
Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.április 30-án tartott ülésének: 
 
a.) jegyzőkönyve, 
b.) rendeletei:7-8., 
c.) határozatai: 28-34., 
d.) tárgysorozata 
 
 
 
 

TÁRGYSOROZAT 
 
 

1.) Az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III. 06.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 Előadó: polgármester  
 
2.) Az önkormányzat 2012.év költségvetésének zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet 
elfogadása 
 Előadó: polgármester 
 
3.) A 2012.évi belső ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló jelentés elfogadása 
 Előadó: polgármester 
 
4.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 
 Előadó: polgármester 
 
5.) A Tiszakóródi Idősek Otthona alapító okiratának módosítása és az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat elfogadása 
 Előadó: jegyző 
 
6.) A Felső-Tisza vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 
 Előadó: polgármester 
 
7.) Egyéb kérdések 
 
 
Tiszakóród, 2013.április 30. 
 
 
 
        Károlyi Kálmán 
        polgármester 
 
 
 



 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: 2013.április 30-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  képviselőtestülettel a napirend-tervezetet és kéri annak 
elfogadását. 
 
 Napirend-tervezet: 
 
1.) Az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III. 06.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 Előadó: polgármester  
 
2.) Az önkormányzat 2012.év költségvetésének zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet 
elfogadása 
 Előadó: polgármester 
 
3.) A 2012.évi belső ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló jelentés elfogadása 
 Előadó: polgármester 
 
4.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 
 Előadó: polgármester 
 
5.) A Tiszakóródi Idősek Otthona alapító okiratának módosítása és az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat elfogadása 
 Előadó: jegyző 
 
6.) A Felső-Tisza vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 



 Előadó: polgármester 
 
7.) Egyéb kérdések 
 
 
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: 
 
Majoros Mihály alpolgármester: 
2013.januártól állami feladat lett az iskolai oktatás. A gyermekétkeztetés önkormányzati feladat 
maradt. 
 
Károlyi Kálmán polgármester: 
A gyermekétkeztetés 2013-ban önkormányzati feladat maradt. Erre a feladatra állami támogatást 
kap az önkormányzat. 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta az önkormányzat 2012.évi 
költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag  - 4 igen szavazattal - egyetértett és a következő 
rendeletet alkotta: 
 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

7/2013. (V. 02.) 
önkormányzati rendelete 

 
- az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III. 06.) önkormányzati 

rendelet módosításáról – 
 
 

Tiszakóród község Önkormányzata 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 d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III. 06.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
“1. § Tiszakóród község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) 
az önkormányzat 2012.évi  
a) bevételi főösszegét 440 010 000 forintban, 
b) kiadási főösszegét 443 316 000 forintban, 
c) hiányát 3 306 000 forintban 
állapítja meg.” 
 

2. § 
 

A R. 1.melléklete helyébe az 1.melléklet lép. 
 

3. § 
 

A R. 2.melléklete helyébe a 2.melléklet lép. 
 

4. § 
 

A R.8.melléklete helyébe a 3.melléklet lép. 
 

5. § 
 

A R. 9.melléklete helyébe a 4.melléklet lép. 
 

6. § 
 

A R. 10.melléklete helyébe az 5.melléklet lép. 
 

7. § 
 

A R. 12.melléklete helyébe a 6.melléklet lép. 
 

8. § 
 

Ez a rendelet 2013.május 3-án 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 2012.évi költségvetés zárszámadásáról 
szóló rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag - 4 igen szavazattal - egyetértett és a következő 
rendeletet alkotta: 
 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

8/2013. (V. 02.) 
önkormányzati rendelete 

 
- az önkormányzat 2012.évi költségvetésének zárszámadásáról – 

 
 

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az 
államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 91. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Tiszakóród  község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az 
önkormányzat 2012.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: 
a) 403 868 000 forint bevétellel, 
b) 383 123 000 forint kiadással, 
c) 17 364 000 forint pénzmaradvánnyal 
fogadja el. 
 

2. § 
 

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatainak 
teljesítését jogcímenként az 1.mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 
 

3. § 
 

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási célú 
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 2. és 3.mellékletekben foglaltak 
szerint fogadja el. 
 



4. § 
 

A képviselőtestület az önkormányzat beruházási kiadásait a 4.mellékletben foglaltak szerint 
fogadja el. 
 

5. § 
 

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatainak 
teljesítését az 5-8.mellékletekben foglaltak szerint fogadja el. 
 

6. § 
 

A képviselőtestület a társadalom- és szociálpolitikai juttatások teljesítését a 9.mellékletben 
foglaltak szerint fogadja el. 
 

7. § 
 

A képviselőtestület az önkormányzat 2012.évi pénzmaradvány-kimutatását a 10.mellékletben 
foglaltak szerint fogadja el. 
 

8. § 
 

A képviselőtestület az önkormányzat által felvett hitelek állományát a 11.mellékletében foglaltak 
szerint fogadja el. 
 

9. § 
 

A képviselőtestület  
a) az önkormányzat 2012.évi pénzügyi mérlegét a 12.mellékletben, 
b) a pénzeszközök állományának alakulását a 13.mellékletben, 
c) a többéves kihatással járó önkormányzati döntésen alapuló kötelezettségvállalások alakulását a 
14.mellékletben, 
d) az önkormányzat által 2012.évben adott közvetett támogatásokat a 15.mellékletben, 
e) az önkormányzat 2012.évi vagyonkimutatását a 16.mellékletben 
foglaltak szerint állapítja meg. 
 

10. § 
 

Ez a rendelet 2013.május 3-án lép hatályba. 
 
 
3.) 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 

28/2013. (IV. 30.) KT. 
HATÁROZATA 

 
- az éves belső ellenőrzési jelentés és az éves összefoglaló 

ellenőrzési jelentés elfogadásáról - 
 
 

A Képviselőtestület 
 
A 2012.évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentést, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentést elfogadja. 
 
A határozatról értesül: 
1.) Felső-Tisza vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Fehérgyarmat 
2.) REBRON Kft. Újfehértó 
 
 
4.) napirendi pont: 
 
(Az előterjesztést és a határozat-tervezetet a képviselők írásban megkapták, mely a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
Simon Blanka jegyző tájékoztatja a képviselőtestület, hogy a 2013.évi XLIX.törvénnyel 
módosításra került az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (1) bekezdése. A 
módosított 24. § (1) bekezdés szerint: “A jegyző, a főjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban 
együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a 
polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselőtestületnek.” 
A módosítás a 2013.április 26-i Magyar Közlönyben került kihirdetésre és a kihirdetését követő 
napon lép hatályba. 
 
A polgármester javasolja a mai ülésre beterjesztett koncepció megtárgyalását és elfogadását. Bár 
ezzel a témával még foglalkozni kell az év során, amikor majd már számadatok is állnak az 
önkormányzat rendelkezésére a 2014-es költségvetési évre vonatkozóan. 
 
A polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel kapcsolatosan. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a 2014.évi költségvetési koncepcióról 



szóló határozat-tervezet elfogadását. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag - 4 igen szavazattal - egyetértett és a következő 
határozatot hozta: 
 

 
Tiszakóród községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 
29/2013.(IV. 30.) KT. 

HATÁROZATA 
 

- az önkormányzat 2014.évi költségvetési tervkoncepciójáról - 
 
 

A Képviselőtestület az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24. § (1) bekezdése 
alapján az önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés 
kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadja: 
 
 
1.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepcióját az előterjesztésben foglaltak szerint 
megtárgyalta. 
 
2.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének tervezésekor meg kell tartani a működési 
bevételek és kiadások pénzügyi egyensúlyát. A kiadások meghatározásakor a takarékos és 
hatékony gazdálkodás elvét kell biztosítani a tervezés során. 
 
3.) A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását 
biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi 
fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak 
finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. 
 
4.) Beruházási kötelezettségek vállalása előtt fokozottan meg kell vizsgálni a többéves kihatással 
járó kötelezettségeket, a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.  
 
5.) Meg kell vizsgálni az önkormányzat által már nem hasznosított az üzleti vagyon körébe 
tartozó vagyontárgyak értékesítésének, hasznosításának lehetőségeit. 
 
6.) Az adókintlévőségek csökkentése, a saját növelése érdekében tovább kell folytatni a 
végrehajtási tevékenységet.  
 
Határidő: 2014.évi költségvetés tervezése 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
 
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-tervezetek elfogadását. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag - 4-4 igen szavazattal - egyetértett és a következő 
határozatokat hozta: 
 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

30/2013. (IV. 30.) KT. 
HATÁROZATA 

 
- a Tiszakóródi Idősek Otthona alapító okiratának módosításáról – 

 
 

A Képviselőtestület 
 
A Tiszakóródi Idősek Otthona alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.) Az alapító okirat 5.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„5. A költségvetési szerv alapítói jogokat gyakorló és fenntartó szerve: 
Tiszakóród község Önkormányzata 
4946 Tiszakóród, Kossuth u. 23.” 
 
2.) Az alapító okirat 6.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„6. A költségvetési szerv irányító szerve: 
Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
4946 Tiszakóród, Kossuth u. 23.” 
 
3.) Az alapító okirat 8.) pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő költségvetési szerv. 
 
4.) Az alapító okirat 9.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„9. a.) A költségvetési szerv közfeladata: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvényben szabályozott 
személyes gondoskodás keretébe tartozó ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás. 
 
b.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
A költségvetési szerv ellátja az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel 
képes, valamint rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó 
nyugdíjkorhatárt betöltő személyek teljes körű ellátása. Az idősek otthona részletes feladatait 
a szakmai program és a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. 



 
c.) Államháztartási szakágazati besorolása: 
873000 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása 
 
d.) Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása 873011 
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása.” 
 
5.) Az alapító okirat 10.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„10. A költségvetési szerv engedélyezett férőhelyeinek száma:  
29 fő átlagos szintű férőhely.” 
 
6.) Az alapító okirat 11.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„11.) Az alapfeladatokon túl ellátható tevékenységek: 
A költségvetési szerv az alaptevékenységén kívül más tevékenységet nem végez.” 

 
7.) Az alapító okirat 14.) b) pontja az alábbiak szerint módosul: 
“14.) b) A vagyon feletti rendelkezés: 
A vagyon feletti rendelkezési jogot Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
gyakorolja  az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2011. 
(XII. 06.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint.” 
 
7.) Az alapító okirat 4.) és 7.) pontja törlésre kerül. 

 
 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete  

31/2013. (IV. 30.) KT. 
HATÁROZATA 

 
- a Tiszakóródi Idősek Otthona egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 

elfogadásáról – 
 
 

A Képviselőtestület 
 
A Tiszakóródi Idősek Otthona egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint 
fogadja el: 
 

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 

1.) A költségvetési szerv neve: 
Tiszakóródi Idősek Otthona. 
 
2.) A költségvetési szerv székhelye: 
4946 Tiszakóród, Kossuth u. 23. 



 
3.) Létesítésének éve: 2003. 

 
4.) A költségvetési szerv alapító jogokat gyakorló és fenntartó szerve: 
Tiszakóród község Önkormányzata 
4946 Tiszakóród, Kossuth u. 23. 
 
5.) A költségvetési szerv irányító szerve: 
Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
4946 Tiszakóród, Kossuth u. 23. 
 
6.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő költségvetési szerv. 
 
A gazdálkodási feladatot ellátó önállóan működő és gazdálkodó szerv: 
Tiszakóród község Önkormányzata 
4946 Tiszakóród, Kossuth u. 23. 
 
7.) a.) A költségvetési szerv közfeladata: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvényben szabályozott 
személyes gondoskodás keretébe tartozó ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás. 
 
b.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
A költségvetési szerv ellátja az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel 
képes, valamint rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó 
nyugdíjkorhatárt betöltő személyek teljes körű ellátása. Az idősek otthona részletes feladatait 
a szakmai program és a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. 
 
c.) Államháztartási szakágazati besorolása: 
873000 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása 
 
d.) Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása. 
 
8.)A költségvetési szerv engedélyezett férőhelyeinek száma: 
29 fő átlagos szintű férőhely. 
 
9.) Az alapfeladatokon túl ellátható tevékenységek: 
A költségvetési szerv az alaptevékenységén kívül más tevékenységet nem végez. 
 
10.) A költségvetési szerv működési területe: 
Tiszakóród község és az ország egész területe. 
 
11.) a.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat alapján Tiszakóród községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete nevezi ki 5 éves időtartamra. Az egyéb munkáltatói jogokat (a kinevezési, 
felmentési, fegyelmi jogkör kivételével) Tiszakóród község polgármestere gyakorolja. 



 
b.) Az intézményben foglalkoztatottak jogviszonya: 
Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992.évi XXXII.törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
12.) a.) A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 
A tiszakóródi 390.helyrajzi számon nyilvántartott, 442 m2 nagyságú ingatlan, valamint a 
külön vagyonleltárban nyilvántartott állóeszközök. 
 
b) A vagyon feletti rendelkezés: 
A vagyon feletti rendelkezési jogot Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
gyakorolja  az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2011. 
(XII. 06.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint. 
 
 

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 

32/2013. (IV. 30.) 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 az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
A társulási megállapodás IV.fejezet 3.családsegítés és 10.gyermekjóléti szolgáltatás pontja az 
alábbiakkal egészül ki: 
  
 Cégénydányád község Önkormányzata 
 Csegöld község Önkormányzata 
 Darnó község Önkormányzata 



 Hermánszeg község Önkormányzata 
 Jánkmajtis község Önkormányzata 
 Kisnamény község Önkormányzata 
 Kisszekeres község Önkormányzata 
 Nagyszekeres község Önkormányzata 
 Nemesborzova község Önkormányzata 
 Szamossályi község Önkormányzata 
 Zsarolyán község Önkormányzata 
 
A társulási megállapodás XV.fejezete az alábbi 2.ponttal egészül ki: 
 
 2. A társulási megállapodás IV.fejezetének módosítására irányuló kezdeményezést évente 
egy alkalommal, az adott év január 31.napjáig lehet benyújtani. 
 
2.) Felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. 
 
 
7.) napirendi pont: 
 
Az egyéb kérdések között az alábbiak hangzottak el: 
 
Klapka György polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a 8/2013. (III. 29.) 
BM.rendeletben foglaltak alapján pályázatot lehet benyújtani egyes önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételére. Ezen belül kötelező önkormányzati feladatot 
ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására. Javasolja pályázat benyújtását aMilotai 
Napköziotthonos Óvoda tagintézménye a Tiszakóródi Napköziotthonos Óvoda felújítására: 
fűtéskorszerűsítésre, nyílászárók cseréjére, hőszigetelésre. Ezt a pályázatot a gesztor Milota 
önkormányzatának kell benyújtania. A számítások szerint a felújítás összes költsége: 7 614 305   
forint, melyből 10 % saját erőt kell biztosítania Tiszakóród önkormányzatának. 
Javasolja továbbá pályázat benyújtását az önkormányzat által üzemeltetett óvoda és iskolai 
étkeztetést biztosító konyha felújítására. Az összes költség 15 890 389 forint, melynek 10 %-áig 
eszközöket lehet vásárolni. Szintén 10 % saját erőt kell biztosítani az önkormányzatnak. 
 
A pályázatokat május 2-ig kell benyújtani a  önkormányzatoknak.  
 
A polgármester ismerteti a határozat-tervezeteket és kéri a képviselők véleményét, hozzászólását 
az elhangzottakkal kapcsolatosan. 
 
Hozzászólások: 
 
Adorján László képviselő: 
Ha ilyen pályázati lehetőség van, mindenképpen be kell nyújtani. 
 
Majoros Mihály alpolgármester: 
Szintén egyetért a pályázatok benyújtásával. 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselőtestület egyhangúlag - 4-4 igen szavazattal - a 



következő határozatokat hozta: 
 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat  
Képviselőtestülete 

33/2013 (IV. 30.) KT. 
HATÁROZATA 

 
A Képviselőtestület 
 
1.) Pályázatot kíván benyújtani a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján egyes önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének keretén belül a kötelező 
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására a 
Tiszakóródi konyha felújítására, valamint konyhai eszközök beszerzésére. 
 
A tervezett beruházás összértéke bruttó :  15 890 389 Ft 
Támogatásból igényelt összeg:   14 301 351 Ft 
Biztosított önerő 10%:      1 589 038 Ft. 
 
Az önkormányzat a saját forrást költségvetéséből biztosítja. 
 
2.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat 
 Képviselőtestülete 

34/2013 (IV. 30.) KT. 
HATÁROZATA 

 
 
A Képviselőtestület 
 
1.) Milota Község Önkormányzata, mint a Milotai Napköziotthonos Óvoda és tagintézménye: a 
Tiszakóródi Napköziotthonos Óvoda gesztor önkormányzata által a 8/2013. (III. 29.) BM 
rendelet alapján egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételének keretén belül a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztésének, felújításának támogatására a Milotai Napköziotthonos Óvoda és tagintézménye: a 
Tiszakóródi Napköziotthonos Óvoda felújítására benyújtandó pályázatot támogatja.  
 
A Tiszakóródi intézményegységre vonatkozó önerőt a következők szerint biztosítja:  
 
A tervezett beruházás teljes összértéke bruttó :  7 614 305  Ft 
Támogatásból igényelt összeg:    6 852 875  Ft 
Biztosított önerő 10%:           761 430  Ft 
Tiszakóródi intézményegységre vonatkozó beruházás értéke: 
A tervezett beruházás összértéke bruttó :   7 614 305  Ft 
Támogatásból igényelt összeg:    6 852 875  Ft 



Biztosított önerő 10%:        761 430  Ft 
 
Az önkormányzat a saját forrást költségvetéséből biztosítja. 
 
2.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásának támogatására. 
 
 
Egyéb napirend nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 

 
Károlyi Kálmán       Simon Blanka 
polgármester            jegyző 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


