
Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.február 5-én tartott ülésének: 

 

a.) jegyzőkönyve, 

b.) rendeletei: 1-2., 

c.) határozatai: 4-12., 

d.) tárgysorozata 

 

 

TÁRGYSOROZAT 

 

 

1.) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapítása 

 Előadó: polgármester 

 

2.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének tárgyalása 

 Előadó: polgármester 

 

3.) Rendeletalkotás a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 

 Előadó: polgármester 

 

4.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló 12/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: polgármester 

 

5.) Az önkormányzat 2014.évi közbeszerzési tervének megállapítása 

 Előadó: polgármester 

 

6.) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának 

megtárgyalása 

 Előadó: polgármester 

 

7.) Döntéshozatal Tiszakóród község Önkormányzata tulajdonát képező a vásárosnaményi 

0308/2.helyrajzi számú ingatlanon fennálló 9/9000-ed nagyságú földterület BEREGVÍZ Kft.általi 

elbirtoklásához 

 Előadó: polgármester 

 

8.) Az Erdőháti Mikrokörzet Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása 

 Előadó: jegyző 

 

9.) Egyéb kérdések 

 

Tiszakóród, 2014.február 5. 

 

        Károlyi Kálmán 

        polgármester 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2014.február 5-én, Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestületének üléséről. 

 

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 

 

Meghívottként jelen van: Farkas Csabáné gazdálkodási főmunkatárs 

 

 

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.) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteibol eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapítása 

 Előadó: polgármester 

 

2.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének tárgyalása 

 Előadó: polgármester 

 

3.) Rendeletalkotás a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 

 Előadó: polgármester 

 

4.) A nem közművel összegyujtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló 12/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: polgármester 

 

5.) Az önkormányzat 2014.évi közbeszerzési tervének megállapítása 

 Előadó: polgármester 

 

6.) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának 

megtárgyalása 

 Előadó: polgármester 

 

7.) Döntéshozatal Tiszakóród község Önkormányzata tulajdonát képező a vásárosnaményi 

0308/2.helyrajzi számú ingatlanon fennálló 9/9000-ed nagyságú földterület BEREGVÍZ Kft.általi 



elbirtoklásához 

 Előadó: polgármester 

 

8.) Az Erdőháti Mikrokörzet Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása 

 Előadó: jegyző 

 

9.) 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-tervezetet a képviselők írásban megkapták.) 

 

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 község Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

4/2014. (II. 05.) KT. 

HATÁROZATA 

 

- az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteibol eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapítására - 

 

 

A Képviselőtestület 

 

Az önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteibol eredő 

fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat 1.mellékletében foglaltak 

szerint állapítja meg. 

 

 

2.) napirendi pont: 

 

(Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták.) 



 

Károlyi Kálmán polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel 

kapcsolatosan. 

 

Hozzászólások: 

 

Gyulai Zsolt képviselő: 

A tanyagondnoki szolgálatra kapott állami támogatás az idén sem fedezi a kiadásokat? Az 

előterjesztés szerint az idősek otthona esetében is hiány mutatkozik. 

 

Farkas Csabáné gazdálkodási főmunkatárs: 

A tanyagondnoki szolgálat esetében a számítások szerint 1.210.000 forint a forráshiány összege, 

az idősek otthona esetében pedig 1.549.000 forint a várható hiány összege. Az idősek otthona 

esetében kevesebb állami támogatással lehetett számolni, mint 2013-ban. Az otthonban egy 

dolgozó az idén megy nyugdíjban és a részére járó jubileumi jutalom összege is növeli a kiadási 

előirányzatot, valamint a dolgozók részére járó munkahelyi pótlék összege is.  

 

Majoros Mihály alpolgármester: 

A nyugdíjba menő dolgozó helyére fel kell venni majd egy dolgozót?  

 

Farkas Csabáné gazdálkodási főmunkatárs: 

Természetesen kell helyette felvenni egy dolgozót, megfelelő szakképzettséggel, a bérben viszont 

lehet különbség. 

 

Gyulai Zsolt képviselő: 

A konyháról is nyugdíjba megy egy dolgozó. A felmentési időre és a szabadság idejére lesz 

szakképzett szakács a konyhán? 

 

Károlyi Kálmán polgármester: 

Ebben az ügyben már volt egyeztetés. Természetesen szakképzett szakács lesz alkalmazva a 

nyugdíjba menő főszakács helyett és a felmentési időre is. 

 

Majoros Mihály alpolgármester: 

A gyermekétkeztetésre kapott állami támogatás fedezi a kiadásokat? A nyersanyagnormát nem 

szükséges emelni? 

 

Farkas Csabáné gazdálkodási főmunkatárs: 

Az elmúlt évben is hasonló összegu állami támogatást kapott az önkormányzat a 

gyermekétkeztetési feladatra. A napokban kellett az elmúlt évi támogatás felhasználásával 

részletesen elszámolni a Magyar Államkincstár felé. 2013-ban az állam átvette az iskolákat. A 

konyha az iskola épületében működik és így a rezsi költségek megoszlanak az iskola működtetője 

(KLIK) és az önkormányzat, mint a konyha működtetője között. Természeten így a rezsi költség 

jóval kevesebb mint korábban volt. Erre vonatkozóan egy megállapodást kötött tavaly az 

önkormányzat a tankerülettel. A nyersanyag norma emeléséről volt egyeztetés, de nem szükséges 

emelni, mivel a Start közmunkaprogram keretében nagyon sok mindent megtermel az 

önkormányzat, amit a konyhán fel lehet használni. Ezeket a megtermelt zöldségeket, 

nyersanyagokat az élelmezésvezeto nyilvántartja, bevételezi napi áron. 



 

Majoros Mihály alpolgármester: 

A térítési díjak befizetése rendszeresen, időben megtörténik? 

 

Farkas Csabáné gazdálkodási főmunkatárs: 

Ez ügyben a mai napon volt egyeztetés az élelmezésvezeto részvételével, mivel vannak 

tartozások, elmaradások a térítési díjak befizetéséből adódóan. Ezek az összegek a mérlegben 

követelésként vannak nyilvántartva. Az élelmezésvezeto készít egy részletes kimutatást, havi 

bontásban az elmaradásokról. Fizetési felszólítás lesz kiküldve a tartozások megfizetésére 

vonatkozóan.  

 

Majoros Mihály alpolgármester: 

Nem lett volna szabad felhalmozódnia a térítési díj hátraléknak. Mindenképpen ki kell küldeni a 

felszólításokat. 

 

Adorján László képviselő: 

A költségvetés elfogadásáig azon kell gondolkodni, hogy amire nem lesz fedezet, hogyan lesz 

ellátva a feladat. 

 

Farkas Csabáné gazdálkodási főmunkatárs: 

A központi költségvetésben szerepel előirányzat az önkormányzatok kiegészítő támogatására, de 

az nem biztos, hogy a következő években is lesz. A feladatfinanszírozás arról szól, hogy az adott 

feladatra kapott támogatás csak arra a feladatra használható fel, amire  adják.  

 

Simon Blanka jegyző: 

Tájékoztatja a képviselőtestületeket, hogy megjelent a belügyminiszter 7/2014. (I. 31.) 

BM.rendelete a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli 

önkormányzati támogatásokról. A rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a települési 

önkormányzat működőképességének megőrzéséhez, vagy feladatának ellátását veszélyeztető 

helyzet elhárításához rendkívüli támogatást igényelhet. A kérelmet legkésőbb 2014. szeptember 

30-ig lehet benyújtani a Magyar Államkincstáron keresztül.  

 

Károlyi Kálmán polgármester: 

A sportegyesület kérelemmel fordult az önkormányzathoz, amelyben támogatás megállapítását 

kérik a futballcsapatok működtetéséhez. A faluban többen is támogatják a sportegyesületet, elég 

jól szerepelnek a mérkőzéseken.  

 

Majoros Mihály alpolgármester: 

Egyetért a támogatással, de ez nem kötelező feladat. 

 

Farkas Csabáné gazdálkodási főmunkatárs: 

Az önkormányzat egyébként a pénzbeli támogatáson kívül minden évben támogatja a 

sportegyesületet, hiszen a sportpályán lévő öltözo fenntartási költségeit (víz, villany, gáz) az 

önkormányzat fizeti. 

 

Simon Blanka jegyző: 

Az előterjesztés ugyan nem tartalmazza, de az önkormányzat számára szükséges lenne egy 



fénymásoló beszerzése. A jelenlegi fénymásoló már elég régi, sokszor elromlik, amely a 

mindennapi munkavégzést zavarja. Kb. 350-400 ezer forint körüli összeg, amit erre a célra  - a 

testület döntése alapján - a felhalmozási kiadások között szerepeltetni kellene. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester javasolja, hogy az elhangzott javaslatokról 

döntsön most a képviselőtestület, amelyek az kiküldött előterjesztésben szereplő számadatokat 

változtatni fogják és a képviselőtestület következő ülésén ismételten tárgyalja az önkormányzat 

2014.évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet. Remélhetőleg addigra a hiány kezelésének 

módjára is várható valamilyen változás, vagy információ. 

 

A képviselőtestület egyhangúlag - 5 igen szavazattal - a következő határozatot hozta: 

 

 

Tiszakóród  községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

5/2014. (II. 05.) KT. 

HATÁROZATA 

 

 

A Képviselőtestület 

 

1.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló előterjesztést megismerte. 

 

2.) Az önkormányzat 2014-es költségvetésében a Tiszakóród Sportegyesület részére 640.000 

forint pénzbeli támogatást állapít meg. 

 

3.) Az önkormányzat 2014-es költségvetésében az önkormányzat részére egy fénymásoló 

beszerzését határozza el, mely alapján 400 eFt előirányzatot állapít meg a felhalmozási célú 

kiadások között.  

 

4.) Tekintettel arra, hogy bizonyos az önkormányzatot megillető központi támogatások összegei 

még változtathatják az előirányzatokat, hogy a forráshiány kezelésének módjára vonatkozóan 

még nem tisztázottak az adatok, ezért az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet-tervezetet a soron következő ülésen kívánja ismételten tárgyalni, illetve 

elfogadni. 

 

 

3.) napirendi pont: 

 

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

 

Károlyi Kálmán polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel 

kapcsolatosan. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a települési szilárd hulladék kezelésével 

kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet elfogadását. 

 



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

rendeletet alkotta: 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzata 

Képviselőtestületének 

1/2014. (II. 10.)  

önkormányzati rendelete 

 

- a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékról szóló 2012.évi 

CLXXXV.törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 13. § (1) bekezdés 19.pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. §  

 

A rendelet hatálya Tiszakóród község közigazgatási területén azokra a természetes személyekre, 

jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik a 

hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV.törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 34.pontja 

szerint ingatlanhasználónak minősülnek. 

 

 

2. A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma 

 

2. § 

 

(1) Az önkormányzat a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 

tart fenn a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és 

kezelésére. 

 

(2) a) A hulladékgazdálkodási közszolgáltató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-

gazdálkodási Társulással - mint az önkormányzat átruházott hatáskörében eljáró szervvel - 

megkötött közszolgáltatási szerződés alapján az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft. 

(székhelye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.), (a továbbiakban: közszolgáltató). 

b) Az önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében együttműködik a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásban résztvevő más 

önkormányzatokkal. Az együttműködés tartalmát és feltételeit társulási megállapodás rögzíti. 

 

(3) A hulladékkezelési közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az alábbiakra terjed ki: 

a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, 

vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató 

rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék gyűjtésére és rendszeres vagy alkalmi 



elszállítására, 

b) az ingatlanon összegyujtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék 

évente egyszer - a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított 

szállítóeszközén - történő begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására. 

 

c) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék 

elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására. 

 

(4) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék begyűjtéséről, szállításáról a 

rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján. 

 

3. § 

 

(1) A szolgáltatás igénybevételére kötelezettek, valamint a közszolgáltató közötti jogviszonyt a 

(2) bekezdésben meghatározott tartalmú szerződés foglalja magában. 

 

(2) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei: 

a.) a felek megnevezése és azonosító adatai, 

b.) a közszolgáltatás igénybevételének első napja, 

c.) a teljesítés helye, 

d.) az ürítés gyakorisága és időpontja, 

e.) a gyűjtőedény használatának jogcíme és módja, 

f.)  a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, 

g.) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, 

h.) az irányadó jogszabályok meghatározása. 

 

 

3. A közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos 

jogai és kötelezettségei 

 

4. §.  

 

A közszolgáltató kötelessége az e rendeletben foglaltak szerint - a környezetvédelmi, valamint 

egyéb jogszabályi előírások megtartásával - a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt 

igénybevevők a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az egyéb 

gyűjtőedényben: 

a) a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtése és elszállítása, 

b) ingatlanon összegyujtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, 

lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszeri - a közszolgáltató által 

meghatározott időpontban és helyen - történő gyűjtése és elszállítása, 

c) a közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és 

elszállítása, 

d) bármilyen okból a szállítási napon elmaradt hulladékszállítás 48 órán belüli pótlása. 

 

5. §. 

 

(1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 



végezni. 

 

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés 

takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. 

 

(3) A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a 

károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő 

karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. 

 

(4) Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény 

javítása, pótlása, illetve cseréje az igénybevevőt terheli. 

 

 

4. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 

 

6. §. 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd 

hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, a környezetvédelmi 

előírásoknak megfelelően kezelni. E kötelezettség teljesítése során  köteles: 

a.) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiséget alacsony szinten tartani, 

b.) a települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek 

során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi 

épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne 

szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja, 

c.) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett 

közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított 

közszolgáltatónak átadni. 

 

(2) Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás 

igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követő 30 napon belül írásban 

bejelenteni az önkormányzatnak és a közszolgáltatónak 

 

(3) Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlanhasználót az olyan beépítetlen 

ingatlan tekintetében, ahol életvitelszeruen senki nem tartózkodik és ahol hulladék sem 

keletkezik. 

 

(4) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra 

való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben 

veszi igénybe. 

 

7. §. 

 

(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a 

közszolgáltató által megjelölt időpontban (a szállítás napján reggel 7 óráig), a közterületen a 



begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.  

 

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület 

szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a 

gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az  edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon ki, 

valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

 

(4) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése 

egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

8. §. 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, 

rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról. 

 

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben 

összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 

emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az igénybevevő a közszolgáltató felhívására köteles az 

edényt üríthetové, illetve használhatóvá tenni. 

 

(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet 

vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző 

személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 

 

 

5. A hulladékszállítás rendje 

 

9. §. 

 

(1) A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét, gyakoriságát e rendelet határozza meg. 

Ha az időpont változik, arról a közszolgáltatónak a helyben szokásos módon kell az 

ingatlanhasználókat tájékoztatni. 

 

(2) A hulladékszállítás minden hét szerdai napján történik. Ha ez a nap munkaszüneti napra esik, 

akkor az adott héten a közszolgáltató jelöli ki a szállítás napját, és erről az ingatlanhasználókat 

előzetesen tájékoztatja. 

 

 

6. Nem rendszeres közszolgáltatások 

 

10. §. 

 

(1) A nagy, darabos hulladék gyűjtéséről, elszállításáról (lomtalanítás) és ártalmatlanításáról 

évente egy alkalommal a közszolgáltató gondoskodik.  

 

(2) A lomtalanítás időpontjáról - a közszolgáltatóval történt egyeztetés után- az önkormányzat a 

helyben szokásos módon tájékoztatja az igénybevevőket. 



 

(3) Az üdüloingatlanokra vonatkozóan a közszolgáltatás minden év április 1-től szeptember 30-ig 

terjedő időszakra terjed ki. 

 

 

7. A közszolgáltatásért fizetendő díj 

 

11 §. 

 

(1) A közszolgáltatásért az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjat köteles fizetni.  

 

(2) A közszolgáltatási díj magában foglalja a települési szilárd hulladék begyűjtésének, 

elszállításának és ártalmatlanításának díját.  

 

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználóktól negyedévente utólag szedi 

be. 

 

 

8. A közszolgáltatás szünetelése 

 

12. §. 

 

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon a ingatlanokon, amelyeken 

folyamatosan legalább 60 napig nem tartózkodik senki és emiatt hulladék nem keletkezik. 

 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni 

egyidejűleg a közszolgáltatónak és a Tiszakóródi Közös Önkormányzati Hivatalnak a szünetelés 

kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően. A szüneteltetés csak teljes 

hónapra érvényesíthető. 

 

(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlanhasználó azt írásban, 

haladéktalanul köteles bejelenteni a közszolgáltató felé. A bejelentés elmulasztása esetén a meg 

nem fizetett közszolgáltatási díjat a mindenkori jegybanki alapkamat mértéknek megfelelő 

késedelmi kamattal növelten kell megfizetni. 

 

 

9. Személyes adatok kezelése 

 

13. §. 

 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére a Ht. 65. § (2) 

bekezdése alapján és e rendeletben foglalt mértékben, a közszolgáltatással összefüggo személyes 

adatok tekintetében jogosult. 

 

(2) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok: a közszolgáltatást igénybe vevő neve, 

lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. A személyes adat csak a cél megvalósulásához 

szükséges mértékben és ideig kezelhető. 



 

(3) A közszolgáltató köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles, 

különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal vagy törlés, illetőleg 

sérülés vagy megsemmisülés ellen. 

 

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó 

azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, közszolgáltatási díj hátralékok 

behajtására használhatja fel. 

 

(5) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat 

nyilvánosságra hozatalára. 

 

 

10. Záró rendelkezések 

 

14. § 

 

(1) Ez a rendelet 2014.február 11-én lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti: 

a) a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2009. (XI. 

24.) önkormányzati rendelet, 

b) a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2009. (XI. 

24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2010. (II. 21.) önkormányzati rendelet, 

c) a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2009. (XI. 

24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet, 

d) a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2009. (XI. 

24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati rendelet. 

 

 

4.) napirendi pont: 

 

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

 

Károlyi Kálmán polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel 

kapcsolatosan. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

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

rendeletet alkotta: 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzata 

Képviselőtestületének 

2/2014. (II. 10.) 



önkormányzati rendelete 

 

- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló 12/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet  

módosításáról- 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi 

LVII.törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 13. § (1) bekezdés 11.pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 

szóló 12/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

“2. § A képviselőtestület az üdüloingatlanokra eltérő szabályozást nem állapít meg, azokra e 

rendelet szabályait kell alkalmazni.” 

 

2. § 

 

A R. a következő 9/A. §-sal egészül ki: 

 

“9/A. § (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon a ingatlanokon, amelyeken 

folyamatosan legalább 60 napig nem tartózkodik senki, és a beépítetlen használaton kívüli 

ingatlanok esetében. 

 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlan tulajdonosa írásban köteles bejelenteni 

egyidejűleg a közszolgáltatónak és a Tiszakóródi Közös Önkormányzati Hivatalnál a szünetelés  

kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően.  

 

(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlantulajdonos azt írásban, 

haladéktalanul köteles bejelenteni a közszolgáltató felé, aki jogosult a bejelentett tény 

valóságtartalmát ellenőrizni.” 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2014.február 11-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.) 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 határozat-tervezet elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

Tiszakóród  községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

6/2014. (II. 05.) KT. 

HATÁROZATA 

 

- az önkormányzat 2014.évi közbeszerzési tervéről - 

 

A képviselőtestület 

 

Az önkormányzat 2014.évi költségvetésében foglaltak alapján megállapítja, hogy az 

önkormányzatnál nem várható a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII.törvényben foglalt 

értékhatárokat elérő beruházás, fejlesztés, beszerzés, ezért az önkormányzat 2014.évi 

közbeszerzési terve nemleges. 

 

 

6.) napirendi pont: 

 

(A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által küldött törvényességi felhívást a 

képviselők írásban megkapták.) 

 

Károlyi Kálmán polgármester elmondja, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal törvényességi felhívást küldött a Tiszaháti Területfejlesztési Önkormányzati 

Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatával kapcsolatosan, mely szerint Tiszakóród 

képviselőtestülete nem tett eleget jogszabályban foglalt, nevezetesen a társulási megállapodások 

felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettségének. A képviselőtestület a társulás megszüntetéséről 

hozott döntést még az elmúlt évben a jogszabályban meghatározott határidő betartásával 

2013.május 30-án Tiszacsécse és Milota képviselőtestületeivel tartott együttes ülésen. 

 

Simon Blanka jegyző tájékoztatja  képviselőtestületet, hogy Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 146. § (1) bekezdése szerint a törvény 

hatályba lépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselőtestületeknek 

felül kell vizsgálni és a törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani. A felülvizsgálat 



eredményeképpen a testület dönthet a társulás megszüntetéséről is, a megszűnésnek azonban 

vannak további törvényi feltételei. 

A törvényességi felhívásban foglaltak alapján a társulás tagjai közül 10 önkormányzat (köztük 

Tiszakóród is) képviselőtestülete meghozta a törvényben előírt felülvizsgálati kötelezettségének 

megfelelően, határidőben a társulás megszüntetéséről szóló döntést. Tiszakóród község 

Önkormányzat Képviselőtestülete a 37/2013. (V. 30.) KT.határozatával döntött a társulás 

megszüntetéséről, illetve megállapításra került a határozatban az is, hogy a társulásnak 

elszámolási kötelezettsége van a társulás tagjai felé, ezért kezdeményezi a vagyonnal való 

elszámolást. A határozatban felhívta a Társulási Tanács Elnökét a társulási tanács minél 

hamarabbi összehívására a következők tárgyában: 

a) a társulás vagyonával való elszámolás a társulás tagjai felé, a társulás vagyonának 

felosztása, 

b) vagyonértékesítés (kiemelkedő fontossággal a kábeltelevíziós hálózat értékesítése) és az 

abból származó bevételek felosztásának felülvizsgálata. 

A határozat megküldésre került a társulást alkotó önkormányzatok és a társulás elnöke részére is. 

 

A tagok közül  Kölcse viszont nem hozta meg a társulási megállapodás felülvizsgálati és 

módosítási kötelezettségének megfelelő döntést. 

Az Mötv. 88. §-ában foglaltak szerint a társulásban részt vevő képviselőtestületek mindegyikének 

minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, 

módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez. Mivel Kölcse nem hozta meg a döntést, ezért a 

többi önkormányzat képviselőtestülete által határidőben meghozott megszüntető határozatok 

joghatás kiváltására alkalmatlanok. 

A Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása során megállapította, hogy a társulást alkotó 

önkormányzatok képviselőtestületei nem tettek eleget az Mötv. 146. § (1) bekezdése szerinti 

kötelezettségüknek, mivel a képviselőtestületek a megállapított határidőig nem hoztak joghatás 

kiváltására alkalmas, azonos tartalmú döntést a társulási megállapodás módosításával 

kapcsolatban.  

Ezért a Kormányhivatal a törvényességi felhívással élt a társulást alkotó önkormányzatok 

polgármestere és képviselőtestülete felé, felhívva a polgármester figyelmét a törvényességi 

felhívásban foglalt jogszabálysértés megszüntetésére a megadott határidőre, amely 2014.február 

7.napja.  

Simon Blanka jegyző elmondja, hogy egyeztetett a Tiszabecsi jegyzővel is az ügyben, hiszen a 

társulás székhelye: Uszka község a Tiszabecsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik.  

 

A polgármester elmondja, hogy a törvényességi felhívásban foglaltaknak eleget téve a társulás 

megszüntetéséről indokolt ismét döntést hozni a képviselőtestületeknek, valamint a vagyon 

elszámolásról is az előző határozatban foglaltaknak megfelelően.  

 

A polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel kapcsolatosan. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselőtestület egyhangúlag - 5-5 igen szavazattal - a 

következő határozatokat hozta: 

 

 

Tiszakóród községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete  



7/2014. (II. 05.) KT. 

HATÁROZATA 

 

- a Tiszaháti Területfejlesztési Önkormányzati Társulás megszűnéséről - 

 

 

A Képviselőtestület 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 146. § (1) 

bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a Tiszaháti Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 

(székhelye: 4952 Uszka, Fő u. 100.) társulási megállapodását felülvizsgálta és - a 91. § b) 

pontjában foglaltak alapján - a társulás megszűnését határozza el 2014.február 28-ával. 

 

A határozatról értesül: 

1.) Tiszaháti Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Elnöke (Dr. Sértő-Radics István Uszka 

község polgármestere) 49452 Uszka, Fő u. 100. 

2.) Tiszaháti Területfejlesztési Önkormányzati Társulás tagjai 

3.) Irattár 

 

 

Tiszakóród községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

8/2014. (II. 05.) KT. 

HATÁROZATA 

 

- a Tiszaháti Területfejlesztési Önkormányzati Társulás vagyonával való elszámolás 

kezdeményezéséről - 

 

 

A Képviselőtestület 

 

1.) Megállapítja, hogy a Tiszaháti Területfejlesztési Önkormányzati Társulásnak elszámolási 

kötelezettsége van a társulás tagjai felé, ezért kezdeményezi a vagyonnal való elszámolást (Mötv. 

93. § 18.pont). 

 

2.) Felhívja a Társulási Tanács Elnökét a következő intézkedések megtételére: 

a) a társulás vagyonával való elszámolás a társulás tagjai felé, a társulás vagyonának 

felosztása, 

b) vagyonértékesítés (kiemelkedő fontossággal a kábeltelevíziós hálózat értékesítése) és az 

abból származó bevételek felosztásának felülvizsgálata. 

 

A határozatról értesül: 

1.) Tiszaháti Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Elnöke (Dr. Sértő-Radics István Uszka 

község polgármestere) 4952 Uszka, Fő u. 100. 

2.) Tiszaháti Területfejlesztési Önkormányzati Társulás tagjai 

3.) Irattár 

 



 

7.) napirendi pont: 

 

(Szóbeli előterjesztés.) 

 

Károlyi Kálmán polgármester elmondja, hogy a Beregvíz Víz- és Csatornamű Üzemeltető és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vásárosnamény, Nyíregyházi út 1.szám alatti 

gazdasági társaság megkereste az önkormányzatokat az alábbi ügyben: a vásárosnaményi 

0308/2.helyrajzi számon nyilvántartott 8412 m
2 

nagyságú ingatlan (mely korábban a 

SZAVICSAV kezelésében volt) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vagyonátadó Bizottság 

határozatával a megyei települési önkormányzatok tulajdonába került. A tulajdonjog az 

önkormányzatok részére bejegyzésre került az ingatlan-nyilvántartásban. A tulajdoni részt a 

települések lakossági létszáma alapján állapították meg.  

1995.szeptember 1.napján kelt társasági szerződéssel a vásárosnaményi környéki települési 

önkormányzatok megalapították a Beregvíz Kft-t. Az önkormányzatok tulajdonában lévő vízi 

közműrendszerek működtetésére (üzemeltetés, fenntartás, ivóvíz szolgáltatás, szennyvízkezelés). 

A cég telephelyeként a vásárosnaményi 0308/2.hrsz.ingatlant jelölték meg. A cég azóta is ezen a 

telephelyen végzi tevékenységét anélkül, hogy erre a tulajdonos önkormányzatokkal bármilyen 

szerződést kötött volna. A céget birtoklásában a tulajdonos önkormányzatok nem zavarták, nem 

korlátozták, nem kifogásolták.  

A Ptk. 121. § (1) bekezdése szerint elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát az, aki a 

dolgot sajátjaként 15 éven át szakadatlanul birtokolja. A cég 1995.szeptember 1-től kezdődően 

folyamatosan használja az ingatlant, egyedül viselte az ingatlan fenntartásával kapcsolatos 

terheket, költségeket és állagmegóvó, értéknövelo beruházást hajtottak végre az ingatlanon. 

A Beregvíz Kft megkereste a tulajdonos önkormányzatokat abból a célból, hogy járuljanak, hogy 

elbirtoklás jogcímén megszerezzék a tulajdonjogot és a tulajdonjog változás az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 

Tiszakóród  község Önkormányzatának az említett ingatlanon 9/9000-ed nagyságú tulajdona van. 

A polgármester véleménye szerint, tekintettel az elmondottakra, hozzá kellene járulnia a 

képviselőtestületnek ahhoz, hogy elbirtoklás jogcímén a Beregvíz Kft megszerezze a 

tulajdonrészt. 

 

A polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását az elhangzottakkal kapcsolatosan. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselőtestület egyhangúlag - 5 igen szavazattal - a következő 

határozatot hozta: 

 

 

Tiszakóród  községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

9/2014. (II. 05.) KT. 

HATÁROZATA 

 

 

A Képviselőtestület 

 

Hozzájárul ahhoz, hogy a vásárosnaményi 0308/2.helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanból 



Tiszakóród község Önkormányzata tulajdonát képező 9/9000-ed nagyságú ingatlanrészt a 

Beregvíz Víz- és Csatornamű Üzemelteto és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhelye: 4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi út 1.szám) elbirtoklás jogcímén megszerezze és 

arra a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztesse. 

 

A határozatról értesül: 

1.) Beregvíz Víz- és Csatornamű Kft. 4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi út 1. 

 

 

8.) napirendi pont: 

 

(A társulási megállapodás tervezetét a képviselők írásban megkapták.) 

 

Simon Blanka jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Túristvándi székhellyel működő 

Erdőháti Mikrokörzet Tárulása megkereste a társulást alkotó önkormányzatokat a társulás 

társulási módosításával kapcsolatosan. A Magyar Államkincstár a társulás törzskönyvi 

nyilvántartásával kapcsolatosan hiánypótlást kért a társulástól. A társulást alkotó 

önkormányzatok társulási megállapodást elfogadó képviselőtestületi határozatai az Erdőháti 

Mikrokörzet Támogató Szolgálatára szólnak, nem pedig az Erdőháti Mikrokörzet Társulása 

névre. Tehát tulajdonképpen a társulás nevének módosítására vonatkozóan kell elfogadni a 

társulási megállapodást, melynek tervezetét megküldte a társulás az önkormányzatok részére. 

 

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 

10/2014. (II. 05.) KT. 

HATÁROZATA 

 

- az Erdőháti Mikrokörzet Társulása Társulási Megállapodásának elfogadásáról - 

 

 

A Képviselőtestület 

 

1.) Az Erdőháti Mikro Körzet Társulása társulási megállapodásának módosítását elfogadja. 

 

2.) A társulási megállapodást a jegyzőkönyv melléklete szerinti egységes szerkezetben elfogadja. 

 

3.) Felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. 

 



 

9.) napirendi pont: 

 

Az egyéb kérdések között az alábbiak hangzottak el: 

 

Károlyi Kálmán polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a 4/2014. (I. 31.) 

BM.rendeletben foglaltak alapján pályázatot lehet benyújtani egyes önkormányzati feladatokhoz 

kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételére. Ezen belül kötelező önkormányzati feladatot 

ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására. Javasolja pályázat benyújtását a Milotai 

Napköziotthonos Óvoda tagintézménye a Tiszakóródi Napköziotthonos Óvoda felújítására: 

fűtéskorszerűsítésre, nyílászárók cseréjére, hőszigetelésre. Ezt a pályázatot a gesztor Milota 

önkormányzatának kell benyújtania. A számítások szerint a felújítás összes költsége: 8 810 752   

forint, melyből 10 % saját erőt kell biztosítania Tiszakóród önkormányzatának. 

Javasolja továbbá pályázat benyújtását az önkormányzat által üzemeltetett óvoda és iskolai 

étkeztetést biztosító konyha felújítására. Az összes költség 15 890 389 forint, melynek 10 %-áig 

eszközöket lehet vásárolni. Szintén 10 % saját erőt kell biztosítani az önkormányzatnak. 

 

A pályázatokat február 13-ig kell benyújtani a  önkormányzatoknak.  

 

A polgármester ismerteti a határozat-tervezeteket és kéri a képviselők véleményét, hozzászólását 

az elhangzottakkal kapcsolatosan. 

 

Hozzászólások: 

 

Torma Károly képviselő: 

A pályázatokat mindenképpen be kell nyújtani az önkormányzatnak. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselőtestület egyhangúlag - 5-5 igen szavazattal - a 

következő határozatokat hozta: 

 

 

Tiszakóród községi Önkormányzat  

Képviselőtestülete 

11/2014 (II. 05.) KT. 

HATÁROZATA 
 

A Képviselőtestület 
 

1.) Pályázatot kíván benyújtani a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján egyes önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének keretén belül a kötelező 

önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására a 

Tiszakóródi konyha felújítására, valamint konyhai eszközök beszerzésére. 

 

A tervezett beruházás összértéke bruttó :  15 890 389 Ft 

Támogatásból igényelt összeg:   14 301 351 Ft 

Biztosított önerő 10%:      1 589 038 Ft. 

 



Az önkormányzat a saját forrást költségvetéséből biztosítja. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

 

Tiszakóród községi Önkormányzat 

 Képviselőtestülete 

12/2014. (II. 05.) KT. 

HATÁROZATA 

 

A Képviselőtestület 

 

1.) Milota Község Önkormányzata, mint a Milotai Napköziotthonos Óvoda és tagintézménye: a 

Tiszakóródi Napköziotthonos Óvoda gesztor önkormányzata által a 8/2013. (III. 29.) BM 

rendelet alapján egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 

igénybevételének keretén belül a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 

fejlesztésének, felújításának támogatására a Milotai Napköziotthonos Óvoda és tagintézménye: a 

Tiszakóródi Napköziotthonos Óvoda felújítására benyújtandó pályázatot támogatja.  

 

A Tiszakóródi intézményegységre vonatkozó önerőt a következők szerint biztosítja:  

 

A tervezett beruházás teljes összértéke bruttó :   8 810 752  Ft 

Támogatásból igényelt összeg:    7 929 677  Ft 

Biztosított önerő 10%:           881 075  Ft 

 

Tiszakóródi intézményegységre vonatkozó beruházás értéke: 

A tervezett beruházás összértéke bruttó :    8 810 752  Ft 

Támogatásból igényelt összeg:    7 929 677  Ft 

Biztosított önerő 10%:        881 075  Ft 

 

Az önkormányzat a saját forrást költségvetéséből biztosítja. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásának támogatására. 

 

 

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

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Károlyi Kálmán       Simon Blanka 

polgármester            jegyző 

 

 
 


