
Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.május 30-án tartott 
ülésének: 
 

a.) jegyzőkönyve, 
b.) határozatai: 38-50., 
c.) tárgysorozata 

 
 
 

TÁRGYSOROZAT 
 
 

1.) A tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának, továbbképzési tervének és 
munkaruha juttatási szabályzatának elfogadása 
Előadó: polgármester 
 

2.) Az Idősek Otthona szakmai programjának és házirendjének jóváhagyása 
Előadó: polgármester 

 
3.) Döntéshozatal a Fogorvosi Szolgálat Társulása megszűnéséről és a feladat-ellátási 

szerződés módosításáról 
Előadó: polgármester 
 

4.) Az Idősek Otthona alapító okiratának módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirat elfogadása 
Előadó: jegyző 
 

5.) Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.évi ellátásáról 
Előadó: jegyző 
 

6.) A Felső-Tisza vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 
Előadó: polgármester 
 

7.) A Felső-Tisza vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete megszüntető 
okiratának elfogadása 
Előadó: polgármester 
 

8.) Egyéb kérdések 
 

 
 
Tiszakóród, 2013.május 30. 
 
 
        Károlyi Kálmán 
        polgármester 
 
 
 



JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: 2013.május 30-án, Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Tiszakóród község Önkormányzata házasságkötő terem 
 
Jelen vannak: Károlyi Kálmán polgármester, 
  Majoros Mihály alpolgármester, 
  Adorján László, 
  Gyulai Zsolt, 
  Torma Károly képviselők 
 
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.)A tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának, továbbképzési tervének és 
munkaruha juttatási szabályzatának elfogadása 

Előadó: polgármester 
 

2.)Az Idősek Otthona szakmai programjának és házirendjének jóváhagyása 
Előadó: polgármester 

 
3.)Döntéshozatal a Fogorvosi Szolgálat Társulása megszűnéséről és a feladat-ellátási 
szerződés módosításáról 

Előadó: polgármester 
 

4.)Az Idősek Otthona alapító okiratának módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirat elfogadása 

Előadó: jegyző 
 

5.)Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.évi ellátásáról 
Előadó: jegyző 
 

6.)A Felső-Tisza vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 

Előadó: polgármester 
 

7.)A Felső-Tisza vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete megszüntető 
okiratának elfogadása 

Előadó: polgármester 



8.)Egyéb kérdések 
 

A képviselőtestület az ismertetett napirend-tervezettel egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 
egyetértett és elfogadta. 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1.)napirendi pont: 
 
(Az előterjesztést és a határozat-tervezeteket a képviselők írásban megkapták, mely a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Károlyi Kálmán polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel 
kapcsolatosan. 
 
Hozzászólások: 
 
Majoros Mihály alpolgármester: 
A tanyagondnok az előző továbbképzési időszakban részt vett a szükséges képzéseken? 
 
Simon Blanka jegyző: 
Az előző továbbképzési időszak 2007.január 1.-2012.december 31. között volt. Ezen időszak 
alatt a tanyagondnok a szükséges 80 pontot megszerezte. A jelenlegi továbbképzési időszak 
2013.január 1-től tart 2018.december 31-ig. Tehát bőven van idő megszereznie a 80 pontot. 
Amennyiben a testület úgy dönt, erre az évre nem szükséges előírni továbbképzésen való 
részvételt a tanyagondnoknak, hiszen általában ez költséggel is jár a fenntartó részére.  
 
Károlyi Kálmán polgármester: 
Tehát még most kezdődött a 6 éves továbbképzési időszak, ezért a továbbképzési terv 
elfogadásáról szóló határozat-tervezethez csatolt első variációt fogadja el a testület, miszerint 
ebben az évben nem kell továbbképzésen részt venni a tanyagondnoknak. 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja a tanyagondnoki szolgálat 
szakmai programjának, továbbképzési tervének (az elhangzott javaslat alapján), valamint 
munkaruha juttatási szabályzatának jóváhagyását. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag – 5-5-5 igen szavazattal – egyenként egyetértett 
és a következő határozatokat hozta: 
 
 

 
Tiszakóród községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 
38/2013. (V. 30.) KT. 

HATÁROZATA 
 

- a tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról – 
 
 



A Képviselőtestület 
 
A tanyagondnoki szolgálat szakmai programját a határozat 1.melléklete szerint jóváhagyja. 
Ezzel egyidejűleg a korábbi szakmai programot hatályon kívül helyezi. 
 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

39/2013. (V. 30.) KT. 
HATÁROZATA 

 
- a tanyagondnoki szolgálat 2013.évi továbbképzési tervének jóváhagyásáról – 

 
 

A Képviselőtestület 
 
A tanyagondnoki szolgálat 2013.évi továbbképzési tervét a határozat 1.melléklete szerint 
jóváhagyja. 
 
1.melléklet a 39/2013. (V. 30.). KT.határozathoz 
 
 

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 
 

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT TISZAKÓRÓD 
 

1.) Továbbképzésben résztvevő: 0 fő. 
2.) Várható távolléti idő: nem releváns. 
3.) Helyettesítés rendje: nem releváns. 
4.) A továbbképzésre fordítható forrás: nem merül fel költség 2013- ban. 
5.) Továbbképzési kötelezettségét teljesíti: nem (a jelenlegi továbbképzési időszak: 
2013.01.01.-2018.12.31., mely időszakban 80 pontot kell megszereznie és amely időszakban 
eddig még nem vett részt továbbképzésen a tanyagondnok). 
 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

40/2013. (V.30.) KT. 
HATÁROZATA 

 
- a tanyagondnokra vonatkozó munkaruha juttatás szabályzat jóváhagyásáról – 

 
 

A Képviselőtestület 
 
A tanyagondnokra vonatkozó munkaruha juttatás szabályzatot a határozat 1.melléklete szerint 
jóváhagyja. 
 
 
 



2,)napirendi pont: 
 
(Az előterjesztést és a határozat-tervezeteket 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 az Idősek Otthona szakmai 
programjának és házirendjének jóváhagyását. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag – 5-5 igen szavazattal – egyetértett és a 
következő határozatokat hozta: 
 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

41/2013. (V.30.) KT. 
HATÁROZATA 

 
- a Tiszakóródi Idősek Otthona szakmai programjának jóváhagyásáról – 

 
 

A Képviselőtestület 
 
A Tiszakóródi Idősek Otthona szakmai programját a határozat 1.mellékletében foglaltak 
szerint jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg a korábbi szakmai program hatályát veszti. 
 
A határozatról értesül: 
1.) Tiszakóródi Idősek Otthona intézményvezető 
 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

42/2013. (V.30.) KT. 
HATÁROZATA 

 
- a Tiszakóródi Idősek Otthona házirendjének jóváhagyásáról – 

 
 

A Képviselőtestület 
 
A Tiszakóródi Idősek Otthona házirendjét a határozat 1.mellékletében foglaltak szerint 
jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg a korábbi házirend hatályát veszti. 
 
A határozatról értesül: 
1.) Tiszakóródi Idősek Otthona intézményvezető 
 
 
3.)napirendi pont: 



 
(Az előterjesztést és a határozat-tervezetet a képviselők írásban megkapták, mely a 
jegyzőkönyv mellékletét.) 
 
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 – 5 igen szavazattal – egyetértett és a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

43/2013. (V. 30.) KT. 
HATÁROZATA 

 
- a Fogorvosi Szolgálat Társulása megszűnésének kimondásáról, feladat-ellátási 

szerződés módosításáról – 
 
 

A Képviselőtestület 
 

1.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 146. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, 
a Fogorvosi Szolgálat Társulása (székhelye: 4965 Kölcse, Dózsa Gy u. 6.) társulási 
megállapodását felülvizsgálta és az Mötv. 91. § b) pontjában foglaltak alapján 
elhatározza a társulás megszűnését 2013.június 30.napjával. 

2.) Kinyilatkozza, hogy a társulás megszűnésével az Mötv. 93. § 18.pontja szerinti 
elszámolási kötelezettség nem keletkezett. 

3.) Az Ép-Dent Kft-vel (székhelye: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 4.szám, 
cégbejegyzés száma: 09-09-009456, adószáma: 12995594-2-09, képviseli: Székely 
Zoltán ügyvezető igazgató) korábban kötött feladat-ellátási szerződést módosítja és 
azt egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 

 
 
4.)napirendi pont: 
 
(Az előterjesztést és a határozat-tervezeteket 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 – 5-5 igen szavazattal – egyetértett és a 
következő határozatokat hozta: 



 
Tiszakóród községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 
44/2013. (V.30.) KT. 

HATÁROZATA 
 

- a Tiszakóródi Idősek Otthona alapító okiratának módosításáról – 
 
 

A Képviselőtestület 
 
A Tiszakóródi Idősek Otthona alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011.évi 
CXCV.törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 
5. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra az alábbiak szerint módosítja: 
 

Alapító okiratot módosító okirat 
 

1.) Az alapító okirat 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„2. A költségvetési szerv székhelye: 
4946 Tiszakóród, Kossuth u. 43-47.” 
 
2.) Az alapító okirat 6.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„6.) a) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:  
Önállóan működő költségvetési szerv. 
 
b.) A gazdálkodási feladatot ellátó önállóan működő és gazdálkodó szerv: 
Tiszakóródi Közös Önkormányzati Hivatal 
4946 Tiszakóród, Kossuth u. 23.” 
 
3.) Az alapító okirat 7.) c.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„c) Államháztartási szakágazati besorolása: 
873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása.” 

 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete  

45/2013. (V. 30.) KT. 
HATÁROZATA 

 
- a Tiszakóródi Idősek Otthona egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 

elfogadásáról – 
 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi 
CXCV.törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében 
foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki: 
 

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT 



 
 

1.) A költségvetési szerv neve: 
Tiszakóródi Idősek Otthona. 
 
2.) A költségvetési szerv székhelye: 
4946 Tiszakóród, Kossuth u. 43-47. 

 
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.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő költségvetési szerv. 
 
b.) A gazdálkodási feladatot ellátó önállóan működő és gazdálkodó szerv: 
Tiszakóródi Közös Önkormányzati Hivatal 
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, fogyatékosok 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 
Képviselőtsestülete gyakorolja  az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 16/2011. (XII. 06.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint. 
 
 

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 31/2013. (IV.30.) KT.határozattal elfogadott egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat. 

 
 

5.)napirendi pont: 
 
(Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, mely az előterjesztés mellékletét képezi.) 
 
Károlyi Kálmán polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel 
kapcsolatosan. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok 2012.évi ellátásáról szóló értékelés elfogadását. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag – 5 igen szavazattal – egyetértett és a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Tiszakóród  községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

46/2013. (V. 30.) KT. 
HATÁROZATA 

 
- a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012.évi ellátásáról – 

 
 

A Képviselőtestület 
 
1.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012.évi ellátásáról szóló átfogó értékelést 



a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
 
2.) Az értékelés egy példányát - az 1997.évi XXXI.törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak 
szerint - megküldi a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala részére. 
 
 
6.)napirendi pont: 
 
(A határozat-tervezetet a képviselők írásban megkapták, mely a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
Károlyi Kálmán polgármester ismerteti a képviselőtestülettel, hogy Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 146. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján a törvény hatályba lépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat felül 
kell vizsgálni június 30-ig. A felülvizsgálat érinti a Felső-Tisza vidéki Többcélú Kistérségi 
Társulás társulási megállapodását is. A Társulási Tanács ülésén elhangzott javaslatnak 
megfelelően a társulás nem szűnne meg, továbbra is működik, a feladatai változnak, illetve 
csökkennek. Ugyanakkor a társulás munkaszervezetének a megszüntetése javasolt. A társulási 
megállapodás módosítását, illetve a munkaszervezet megszüntető okiratát a társult 
önkormányzatok képviselőtestületeinek kell elfogadniuk. 
A Társulási Tanács Elnöke megküldte a társult önkormányzatok számára a társulási 
megállapodás módosításáról szóló határozat-tervezetet és a munkaszervet megszüntető 
okiratáról szóló határozat-tervezetet és kérte a társult önkormányzatok képviselőtestületei 
határozatait. 
A polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását az elhangzottakkal 
kapcsolatosan. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a Felső-Tisza vidéki Többcélú 
Kistérségi Társulás társulási megállapodása módosításának elfogadását. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag – 5 igen szavazattal – egyetértett és a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

47/2013. (V. 30.) KT. 
HATÁROZATA 

 
- a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának 
módosításáról -  

 
 
A Képviselőtestület 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 



Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal a Társulási Megállapodást az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
A bevezetésben szereplő A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. §-ának 
/1/ bekezdésében szöveg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.)szövegre módosul. 
A bevezetésben szereplő valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Tkt.) 1. §-ának (1) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás szövegrész törlésre kerül. 

I.fejezet 5. pontja A Társulás határozatlan időre szólóan jön létre azzal, hogy a Társulásban 
résztvevő települési önkormányzatok együttműködést vállalnak 2005. május 15-étől számított 
legalább 3 évig, a III. számú fejezetben meghatározott feladatok tekintetében kilépés, illetve a 
társulás megszüntetése nélkül szövegtörlésre kerül, helyette A Társulás határozatlan időre 
szól szöveg kerül. 
I. fejezet 7. pontja mely lefedi a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 
2004. CVII. törvény mellékletében meghatározott fehérgyarmati kistérség területét. szövegrész 
törlésre kerül. 
I. fejezet 8. pontja A Társulás alaptevékenysége:  
851011 Óvodai nevelés, ellátás szövegrész törlésre kerül 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
szövegrész törlésre kerül 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
szövegrész törlésre kerül 
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása szövegrész törlésre kerül 
881011 Idősek nappali ellátása szövegrész törlésre kerül 
889921 Szociális étkeztetés szövegrész törlésre kerül 
889922 Házi segítségnyújtás szövegrész törlésre kerül 
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szövegrész törlésre kerül 
889924 Családsegítés szövegrész törlésre kerül 
889925 Támogató szolgáltatás szövegrész törlésre kerül 
 
I.fejezet 10. pontja A Társulás lakosságszáma: 39.374 helyett 36.580 szövegrész kerül (állandó 
népesség) 
I. fejezet 12. pontja, IV. fejezet 1., 4., 5., 15., 17., 21., 25., valamint a V. fejezet 1., pontjában 
szereplő elnökhelyettes szöveg helyett alelnök szöveg kerül. 
I. fejezet 12. pontja A Társulás képviseletét a társulási tanács mindenkori elnöke, annak 
akadályoztatása esetén a mindenkori alelnöke látja el szövegrész az alábbiakkal egészül ki: 
Együttes akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 
II. fejezet 4. pontja A Társulás feladat-ellátásához tartozó feladatkörök: 

 
 alapfokú oktatás-nevelés, szövegrész törlésre kerül 
 szociális ellátás, szövegrész törlésre kerül 
 család-, gyermek és ifjúságvédelem, szövegrész törlésre kerül 

 
II. fejezet 5. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 4. pontban 
meghatározott – a III. fejezetben részletezett – feladatok ellátását legalább 3 évig – a Tkt. 
szerinti fehérgyarmati statisztikai kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat 
részvételével ellátják kilépés, vagy a társulás megszüntetése nélkül. szövegrész törlésre kerül 



 
III. fejezet 2. pont Közoktatási feladatok törlésre kerül 
III. fejezet 3. pont Szociális feladatok törlésre kerül 
III. fejezet 4. pont Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok törlésre kerül 
III. fejezet 5. pont Egészségügyi feladatok 1. pontra módosul 
III. fejezet 6. pont Állat- és növény-egészségügyi feladatok 2. pontra módosul 
III. fejezet 7. pont Belső ellenőrzési feladatok 3. pontra módosul 
 
IV. fejezet 1. A Társulás szervei: h)pont Társulás Munkaszervezete szöveg törlésre kerül 
IV. fejezet 2. A Társulási Tanács: A Társulási Tanácsot a Társulás tagjainak polgármesterei 
alkotják. szövegrész törlésre kerül, helyette A Társulás Tanácsot a társult 
önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. A társulást a helyi 
önkormányzatok képviselő-testületei írásbeli megállapodással hozzák létre. 
IV. fejezet 2. A Társulási Tanács: A polgármester helyettesítésének rendjéről a képviselő-
testület rendelkezik. A polgármester kifejezés törlésre kerül, helyette a képviselő-testület 
által delegált tag kifejezés kerül. 
IV. fejezet 2. A Társulási Tanács pontja az alábbiakkal kerül kiegészítésre: A Társulási 
Tanács működésére egyebekben a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni. 
IV. fejezet A Társulás Elnöke A Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte és 
akadályoztatása esetén a társulás képviseletét az elnök általános helyettesítésére kijelölt 
alelnök látja el. szövegrész az alábbiakkal egészül ki: Együttes akadályoztatásuk esetén a 
tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 
IV. fejezet 29. pontja az alábbi szövegezéssel egészül ki: A bizottságok működésére 
egyebekben a képviselő-testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
IV. fejezet 33.-38. pontja A társulás munkaszervezete törlésre kerül, helyette A Társulási 
Tanács munkaszervezeti feladatait (a társulás feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok) a Túristvándi 
Közös Önkormányzati Hivatal látja el.  
címe: 4944 Túristvándi, Móricz Zs. u. 23. 
IV. fejezet 39. pontjában található munkaszervezet szöveg törlésre kerül. 
IV. fejezet 40. ponttal bővül: A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok 
jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. 
 
V. fejezet 1. pont A Társulási Tanács munkaszervezet útján gondoskodik a Társulás 
költségvetésének végrehajtásáról. A munkaszervezet szöveg törlésre kerül, helyette 
Túristvándi Közös Önkormányzati Hivatal kifejezés kerül. 
V. fejezet 1. pont A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére a Társulás 
munkaszervezetének vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. A 
munkaszervezet vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult szöveg törlésre 
kerül, helyette a Túristvándi Közös Önkormányzati Hivatal által erre kijelölt személy 
jogosult kifejezés kerül. 
V. fejezet 12. pont az alábbiakkal bővül: A társulás saját vagyonnal rendelkezhet 
VI. fejezet 3. pont az alábbiakkal bővül: A Társulási Tanács minősített többséggel dönt a 
társulásból történő kizárásról. 

VI. fejezet 6. pontja az alábbiak szerint módosul: A Társulás megszűnik: 
a) amennyiben a tagjainak száma nem haladja meg a kistérségbe tartozó települések 



számának 50%-át, és a tagok által képviselt lakosságszám nem haladja meg a 
kistérség lakosságszámának 60 %-át, illetve szöveg törlésre kerül,  
helyette, ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy 
törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult, 

b) amennyiben a tagjainak száma nem haladja meg a kistérségbe tartozó települések 
számának 60%-át, és a tagok által képviselt lakosságszám nem haladja meg a 
kistérség lakosságszámának 50 %-át, szöveg törlésre kerül,  
helyette a törvény erejénél fogva, 

c) a Társulásban résztvevő mindegyik önkormányzat képviselőtestületének minősített 
többséggel hozott megszüntető határozatával. 

d) a bíróság jogerős döntése alapján. 
VI. fejezet 7. pontjaként felvételre kerül: A helyi önkormányzatok képviselő-testületei 
között a társulás működése során felmerülő vitás kérdésekben a területileg illetékes 
közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt. 
 
VII. fejezet 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 2.  A társulási tanács tagjai 
kijelentik, hogy jelen társulási megállapodással általános jogutódlás és jogfolytonosság áll 
fenn a 2004. július 19-én, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 
1997. évi CXXXV. törvény és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
alapján létrejött átalakulás előtti és a Tkt. alapján létrejött átalakulás utáni Társulás 
között. A Társulás megbízza a munkaszervezetet, hogy a jogutódlással kapcsolatos 
feladatokban járjon e.  szöveg törlésre kerül, helyette az alábbi szöveg kerül: 
 
A társulási tanács tagjai kijelentik, hogy jelen társulási megállapodással 
jogfolytonosság áll fenn a 2004. július 19-én, a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény és a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény alapján létrejött átalakulás előtti, 2004. évi CVII. Tkt. 
alapján átalakult, valamint a 2011. évi CLXXXIX. Mötv. alapján 2013. 06. 30-án 
átalakult Társulás között. A Társulás megbízza a munkaszervezeti feladatokat ellátó 
Túristvándi Közös Önkormányzati Hivatalát, hogy a jogfolytonossággal kapcsolatos 
feladatokban járjon el. 
 
Mellékletek: 
Törlésre kerül: 1. sz. melléklet Közoktatási feladatok, 2. sz. melléklet Közoktatási intézményi 
feladatok, 3. sz. melléklet Szociális alapszolgáltatási feladatok, 4. sz. melléklet Gyermekjóléti 
alapellátási feladat, 5. sz. melléklet Házi segítségnyújtás,  
Módosításra kerül:  
6. sz. melléklet helyett 1. sz. melléklet Egészségügyi feladatok,  
Ennek megfelelően módosul: III. fejezet 5. Egészségügyi feladatok b) pontjában található 6. számú 
melléklet szöveg 1. sz. melléklet szövegre 
7. sz. melléklet helyett 2. sz. melléklet Állat-és növény-egészségügyi feladatok 
Ennek megfelelően módosul: III. fejezet 6. Állat-és növény-egészségügyi feladatok pontjában 
található 7. számú melléklet szöveg 2. sz. melléklet szövegre 
8. sz. melléklet helyett 3. sz. melléklet Belső ellenőrzési feladat 
Ennek megfelelően módosul: III. fejezet 7. Belső ellenőrzési feladat pontjában található 8. számú 
melléklet szöveg 3. sz. melléklet szövegre. 



8. sz. melléklet Belső ellenőrzési feladat bevezető szövegében a körjegyzőségeinek szöveg 
törlésre kerül, helyette közös önkormányzati hivatal szöveg kerül, munkaszervezete szöveg 
törlésre kerül. 
 
2.) Felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás aláírására 
 
 
7.)napirendi pont: 
 
(A határozat-tervezetet a képviselők írásban megkapták, mely a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
Károlyi Kálmán polgármester elmondja, hogy az előző napirendnél már szó volt arról, hogy a 
Felső-Tisza vidéki Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete megszüntetésre kerül. A 
megszüntető okiratot a társulási tanács megküldte az önkormányzatok részére elfogadás 
céljából. 
 
A 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 – 5 igen szavazattal – egyetértett és a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

48/2013. (V. 30.) KT. 
HATÁROZATA 

 
- a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 

Munkaszervezetének 
megszüntető Okiratáról - 

 
 

A képviselőtestület: 
 
A Felső-Tisza vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete megszüntető okiratáról a 
Társulási Tanács határozatát az alábbiak szerint elfogadja: 
 
„A Társulási Tanács  
 
A Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 11. § (1) felhatalmazása alapján, 
valamint az Áht. 11. § rendelkezései, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 14.§ (2)-(3) szerinti tartalommal az 
alábbi megszüntető okiratot adja ki: 
 
A költségvetési szerv  
Megnevezése: Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérség Társulás Munkaszervezete 



Székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Kölcsey u. 27. 
Megszüntető szerv megnevezése, székhelye: Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérség 
Társulás, 4900 Fehérgyarmat, Kölcsey u. 27. 
Megszüntető jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 95. §. 
A megszűnés módja: jogutód nélküli 
A megszüntetés oka: jogszabály alapján 
A feladat jövőbeni ellátása: A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (a társulás 
feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat) Túristvándi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.  
Kötelezettség vállalás rendje: nem releváns 
Megszűnés időpontja: 2013.06.30. 
Záradék: A Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérség Társulás Munkaszervezete megszüntető 
okiratát a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsát alkotó 
képviselő-testületek elfogadó határozatait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
Határidő: 2013. május 30 
Felelős: Dr. Tilki Attila elnök.” 
 
 
8.)napirendi pont: 
 
Az egyéb kérdések között az alábbiak hangzottak el: 
 
Károlyi Kálmán polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Szociális Központ 
(Fehérgyarmat) megkereste az önkormányzatokat arra vonatkozóan, hogy a településen 
kihelyezett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás havi térítési díjából 150 forintot átvállalnak-e 
az önkormányzatok. Ezzel kevesebb lenne a havi térítési díj a gondozottaknak. Tiszakóródon 
9 készülék van kihelyezve, tehát éves szinten nem nagy anyagi terhet jelentene az 
önkormányzatnak és ezzel is segíteni tudna az önkormányzat a rászorulókon. 
 
A polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a javaslattal kapcsolatosan. 
 
Hozzászólások: 
 
Gyulai Zsolt képviselő: 
Egyetért az elhangzott javaslattal. Támogatni kell a rászorulókat, még ha ilyen kevés 
összeggel is. 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselőtestület egyhangúlag - 5 igen szavazattal - a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

49/2013. (V. 30.) KT. 
HATÁROZATA 

A Képviselőtestület 
 
Tiszakóród településen a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők havi térítési 
díjából személyenként 150.- forintot átvállal 2013.évben. 



 
A határozatról értesül: 
1.) Városi Szociális Központ Fehérgyarmat 
 
 
Károlyi Kálmán polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy három kérelem 
érkezett az önkormányzathoz önkormányzati bérlakások iránt. (A polgármester ismerteti a 
kérelmeket.) 
Horváth Gábor Tiszakóród, Szabadság u. 104.szám alatti lakos a Petőfi u. 9.szám alatti 
önkormányzat lakás bérbeadása iránt, Horváth Zoltán Tiszakóród, Szabadság u. 96.szám alatti 
lakos és Horváth Dávid Tiszakóród, Petőfi u. 6.szám alatti lakos pedig a Szabadság u. 
99.szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása iránt nyújtott be kérelmet. 
 
A polgármester elmondja, hogy a Petőfi u. 9.szám alatti lakást nem adja bérbe az 
önkormányzat, hiszen az a régi “védőnői” lakás és arra szüksége van az önkormányzatnak. 
A Szabadság utcában lévő lakás egy szoba-konyhás lakás, amelyből a lakók elköltöztek. 
Bérleti díjat nem fizettek a lakásra, csak a rezsiköltséget. Tehát ezt a lakást lehet bérbe adni, 
de ezt két személy kéri. 
 
A polgármester kéri a képviselők véleményét az elhangzottak kapcsolatosan. 
 
Hozzászólások: 
 
Adorján László képviselő: 
Horváth Dávid részére javasolja bérbe adni a Szabadság utcai lakást. Ahogy eddig is csak 
legalább a rezsiköltséget fizesse a bérlő, hiszen korábban sem fizettek bérleti díjat a lakók. De 
fel kell hívni a figyelmét, hogy tartsa rendben a házat és környékét, hiszen abban az utcában 
elég sok elhanyagolt, nem megfelelően karbantartott lakás, udvar van.  
 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselőtestület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

50/2013. (V. 30.) KT. 
HATÁROZATA 

 
 

A Képviselőtestület 
 
1.) Az önkormányzat tulajdonát képező Tiszakóród, Szabadság u. 99.szám alatti szoba-
konyhás lakást Horváth Dávid Tiszakóród, Petőfi u. 6.szám alatti lakos részére bérbeadja 
2013.június 1-től kezdődően. Bérleti díjat nem állapít meg, a bérlőnek a lakás fenntartásával 
kapcsolatosan felmerülő rezsi költségeket kell fizetnie. 
 
2.) Horváth Gábor Tiszakóród, Szabadság u. 104.szám alatti lakos és Horváth Zoltán 
Tiszakóród, Szabadság u. 96.szám alatti lakos kérelmét elutasítja.  
 
3.) Felhívja a polgármestert, hogy Horváth Dávid Tiszakóród, Petőfi u. 6.szám alatti lakossal 



a bérleti szerződést megkösse és a döntésről az érintetteket értesítse. 
 
 
Egyéb napirend nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Károlyi Kálmán       Simon Blanka 
polgármester             jegyző 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


