormányzata 223/2010(VIII.11.) KT. számú határozata 
Nemesborzova Község Önkormányzata 74/2010(VIII.11) KT. számú határozata 
Sonkád Község Önkormányzata 34/2010(VII.8.) KT. számú határozata 
Tiszabecs Község Önkormányzata 60/2010(VI.30.) KT. számú határozata 
Tiszacsécse Község Önkormányzata  28/2010(VII.5.) KT. számú határozata 
Tiszakóród Község Önkormányzata 41/2010(VII. 14.) KT. számú határozata 
Uszka Község Önkormányzata 30/2010(VII.12.) KT. számú határozata 
Zsarolyán Község Önkormányzata 158/2010(VIII.06.)KT. számú határozata 
hatályát veszti. 
 
 
Egyéb napirend nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 



 

 

 
 

Károlyi Kálmán                                                                              Simon Blanka 
polgármester                                                                                      jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


