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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: 2013.június 17-én, Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Tiszakóród község Önkormányzata polgármesteri iroda 
 
Jelen vannak: Károlyi Kálmán polgármester, 
  Majoros Mihály alpolgármester, 
  Adorján László, 
  Torma Károly képviselők 
 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Gyulai Zsolt képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Simon Blanka jegyző 
 
 
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 Szamos-Tisza menti Mikrokörzet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása 

Előadó: polgármester 
 

2.) Az Erdőháti Mikrokörzet támogató szolgálat társulási megállapodásának jóváhagyása 
Előadó: polgármester 
 

3.) Egyéb kérdések 
 
 

A képviselőtestület az ismertetett napirend-tervezettel egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 
egyetértett és elfogadta. 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1.)napirendi pont: 
 
(A társulási megállapodás tervezetét és a határozat-tervezetet a képviselők írásban 
megkapták.) 
 
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 Szamos-Tisza menti Mikrokörzet 
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodását is.  A 



társulásnak Tiszakóród is tagja. A társulás keretében látja el az önkormányzat az étkeztetés, 
házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatokat. A társulás 
székhelye: Túristvándi.  
A székhely önkormányzat megküldte a társult önkormányzatok számára a társulási 
megállapodás módosításáról szóló határozat-tervezetet és kérte a társult önkormányzatok 
képviselőtestületei határozatait a felülvizsgált társulási megállapodás jóváhagyásáról.  
A társulási megállapodás tervezetében Tiszakóród és Tiszacsécse lakosságszáma nem jól van 
feltüntetve (Tiszakóród esetében ugyanis 707 fő szerepel, ugyanakkor a település 
lakosságszáma 818 fő, Tiszacsécse esetében pedig 233 fő, de a lakosságszám 260 fő). Ezt 
azonban a jegyző már jelezte a társulás székhelye felé, hogy a szükséges javítást végezzék el a 
lakosságszám vonatkozásában a megállapodásban mindkét településnél. 
A polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását az elhangzottakkal 
kapcsolatosan. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a társulási megállapodás elfogadását. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag – 4 igen szavazattal – egyetértett és a következő 
határozatot hozta: 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

54/2013. (VI. 17.) KT. 
HATÁROZATA 

 
- a Szamos-Tisza menti Mikrokörzet Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának elfogadásáról – 

 
 

A Képviselőtestület 
 

1.) A Szamos-Tisza menti Mikrokörzet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Társulás társulási megállapodásának módosítását elfogadja. 

2.) A társulási megállapodást a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint elfogadja és 
felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 

 
 
2.)napirendi pont: 
 
(A társulási megállapodás tervezetét és a határozat-tervezetet a képviselők írásban 
megkapták.) 
 
Károlyi Kálmán polgármester elmondja, hogy az előző napirend is társulási megállapodás 
felülvizsgálatáról szólt. Az Erdőháti Mikrokörzet támogató szolgálat társulási megállapodását 
szintén felül kell vizsgálni az Mötv.értelmében. A társulási megállapodás tervezetét a 
székhely önkormányzat (Túristvándi) megküldte a társulást alkotó önkormányzatok részére 
elfogadás céljából. Itt szintén nem jól szerepelt Tiszakóród és Tiszacsécse lakosságszáma, a 
jegyző jelezte a társulás székhelye felé.  
 
A polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását az elhangzottakkal 
kapcsolatosan. 



 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a társulási megállapodás elfogadását. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag – 4 igen szavazattal – egyetértett és a következő 
határozatot hozta: 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

55/2013. (VI. 17.) KT. 
HATÁROZATA 

 
- az Erdőháti Mikrokörzet Támogató Szolgálata társulási          

megállapodásának módosításáról és elfogadásáról – 
 
 

A Képviselőtestület 
 

1.) Az Erdőháti Mikrokörzet Támogató Szolgálat társulási megállapodásának módosítását 
elfogadja. 
2.) A társulási megállapodást a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint elfogadja és 
felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 

 
 
3.)napirendi pont: 
 
Az egyéb kérdések között az alábbiak hangzottak el: 
 
Simon Blanka jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy 2013.július 1-jétől a 
dohánytermék-kiskereskedelem kizárólag a Magyar Állam hatáskörébe utalt tevékenység, 
amelynek gyakorlását az állam koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti. 
Erre vonatkozón pályázat kiírására került sor, az eljárás eredményeképpen a nyertes 
pályázókkal a szerződést megkötötték. Vannak azonban olyan települések, ahol a 
dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságok betöltetlenek maradtak. 
A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. levélben kereste meg az önkormányzatot, 
miszerint Tiszakóród településen is a dohánytemék-kiskereskedelmi jogosultság jelenleg 
betöltetlen és kérik a képviselőtestület javaslatát a tevékenység gyakorlására feljogosított 
személy kiválasztásához. Olyan személyt kívánnak kijelölni a tevékenység ideiglenes 
végzésére, aki a településen jelenleg is folytatnak dohány-kiskereskedelmi tevékenységet. 
 
Károlyi Kálmán polgármester elmondja, hogy a jegyző már korábban tájékoztatást küldött a 
településen lévő vállalkozók részére a pályázati kiírásról, feltételekről, hogy hol lehet 
részletesen információt szerezni a pályázati eljárással kapcsolatosan. Azonban a településen –
ahogy elhangzott – nem került sor senkivel sem szerződés kötésre, ami azt jelenti, hogy nem 
volt pályázó. Vannak különböző előírások, amelyeket be kell tartani, ha valaki trafikot nyit.  
A polgármester véleménye szerint a településen Hopka Sándor vállalkozót kellene  javasolnia 
a képviselőtestületnek, aki jelenleg is végez dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet. 
 
Kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a javaslattal kapcsolatosan. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatát. 



 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag – 4 igen szavazattal – egyetértett és a következő 
határozatot hozta: 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

56/2013. (VI. 17.) KT. 
HATÁROZATA 

 
 

A Képviselőtestület 
 
A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. megkeresésére javasolja, hogy Tiszakóród 
településen – tekintettel arra, hogy jelenleg betöltetlen a dohánytermék-kiskereskedelmi 
jogosultság – Hopka Sándor vállalkozó (vállalkozói nyilvántartási száma: 3207952) váljon 
jogosulttá ideiglenesen dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlására.  
 
A határozatról értesül: 
1.) Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 1398 Budapest, pf. 562. 
2.) Hopka Sándor vállalkozó 
 
 
Károlyi Kálmán polgármester ismerteti a képviselőtestülettel a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közgyűlés Elnökének levelét, mely szerint a Közgyűlés megyei értéktárat és Megyei 
Értéktár Bizottságot szándékozik létrehozni. A Megyei Értéktár Bizottság szervezi a megye 
területén azonosított települési és tájegységi értéktárak adatainak összesítését, gondoskodik a 
megye területén lévő nemzeti értékek azonosításáról. A nemzeti értékek adatai több 
kategóriában kerülnek rendszerezésre: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, 
épített környezet, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás.   
A polgármester javasolja, hogy Tiszakóród település is éljen a települési, tájegységi értéktár 
létrehozásának lehetőségével. A képviselőtestület erről szóló határozatot meg kell küldeni a 
közgyűlés részére. 
 
A polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a javaslattal kapcsolatosan. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselőtestület egyhangúlag – 4 igen szavazattal – a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Tiszakóród községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

57/2013. (VI. 17.) KT. 
HATÁROZATA 

 
 

A Képviselőtestület 
 
Úgy döntött, hogy élni kíván a települési, tájegységi értéktár létrehozásának lehetőségével. 
 
A határozatról értesül: 



1.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Nyíregyháza, Hősök tere 5. 
 
 
 
Károlyi Kálmán polgármester javasolja  pályázat kiírását szociális szolgáltatásokat biztosító 
szervezetek infrastrukturális támogatására, ezáltal a szolgáltatások színvonalának, 
hozzáférhetőségének növelésére. A pályázat keretében kis értékű tárgyi eszközök vásárlására 
van lehetőség. A pályázat keretében 4-10 formailag megfelelő pályázat támogatására nyílna 
lehetőség 20.000 - 100.000 forint közötti összegben.  
A  polgármester ismerteti a pályázati kiírásról szóló határozat-tervezetet. 
 
Kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a javaslattal 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 

58/2013. (VI. 17.) KT. 
HATÁROZATA 

 
 

A Képviselőtestület 
 
A következő pályázati felhívást teszi közé: 
 

Tiszakóród községi Önkormányzatának 
„Szociális alapszolgáltatásokat nyújtó egyházi fenntartók infrastrukturális támogatása” 

Pályázati Felhívása 
 
Tiszakóród Önkormányzata a  

 a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

alapján nyílt pályázatot hirdet egyházi fenntartók támogatására. 

1. A pályázat célja: 
A 1993. évi III. törvényben foglalt szociális szolgáltatásokat biztosító szervezetek 
infrastrukturális fejlesztése, ezáltal a szolgáltatások színvonalának, 
hozzáférhetőségének növelése.  
 

2. A pályázók köre: 
A 2011. évi CCVI. törvény alapján jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek 
nyújthatnak be pályázatot: 

a. jogi forma 



 Egyház 551 
 Egyházi intézmény 552 
 Egyéb egyházi szervezet 559 

 
b. székhely:  

 
Jelen pályázati felhívásra Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező 
szervezetek pályázhatnak. A felhívással kapcsolatban egyéb területi korlátozás nincs. 

 
3. A rendelkezésre álló keretösszeg: 

A pályázat forrását Tiszakóród Község Önkormányzata magánadományból biztosítja. 
Az elszámolható költségekre rendelkezésre álló keretösszeg 400.000 Ft. 
 

4. Támogatható projektek várható száma: 4-10 db. 
 

5. A támogatás formája: 
Előfinanszírozott, vissza nem térítendő támogatás 
 

6. A támogatás mértéke: 100% 
A támogatás minimum összege: 20.000 Ft. 
A támogatás maximum összege: 100.000 Ft. 
 

7. Támogatható tevékenységek köre: 
Új vagy meglévő szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a kliensek ellátásának színvonalát 
növelő kis értékű tárgyi eszközök beszerzése. 
 

8. Elszámolható költségek köre: 
 Eszközbeszerzés 

Különös tekintettel: a kliensek ellátásának biztosításához szükséges eszközök 
beszerzése, közlekedési eszközök beszerzése. 

9. Nem elszámolható költségek köre: 
 használt eszköz beszerzése 

egyéb korlátozások:a beszerzett eszközöket leltárba kell venni, 2 évig sem 
bérbe adni, sem eladni nem engedélyezett. 

 
10. A pályázatok benyújtásának módja, helye, határideje: 

A pályázat magyar nyelven, a pályázati csomagban található projekt adatlap 
kitöltésével nyújtható be. 
A pályázó az adatlapon mutassa be a pályázó szervezetet, a szociálisan rászorulók 
élethelyzetének javítását segítő, az 1993. évi III. törvény, a Szociális törvény szerinti 
alapszolgáltatások körébe tartozó szolgáltatást, vagy szolgáltatásokat, amelynek kapcsán 
a támogatást igénybe veszi, a beszerezni kívánt eszközök rendeltetését, valamint további 
fejlesztési elképzeléseit. 
A pályázatot cégszerűen aláírva, személyes úton kell benyújtani a Tiszakóród 
Polgármesteri Hivatalában  
Beadási határidő: 2013.június 30. 13.30 óra.  
A pályázathoz tartozó csatolandó mellékletek: alapító okirat, aláírási címpéldány 
 

11. Kiválasztási kritériumok: 



A beérkezett pályázatokat Tiszakóród Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
által létrehozott bizottság szakmai szempontok alapján bírálja el. A pályázatok 
benyújtása és elbírálása folyamatosan történik. 
 
Formai szempontok: 

 A pályázati adatlap és mellékleteinek benyújtása 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség! 

 
Tartalmi szempontok: 

 A kiválasztásnál előnyt élvez az új szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó 
eszközök beszerzése. 

 Jelen pályázati támogatáson túl, további fejlesztések bemutatása 
 Az igényelt támogatáson túl önerő biztosítása 

 
12. Pályázók döntést követő kiértesítése  

Támogató döntés esetén a pályázónak a pályáztató e-mailen küld értesítést a pályázat 
elbírálásáról. A támogatói döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. 
 

13. Szerződéskötés  
A támogatási döntésről szóló értesítő levél tartalmazza a szerződéskötés feltételeit. A 
támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől 
számított 15 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés. 
 

14. Beszámolási kötelezettség: 2013.július 31-ig a pályázó köteles beszámolni a projekt 
keretében beszerzett eszközökről, rendeltetésükről, felhasználásukról. Ezt egy rövid 
összefoglalóval és a vásárolt eszközökről beadott záradékolt, hitelesített 
számlamásolatokkal, illetve azok igazolásaival(átutalásról szóló bankkivonat, kiadási 
pénztárbizonylat) teheti meg. Amennyiben elmulasztja eme kötelezettségét, a kiíró a 
támogatás visszatérítéséről dönthet. 
 
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségen kérhető: tkorod@freemeil.hu 
 

 
Egyéb napirend nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 

Károlyi Kálmán        Simon Blanka 
polgármester            jegyző 
 
 
 


