
Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.október 24-én tartott ülésének: 
 
a.) jegyzőkönyve, 
b.) határozatai: 67-68., 
c.) tárgysorozata 
 
 
 
 
 

TÁRGYSOROZAT 
 
 

1.) Az önkormányzat 2013.évi közbeszerzési tervének módosítása 
 Előadó:  polgármester 
 
2.) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
 Előadó: polgármester 
 
 
 
Tiszakóród, 2013.október 24. 
 
 
 
        Károlyi Kálmán 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: 2013.október 24-én, Tiszakóród község Önkormányzata Képviselőtestületének üléséről. 
 
Az ülés helye: Tiszakóród község Önkormányzata polgármesteri iroda 
 
Jelen vannak: Károlyi Kálmán polgármester, 
  Majoros Mihály alpolgármester, 
  Gyulai Zsolt, 
  Torma Károly képviselők 
 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Adorján László 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.) Az önkormányzat 2013.évi közbeszerzési tervének módosítása 
 Előadó:  polgármester 
 
2.) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
 Előadó: polgármester 
 
 
A képviselőtestület az ismertetett napirend-tervezettel egyhangúlag - 4 igen szavazattal - 
egyetértett és elfogadta. 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1.) napirendi pont: 
 
(Az előterjesztést és a határozat-tervezetet a képviselők írásban megkapták.) 
 
Károlyi Kálmán polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel 
kapcsolatosan. 
 
Hozzászólások: 
 



Majoros Mihály alpolgármester: 
Nagyon jó dolog, hogy sikerült megnyerni ezt a pályázatot. Javasolja a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta az önkormányzat 2013.évi 
közbeszerzési tervének módosításáról szóló határozat-tervezet elfogadását. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag - 4 igen szavazattal - egyetértett és a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Tiszakóród község Önkormányzat 
Képviselőtestülete 

67/2013. (X. 24.) KT. 
HATÁROZATA 

 
- az önkormányzat 2013.évi közbeszerzési tervéről - 

 
 

A Képviselőtestület  
 
1.) Az önkormányzat 2013.évi közbeszerzési tervét a határozat mellékletében foglaltak szerint 
fogadja el. 
 
2.) Felkéri a polgármestert a közbeszerzési terv Közbeszerzési Hatóság részére történő 
megküldésére. 
 
 
2.) napirendi pont: 
 
(A társulási megállapodás tervezetét és a határozat-tervezetet a képviselők írásban megkapták.) 
 
Simon Blanka jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 146. § (1) bekezdése szerint a törvény 
hatálybalépése előtt kötött társulási megállapodásokat a képviselőtestületeknek 2013.június 30-ig 
felül kellett vizsgálni.  
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal vizsgálja, hogy a képviselőtestületek eleget 
tettek-e valamennyi - a törvény hatályba lépése előtt kötött - társulási megállapodások - 
felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettségüknek.  
Tiszakóród község Önkormányzata - a megye valamennyi településéhez hasonlóan - tagja a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásnak, azonban a társulási 
megállapodást a képviselőtestület nem vizsgálta felül.  
 
Károlyi Kálmán polgármester elmondja, hogy a társulási megállapodás-tervezetet a képviselők 
írásban megkapták. A polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel 
kapcsolatosan. 
 



Hozzászólások: 
 
Majoros Mihály alpolgármester: 
Van-e arról már információ, hogy a rezsicsökkentéssel összefüggésben fog-e csökkeni a 
szemétszállítási díj és mennyivel? 
 
Károlyi Kálmán polgármester: 
Még nincs erre vonatkozóan információ. 
 
Torma Károly képviselő: 
Ha ünnepi napra esik a szemétszállítás napja, akkor a lakosságot előtte tájékoztatni kell, hogy 
melyik napon jön a kukás autó. 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a határozat-tervezetben foglaltak 
szerint a társulási megállapodás módosításának elfogadását. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag - 4 igen szavazattal - egyetértett és a következő 
határozatot hozta: 
 

 
Tiszakóród községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 
68/2013. (X. 24.) KT. 

HATÁROZATA 
 

- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról - 

 
 

A Képviselőtestület  
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadta. 
 
 
Egyéb napirend nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 

Károlyi Kálmán      Simon Blanka 
polgármester           jegyző 
 
 
 



 
 
 


