
Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 11-én tartott 

ülésének: 

 

a.) jegyzőkönyve, 

b.) határozatai: 69-73., 

c.) tárgysorozata 

 

 

 

 

 

TÁRGYSOROZAT 

 

 

1.) Beszámoló az önkormányzat 2013.évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről 

 Előadó: polgármester 

 

2.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepciójának meghatározása 

 Előadó: polgármester 

 

3.) Az önkormányzat 2014.évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

 Előadó: polgármester 

 

4.) Határozathozatal a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Program 

II.ütemének megvalósításáról 

 Előadó: polgármester 

 

5.) Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 

 Előadó: polgármester 

 

6.) Egyéb kérdések 

 

 

Tiszakóród, 2013.november 11. 

 

 

 

        Károlyi Kálmán 

        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2013.november 11-én, Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestületének 

ülésérol. 

 

Az ülés helye: Tiszakóród község Önkormányzata polgármesteri iroda 

 

Jelen vannak: Károlyi Kálmán polgármester, 

  Majoros Mihály alpolgármester, 

  Adorján László, 

  Gyulai Zsolt 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.) Beszámoló az önkormányzat 2013.évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről 

 Előadó: polgármester 

 

2.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepciójának meghatározása 

 Előadó: polgármester 

 

3.) Az önkormányzat 2014.évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

 Előadó: polgármester 

 

4.) Határozathozatal a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Program 

II.ütemének megvalósításáról 

 Előadó: polgármester 

 

5.) Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 

 Előadó: polgármester 

 

6.) Egyéb kérdések 

 

 

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: 

 

Gyulai Zsolt képviselő: 

A helyi adókból származó bevételek teljesítése időarányos-e? 

 

Farkas Csabáné gazdálkodási főmunkatárs: 

Az iparűzési adóból származó bevétel a tervezetthez képest jóval több. A gépjárműadóból 

származó bevétel teljesítése időarányos. Bár a gépjárműadónál elég sok a késedelmi pótlék és 

kamat, amely nem teljesült időarányosan. 

 

Gyulai Zsolt képviselő: 

A határozat-tervezet 2.számú mellékletében a beruházások (földvásárlás) hogyan teljesültek? A 

bálázó beszerzése megtörtént-e? 

 

Károlyi Kálmán polgármester: 

A start-közmunkaprogram keretében 1,9 millió forintot lehetett földvásárlásra fordítani. Ez meg 

is valósult. Szintén a start-közmunkaprogramban szerepeltetett bálázó megvásárlása folyamatban 

van, még 700 eFt-ot kifizetése van hátra a vételárból és utána el lehet hozni.  

 

Majoros Mihály alpolgármester: 

A kazánok megvásárlása megtörtént-e? A start-közmunkaprogramban szerepelt a közútfelújítás, 

befejeződött-e már teljesen ez a munka? 

 

Károlyi Kálmán polgármester: 

Az önkormányzat épületében és az idősek otthonában is üzemelnek a kazánok, már ezzel történik 

a fűtés. Az iskola, illetve az önkormányzat épülete előtti járda kijavítása és aszfaltozása még 

hátra van, de hamarosan ez is megtörténik. 

 

Gyulai Zsolt képviselő: 

Véleménye szerint elég vontatottan ment a közútfelújítás és az aszfaltozás. A hosszadalmas 

munkavégzést a lakosság részéről is többen kifogásolták. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta az önkormányzat 2013.évi 

költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. 

 

A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag - 4 igen szavazattal - egyetértett és a következő 



határozatot hozta: 

 

 

Tiszakóród községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

69/2013. (XI. 11.) KT. 

HATÁROZATA 

 

- az önkormányzat 2013.évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről – 

 

 

A Képviselőtestület 

 

1.) Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

2.) Megállapítja, hogy a 2013.szeptember 30-i állapot figyelembevételével: 

 

 a.) bevételi előirányzatai a következők: 

  - eredeti:    296.514 eFt, 

  - módosított:    299.957 eFt, 

  - teljesített:    201.417  eFt, 

 

 b.) kiadási előirányzatai a következők: 

  - eredeti:    296.514 eFt, 

  - módosított:    299.957 eFt, 

  - teljesített:    203.424 eFt, 

 

  - a módosított kiadási előirányzatból: 

  = fejlesztési kiadás:      16.089 eFt, 

  = működési kiadás:    283.868 eFt, 

  = tartalék:            500 eFt, 

 

  = a működési kiadásból: 

  - bér és egyéb személyi juttatás:  119.352 eFt, 

  - munkaadót terhelő járulék:    24.860  eFt. 

 

3.) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését összevontan az 1.mellékletben, a felújítások és 

beruházások előirányzatok teljesítését a 2.mellékletben, az önkormányzat bevételeinek és 

kiadásainak teljesítését a 3.mellékletben, az önállóan működő költségvetési szervek (közös 

önkormányzati hivatal, idősek otthona) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. és 5. 

mellékletben, a társadalom- és szociálpolitikai juttatások teljesítését az 6.mellékletben foglaltak 

szerint állapítja meg. A munkavállalók állandó létszáma 2013.szeptember  30-án: 30 fő. A 

közfoglalkoztatott dolgozók átlaglétszáma 2013.szeptember 30-án: 62 fő. 

 

 

Torma Károly képviselő megérkezett a testületi ülésre. 



 

 

 

2.) 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: 

Melyek azok a feladatok, amelyek nem kötelezőek? 

 

Farkas Csabáné gazdálkodási főmunkatárs: 

Nem kötelező (önként) vállalt feladat például a tanyagondnoki szolgáltatás. Az állami támogatást 

1,9 millió forint, ezzel szemben a kiadás 3,4 millió forint, tehát az önkormányzatnak 1,5 millió 

forintot a saját költségvetéséből kell tenni a feladathoz. Az idősek otthona sem kötelező feladat, 

de az állami támogatás és a térítési díj bevétel 2013-ban már teljes egészében finanszírozza a 

kiadásokat. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta az önkormányzat 2014.évi 

költségvetési koncepciójával kapcsolatos határozat-tervezet elfogadását. 

 

A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag - 5 igen szavazattal - egyetértett és a következő 

határozatot hozta: 

 

 

Tiszakóród községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

70/2013. (XI. 11.) KT. 

HATÁROZATA 

 

- az önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepciójáról - 

 

 

A Képviselőtestület 

 

Az önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepciójáról szóló a 29/2013. (IV. 30.) 

KT.határozatában foglaltakat felülvizsgálta, és az abban foglaltakat, mint a 2014.évi költségvetés 

kidolgozásának alapján továbbra is elfogadja. 

 

 

3.) napirendi pont: 

 

(Az előterjesztést és a határozat-tervezetet a képviselők írásban megkapták.) 



 

Károlyi Kálmán polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel 

kapcsolatosan. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta az önkormányzat 2014.évi belső 

ellenőrzési tervének elfogadását. 

 

A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag - 5 igen szavazattal - egyetértett és a következő 

határozatot hozta: 

 

 

Tiszakóród községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

71/2013. (XI. 11.) KT. 

HATÁROZATA 

 

- az önkormányzat 2014.évi belső ellenőrzési tervéről - 

 

 

A Képviselőtestület 

 

Tiszakóród község Önkormányzata 2014.évi belső ellenőrzési tervét a határozat mellékletében 

foglaltak szerint elfogadja. 

 

 

4.) napirendi pont: 

 

(Az előterjesztést és a határozat-tervezetet a képviselők írásban megkapták.) 

 

Károlyi Kálmán polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a november 7-én volt a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás ülése Nyíregyházán, 

ahol aláírásra került a módosított társulási megállapodás. Elhangzott az a javaslat, hogy a társulás 

adósságállományát be kellene vonni az adósságrendezésbe, hiszen a társulásnak az 

önkormányzatok a tagjai. Ezzel a javaslattal a társulási tagok egyetértettek. 

 

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 község Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

72/2013. (XI. 11.) KT. 

HATÁROZATA 

 



 

- a Szilárdhulladék-gazdálkodási Program II. ütemének megvalósításáról - 

 
 

A Képviselőtestület 

 

1.) nyilatkozza, hogy a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 

Program - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” tárgyú, KEOP-

1.1.1/2F/09-11-2012-0003 sz. pályázat benyújtásához, az abban szereplő üzemeltetési koncepció 

alátámasztásához általa nyújtott, és a részletes megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett 

adatok, információk a valóságnak megfelelnek.  

 

Projekt összköltsége:  3.762.547.200 Ft 

Támogatási intenzitása:        94,369032% 

Támogatás összege:  3.550.679.371 Ft 

Saját erő összege:      211.867.829 Ft 

 

2.) nyilatkozza, hogy a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott üzemeltetési 

koncepciót, díjpolitikát és díjképzést az önkormányzat megismerte, és annak betartását a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásba delegált képviselőjén 

keresztül biztosítja, valamint mint a társulás tagja, a Társulási megállapodásban meghatározott 

tulajdoni részesedése mértékéig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt 

befejezését követő minimum 5 évig. 

 

 

5.) napirendi pont: 

 

Károlyi Kálmán polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 54. §-a értelmében a képviselőtestületnek 

évente legalább egy alkalommal előre meghirdetett közmeghallgatást kell tartani, melyen a helyi 

lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érinto kérdéseket és 

javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb 

tizenöt napon belül választ kell adni. 

A polgármester  javasolja a közmeghallgatás időpontjául: 2013.december 2-át 17 órától.  

 

A polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását az elhangzott javaslattal 

kapcsolatosan. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az elhangzott javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselőtestület az elhangzott javaslattal egyhangúlag - 5 igen szavazattal - egyetértett és a 

következő határozatot hozta: 

 

 

Tiszakóród községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

73/2013. (XI. 11.) KT. 



HATÁROZATA 

 

A Képviselőtestület  

 

1.) 2013.december 2-án  17 órától közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás helye: az általános 

iskola ebédlője. 

 

2.) Felhívja a jegyzőt, hogy a közmeghallgatás időpontjáról és helyéről a lakosságot tájékoztassa. 

 

 

6.) napirendi pont: 

 

Az egyéb kérdések között az alábbiak hangzottak el: 

 

Majoros Mihály alpolgármester javasolja, hogy meg kellene oldani a terménydarálást. A 

vállalkozó, aki eddig végezte ezt a szolgáltatást, nem biztos, hogy a jövőben is fogja ezt végezni. 

 

Károlyi Kálmán polgármester elmondja, hogy vagy a telepen, vagy pedig egy traktorra rászerelve 

a darálót ezt meg lehet oldani és erről tájékoztatni majd a lakosságot. 

 

 

Károlyi Kálmán polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy érkezett egy kérelem a 

Tiszakóród, Újkóródtanya 37.szám alatti épület megvásárlására. Korábban itt egy vegyesbolt 

üzemelt. Azonban a tulajdonjoga nem tisztázott, ezért először a Földhivatalnál kell eljárni ez 

ügyben. 

 

Simon Blanka jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az önkormányzati vagyon 

hasznosítására vonatkozóan a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseit és az 

önkormányzat vagyonrendeletében foglaltakat kell alkalmazni. Az önkormányzat 

vagyonrendeletében a szóban forgó épület nem szerepel önkormányzati tulajdonként. Tehát 

mindenképpen tisztázásra szorul az, hogy ki a tulajdonos. 

 

Gyulai Zsolt képviselő véleménye szerint ez az épület állami tulajdonú volt, de valószínű állami 

tulajdonba került, tehát mindenképpen tisztázni kell a tulajdonjogot. 

 

Károlyi Kálmán polgármester véleménye szerint, amennyiben önkormányzati tulajdonú lenne ez 

az ingatlan nem kellene értékesíteni, hiszen az önkormányzat is tudná hasznosítani például 

raktárként. 

 

 

Majoros Mihály alpolgármester kérdezi, hogy az orvosi rendelő felújításával kapcsolatos 

közbeszerzés milyen szakaszban van? 

 

Károlyi Kálmán polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a jövő hét folyamán jön ki a 

bonyolítást végző cég ezzel kapcsolatosan. 

 

Simon Blanka jegyző elmondja, hogy a közbeszerzési terv módosítását a képviselőtestület 



elfogadta, mely megküldésre került a Közbeszerzési Hatóság részére. Az orvosi rendelő felújítása 

kapcsán a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a képviselőtestületnek kell különböző 

döntéseket meghoznia. 

 

 

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

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Károlyi Kálmán       Simon Blanka 

polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


