
Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 12-én tartott 

ülésének: 

 

a.) jegyzőkönyve, 

b.) rendeletei: 10-11., 

c.) határozatai: 76-77., 

d.) tárgysorozata 

 

 

 

 

TÁRGYSOROZAT 

 

 

1.) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 6/2011. 

(IV. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: jegyző 

 

2.) Rendeletalkotás a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól 

 Előadó: jegyző 

 

3.) A Szatmári Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulás megszüntetéséről döntéshozatal 

 Előadó: polgármester 

 

4.) Egyéb kérdések 

 

 

Tiszakóród, 2013.december 12. 

 

 

      

       Károlyi Kálmán 

       polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2013.december 12-én, 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, 

  Torma Károly képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Simon Blanka jegyző 

 

 

Károlyi Kálmán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes (valamennyi képviselő jelen van) és megnyitja. Ismerteti a képviselőtestülettel a 

napirend-tervezetet és kéri annak elfogadását. 

 

Napirend-tervezet: 

 

1.) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 6/2011. 

(IV. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: jegyző 

 

2.) Rendeletalkotás a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól 

 Előadó: jegyző 

 

3.) A Szatmári Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulás megszüntetéséről döntéshozatal 

 Előadó: polgármester 

 

4.) Egyéb kérdések 

 

 

A képviselőtestület az ismertetett napirend-tervezettel egyhangúlag - 5 igen szavazattal - 

egyetértett és elfogadta. 

 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

1.) napirendi pont: 

 

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

 

Károlyi Kálmán polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel 



kapcsolatosan. 

 

Hozzászólások: 

 

Gyulai Zsolt képviselő: 

A rendelet-tervezet szerint a polgármester átruházott hatáskörébe kerülne a közgyógyellátási 

ügyekben a döntéshozatal. 

 

Majoros Mihály alpolgármester: 

Az előterjesztés szerint megszűnik az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás és önkormányzati segélyként jelenik meg a rendeletben. 

 

Simon Blanka jegyző: 

A közgyógyellátási ügyekben azért indokolt és javasolt a polgármesterre ruháznia ezt a 

hatáskörét a képviselőtestületnek, mert az irányadó jogszabályokban meghatározott határidő elég 

rövid. Egyébként a méltányossági közgyógyellátás vonatkozásában a jogosultsági feltételek nem 

változnak.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja a szociális rászorultságtól függő 

pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 6/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelet 

módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint. 

 

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

rendeletet alkotta: 

 

Tiszakóród község Önkormányzata 

Képviselőtestületének 

10/2013. (XII. 20.) 

önkormányzati rendelete 

 

- a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 

6/2011. (IV. 26.)  önkormányzati rendelet módosításáról - 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény 10. § (1) bekezdésében, a  32. § (1) bekezdés b) 

pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 

CLXXIX.törvény 13. § (1) bekezdés 8.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. § A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 6/2011. 

(IV. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

“1. § A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására 

irányuló kérelmet a vonatkozó jogszabályokban meghatározott mellékletekkel ellátva a 

Tiszakóródi Közös Önkormányzati Hivatalnál (4946 Tiszakóród, Kossuth u. 23.) szóban vagy 



írásban lehet benyújtani. A szóbeli kérelemről jegyzőkönyvet kell készíteni.” 

 

2. §  A R. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

“(3) A képviselőtestület a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek gyakorlásából a polgármesterre 

ruházza át a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmek elbírálását.” 

 

3. §  A szociális rendelet 4.alcíme és  6. §-a helyébe a következő alcímmegjelölés és rendelkezés 

lép: 

“4. Önkormányzati segély 

6. § (1) A képviselőtestület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 

az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére önkormányzati segélyt 

nyújt. 

 

(2) Az önkormányzati segély nyújtható alkalmanként vagy havi rendszerességgel.  

 

(3) Az önkormányzati segély összege - rászorultsághoz igazodva - alkalmanként maximum 10 000 

forint lehet. 

 

(4) A képviselőtestület önkormányzati segélyben részesíti azt, akinek családjában az egy főre 

számított havi családi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, 

egyedül élo esetében 180 %-át nem éri el.  

 

(5) Elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó betegség  esetén hivatalból vagy kérelemre 

évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható az 

önkormányzati segély. Ebben az esetben az önkormányzati segély összege maximum 30 000 forint 

lehet. 

 

(6) a) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati 

segély iránti kérelmet az eltemettető az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja 

be.  

b) A kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a temetés költségeiről a 

kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát.  

c) A megállapított önkormányzati segély összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról 

szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező 

részére vissza kell adni. 

 

(7) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét az önkormányzat évente minden év január 

hónapjában megkéri a temetkezési szolgáltatótól.  

 

(8) Az önkormányzati segély iránti kérelmet e rendelet 1.melléklete szerinti formanyomtatványom 

kell benyújtani.” 

 

4. §  A szociális rendelet 8. §-ának felvezető mondatában a “jegyző” szövegrész helyébe a 

“polgármester” szöveg lép. 

 

5. § (1) Ez a rendelet 2014.január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 



(2)  Hatályát veszti a R. 7. §-a és az azt megelőző alcímmegjelölés. 

 

 
1.melléklet a 10/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez 

 

 

KÉRELEM 

 

önkormányzati segély megállapításához 

 

 

1.)Kérelmező neve:…………………………………………………............................. 

 

2.)Kérelmező születési neve: ………………………………………………….............. 

 

3.)Anyja neve:…………………………………………………..................................... 

 

4.)Születési helye, ideje (év,hónap,nap): ……………………………………………… 

 

5.)TAJ-száma:…………………………………………………..................................... 

 

6.)Lakóhelye:…………………………………………………....................................... 

 

7.)Tartózkodási helye:…………………………………………………......................... 

 

8.) Családi állapota:  

 - egyedülálló (hajadon, nőtlen), 

 - házastársával / élettársával lakik együtt, 

 - házastársától külön élo, 

 - elvált, 

 - özvegy. 

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

9.) Kérelmező jövedelme: ………………………………….. Ft/hó. 

 

10.) a) A kérelem benyújtásának időpontjában az önkormányzati segélyt kérővel közös 

háztartásban élo közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: 

 

 

Név Szül.hely,idő Rokoni 

kapcsolat 
Foglalkozás Havi 

jövedelem 

 

 

    

 

 

    



 

 

    

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

b) Egyéb jövedelmek: 

 - gyermektartásdíj: …………………………. Ft/hó. 

 - családi pótlék: …………………………….. Ft/hó. 

 

 

 

 

Együtt élok összes jövedelme: …………………… Ft/hó (ügyintézo tölti ki) 

 

Egy főre jutó jövedelem: …………………………. Ft/hó (ügyintézo tölti ki) 

 

 

 

 

 

II. Az önkormányzati segély igénylésének indoka: 

 

………………………………………………….............................................................. 

 

.......................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

 



(A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmek valódiságát igazoló 30 napnál nem régebbi iratokat, 

valamint amennyiben releváns az eredeti temetési számlát, kórházi kezelésről szóló igazolást stb.) 

 

 

III. Egyéb nyilatkozatok: 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a 

szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága 

útján - ellenőrizheti. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül és a 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 

összegben visszaköveteli. 

 

 

Tiszakóród, 20.…év ………………………hó………..nap. 

 

 

       ………………………………….. 

                 kérelmező aláírása 

 

 

2.) napirendi pont: 

 

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

 

Károlyi Kálmán polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel 

kapcsolatosan. 

 

Hozzászólások: 

 

Torma Károly képviselő: 

Jelenleg még mindig helyettesítő családgondozó van foglalkoztatva? 

 

Károlyi Kálmán polgármester: 

Még helyettesítő családgondozó végzi a feladatokat. A munkáltatói jogkört a Túristvándi 

székhellyel működő Szamos-Tisza menti Mikrokörzet Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Társulás gyakorolja. Több alkalommal fordult már a társuláshoz annak 

érdekében, hogy a szükséges elszámolásokat nyújtsák be, de eddig még nem történt meg. A jövő 

évi költségvetés tervezésekor azonban foglalkozni kell ezzel ismételten, hiszen a bérkeret - ahogy 

korábban  is - rendelkezésre kell, hogy álljon a társulásnál. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a gyermekvédelmi ellátások helyi 



szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadását. 

 

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

rendeletet alkotta: 

 

Tiszakóród község Önkormányzata 

Képviselőtestületének 

11/2013. (XII. 20.)  

önkormányzati rendelete 

 

- gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzata Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 

CLXXXIX.törvény 13. § (1) bekezdés 8.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Az önkormányzat által biztosított gyermekjóléti alapellátások: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) gyermekek napközbeni ellátása. 

 

2. § 

 

(1) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását a Szamos-Tisza menti 

Mikrokörzet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás keretei között biztosítja. A 

társulás székhelye: Túristvándi.  

 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 

 

3. § 

 

(1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított ellátások: 

a) óvoda, 

b) általános iskolai napközi. 

 

(2) A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjakról külön önkormányzati rendelet 

rendelkezik. 

 

4. § 

 

E rendeletben szabályozott gyermekjóléti alapellátások igénybevételére irányuló kérelmet a 

személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetőihez kell benyújtani. 

 

5. § 



 

(1) Ez a rendelet 2014.január 1-jén lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 14/2004. (XII. 26.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és 

természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról. 

 

 

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 a Szatmári Regionális Hulladék-

gazdálkodási Társulás megszüntetéséről szóló határozat-tervezet elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

Tiszakóród  községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

            76/2013. (XII. 12.) KT. 

HATÁROZATA 

 

- a Szatmári Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulás megszüntetéséről - 

 

     

A Képviselőtestület 

 

Megtárgyalta a Szatmári Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulás megszüntetésére vonatkozó 

írásos előterjesztést, és ennek alapján úgy dönt, hogy a Szatmári Regionális Hulladék-

gazdálkodási Társulást megszünteti, a határozat melléklete szerinti tartalmú Megállapodással. 

 

 

 

4.) napirendi pont: 

 

Az egyéb kérdések között az alábbiak hangzottak el: 

 

Károlyi Kálmán polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az önkormányzat és a 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt (Szolnok) között, az önkormányzat tulajdonában lévő vízi 

közművek üzemeltetése tárgyában 2012-ben létrejött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása 

vált szükségessé. 

A módosítás okai: egyrészt az önkormányzat tulajdonosi részesedést szerzett a társaságban (1 db 



10000 forint névértékű törzsrészvényt vásárolt az önkormányzat), másrészt a szerződéskötés óta 

bekövetkezett jogszabályi változások. 

 

Miként a bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséhez, annak módosításához is szükséges a 

képviselőtestület határozata. 

 

A polgármester ismerteti a bérleti-üzemeltetési szerződés módosításának tervezetét és kéri a 

képviselők véleményét, hozzászólását az elhangzottakkal kapcsolatosan. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a bérleti-üzemeltetési szerződés 

módosításának elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

Tiszakóród községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

77/2013. (XII. 12.) KT. 

HATÁROZATA 

 

 

A Képviselőtestület 

 

1.) Tiszakóród község Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 5.szám) között 2012.június 29-én 

létrejött bérleti-üzemeltetési szerződés 1.számú módosítását a határozat mellékletében foglaltak 

szerint jóváhagyja. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a bérleti-üzemeltetési szerződés 1.számú módosításának 

aláírására. 

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

 

 

K. m. f. 

 

 

Károlyi Kálmán       Simon Blanka 

polgármester           jegyző 


