
Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.március 13-án tartott ülésének: 

 

a.) jegyzőkönyve, 

b.) rendeletei: 4-6., 

c.) határozatai: 17-21., 

d.) tárgysorozata 

 

 

 

TÁRGYSOROZAT 

 

 

1.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény intézményi térítési díjáról szóló 

9/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: polgármester 

 

2.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének megállapítása 

 Előadó: polgármester 

 

3.) Rendeletalkotás a helyi építészeti értékek védelméről 

 Előadó: polgármester 

 

4.) A Tiszakóródi Idősek Otthona szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának 

és házirendjének jóváhagyása 

 Előadó: polgármester 

 

5.) A Szamos-Tisza menti Mikrokörzet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítása 

 Előadó: polgármester 

 

6.) A Felső-Tisza vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 Előadó: polgármester 

 

 

 

Tiszakóród, 2014.március 13. 

 

 

 

       Károlyi Kálmán 

       polgármester 

 

 

 

 

 

 



 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2014.március 13-án, 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 képviselők 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Torma Károly képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Simon Blanka jegyző 

 

Meghívottként jelen van: Ilyés Bálintné intézményvezető-Tiszakóródi Idősek    

         Otthona, 

          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.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény intézményi térítési díjáról szóló 

9/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: polgármester 

 

2.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének megállapítása 

 Előadó: polgármester 

 

3.) Rendeletalkotás a helyi építészeti értékek védelméről 

 Előadó: polgármester 

 

4.) A Tiszakóródi Idősek Otthona szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának 

és házirendjének jóváhagyása 

 Előadó: polgármester 

 

5.) A Szamos-Tisza menti Mikrokörzet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítása 

 Előadó: polgármester 

 



6.) A Felső-Tisza vidéki Többcélú Kistérségi 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 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 - 4 igen szavazattal - egyetértett és a következő 

rendeletet alkotta: 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzata 

Képviselőtestületének 

4/2014. (III. 14.)  

önkormányzati rendelete 

 

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény intézményi térítési díjáról szóló 

9/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról – 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 13. § (1) 

bekezdés 8.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény intézményi térítési díjáról szóló 9/2011. 

(IV. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § Tiszakóród község Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmény intézményi térítési díja: 

 

1. Tiszakóródi Idősek Otthona: 

1.1. napi intézményi térítési díj: 1 833  forint 



1.2. havi intézményi térítési díj:         55 000 forint.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2014.április 1-jén lép hatályba. 

 

 

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: 

 

Gyulai Zsolt képviselő: 

A Start-közmunkaprogram keretében megvásárlásra kerülő eszközök esetén olyanokat kell venni, 

amelyek jól használhatók, szakember is megnézte.  

 

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

szóló rendelet-tervezet elfogadását. 

 

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

rendeletet alkotta: 

 

 

Tiszakóród  község Önkormányzata 

Képviselőtestületének 

5/2014. (III. 14.)  

önkormányzati rendelete 

 

- az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről - 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköreiről szóló 1991.évi XX.törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az 

államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 23. § (1) bekezdésében, a 16. § tekintetében 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 41. § (9) 

bekezdésében, a 17. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 109. § 

(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az 

önkormányzat 2014.évi költségvetése 



a) bevételi és kiadási főösszegét: 382.003.000 forintban, 

b) költségvetési bevételét: 362.401.000 forintban, 

c) költségvetési kiadását: 382.003.000 forintban, 

d) költségvetési kiadások és bevételek egyenlegét: -19.602.000 forintban, ezen belül: 

da) működési egyenlegét: -19.602.000 forintban, 

db) felhalmozási egyenlegét: 0 forintban 

állapítja meg. 

 

2. § A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1.melléklet szerint állapítja meg. 

 

3. § A képviselőtestület a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a 2. 

és 3.melléklet szerint állapítja meg. 

 

4. § A képviselőtestület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat 

csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4., 5. és 6.melléklet szerint állapítja meg. 

 

5. § a) A képviselőtestület a működési hiány belső finanszírozásának érdekében az előző év 

költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. 

b) A működési hiány külső finanszírozására a 2013.évi CCXXX.törvény 4.melléklet 1.pontja 

szerinti kiegészítő támogatás iránt igényt nyújt be 19.602.000 forint összegben. 

 

6. § A képviselőtestület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 7.mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 

 

7. § A képviselőtestület saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8.mellékletben foglaltak szerint 

állapítja meg. 

 

8. § A képviselőtestület az önkormányzat 2014.évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 

9.melléklet szerint állapítja meg. 

 

9. § A képviselőtestület a költségvetésben szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 

részletezését a 10.melléklet szerint állapítja meg. 

 

10. § A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá 

költségvetési szervenkénti megoszlását és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot 

költségvetési szervenként, feladatonként a 11., 12. és 13.melléklet szerint állapítja meg. 

 

11. § A képviselőtestület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű 

juttatásokat a 14.mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 

12. § A képviselőtestület az EU-s támogatással megvalósuló projekteket a 15.melléklet  szerint 

állapítja meg. 

 



13. § A képviselőtestület 300.000 forint általános tartalékot, valamint 200.000 forint céltartalékot 

állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át. 

 

14. § A képviselőtestület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket 

nem ruházza át. 

 

15. § A képviselőtestület a bevételi és kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát nem 

ruházza át. 

 

16. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról a képviselőtestület dönt. 

(2) Államháztartáson kívülre e rendeletben meghatározott támogatási előirányzattól eltérő 

támogatásról a képviselőtestület dönt, amennyiben 

a) annak fedezete a költségvetésben biztosított és 

b) nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását. 

(3) A támogatás felhasználását a képviselőtestület feltételhez kötheti. 

 

17. § Készpénzben teljesíthető kiadások: 

a) pénzbeli szociális ellátások, 

b) az önkormányzat és szervei kérelmére indult közigazgatási eljárásokban eljárási illeték, díj és 

költség megfizetése, 

c) az önkormányzat és szervei működésével összefüggo, 200.000 forintot meg nem haladó 

szolgáltatás és termék vásárlása. 

 

18. § Ez a rendelet 2014. március 17-én lép hatályba. 

 

 

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, polgármester javasolta a helyi építészeti értékek védelméről szóló 

rendelet-tervezet elfogadását. 

 

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

rendeletet alkotta: 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzata 

Képviselőtestületének 

6/2014. (III. 14.)  

RENDELETE 

 

- az építészeti és természeti értékek helyi védetté nyilvánításáról - 

 



 

Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestülete az építetett környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997.évi LXXVIII.törvény 57. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya az építészeti örökség mindazon elemére kiterjed, amely külön 

jogszabályok alapján nem áll védelem alatt és amelyet önkormányzati rendelet helyi települési, 

táji, természeti, építészeti, néprajzi, képző-, vagy iparművészeti, ipartörténeti, régészeti értékként 

védetté nyilvánít (továbbiakban: helyi védelem). 

 

(2) A helyi védelem célja a településnek és környezetének, valamint az ott található értékes 

építészeti és természeti elemek jellegzetességének, hagyományos megjelenésének megőrzése. 

 

(3) A helyi védelem tárgyát képezi mindaz az épített vagy természeti érték (épület, építmény, 

utcarész, településrész, építményrész, közterületen lévő szobor, emlékmű), melyet a 

képviselőtestület építészeti, művészeti, néprajzi, településtörténeti, környezeti, esztétikai értéke 

miatt védelem alatt állónak nyilvánít. 

 

2. § 

 

(1) E rendelet alkalmazásában: 

a) helyi védelmi terület (továbbiakban: HVT): a község olyan összefüggő része, amelynek 

település-szerkezete, történelmi jelentősége, vagy a területén nagy számban található védendő 

épületek okán védendő, 

b) egyedi védelmi terület (továbbiakban: EVT): olyan országos védelemben nem részesülő 

építmény vagy terület, amely  a település szempontjából kiemelkedő, hagyományt őrző, az ott élő 

emberek és közösségek munkáját híven tükrözi. 

 

(2) A helyi területi védelem a településkép, utcakép karakterének megőrzésére, a helyi egyedi 

védelem a kiemelt helytörténeti, építészeti értékek, építmények, épületek, épületrészek, köztéri 

szobrok, egyéb köztárgy megőrzésére szolgál. 

 

 

2. Védetté nyilvánítási eljárás, védetté nyilvánítás megszüntetése 

 

3. § 

 

(1) Helyi területi és egyedi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését a helyi 

önkormányzat, illetve bármely a településen élő magánszemély vagy ott tevékenykedő jogi 

személy, civil szervezet kezdeményezhet. A helyi védetté nyilvánítás kezdeményezésére vagy 

annak megszüntetésére a helyi önkormányzathoz kérelmet kell benyújtani. A védetté 



nyilvánításról a képviselőtestület rendelettel dönt. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 

a) az építmény megnevezését, szükség esetén körülhatárolását, 

b) pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épületrész), 

c) az építmény rövid ismertetését, leírását, 

d) a kezdeményezés indokolását, 

e) fotódokumentációt. 

 

(3) A helyi védettség alá helyezés, illetve annak megszüntetése iránti eljárás megindításáról a 

helyi önkormányzat értesíti: 

a) a javaslattal érintett ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, használóját, 

b) a védetté nyilvánítás kezdeményezőjét, 

c) az első fokú építésügyi hatóságot, 

d) területi védelem esetén az érintett közművek üzemeltetoit, 

 

(4) A védetté nyilvánítást, illetve annak megszűntését követő 30 napon belül értesíteni kell: 

a) az ingatlan vagy természeti érték tulajdonosát, használóját, kezelőjét, 

b) az elsőfokú építésügyi hatóságot, 

c) a védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére javaslatot tevőt, 

d) a járási földhivatalt, 

e) területi védelem esetén az érintett közművek üzemeltetoit. 

 

(5) A helyi védelem alá helyezett értékekrol nyilvántartást kell vezetni, mely a következőket 

tartalmazza: 

a) a védett érték megnevezése, 

b) cím, helyrajzi szám,  

c) fotódokumentáció, 

d) tulajdonos, kezelő, használó megjelölése. 

 

(6) A helyi védettség alá tartozó értékeket e rendelet 1.számú melléklete tartalmazza. 

 

4. § 

 

(1) A védelem alatt álló területet, építményt, vagy természeti értéket táblával meg kell jelölni. A 

táblán “Helyi védelem alatt álló építészeti érték - Tiszakóród község Önkormányzata” szövegnek 

kell szerepelnie. 

 

(2) A tábla elhelyezéséről és karbantartásáról a tulajdonos köteles gondoskodni. 

 

5. § 

 

(1) Amennyiben a helyi védettség alatt álló értéket műemléki védettség alá helyeznek, a 

képviselőtestület a helyi védettséget megszünteti, a műemléki védettségről szóló döntés hatályba 

lépése után. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az érdekeltek véleményét nem kell kikérni. 



 

3. Előírások, eljárási szabályok 

 

6. § 

 

(1) A helyi védelem alatt álló értékek használata és fenntartása során biztosítani kell azok 

megőrzését, a használt azokat nem veszélyeztetheti. 

 

(2) A védelem alatt álló értékek megőrzése érdekében - a hatályos építési jogszabályok keretei 

között - az illetékes építésügyi hatóság kötelezheti a védelem alatt álló épületek, építmények, 

létesítmények tulajdonosát, illetve használóját: 

a) a jókarbantartásra, fenntartásra való kötelezettség teljesítésére, 

b) az azokat eléktelenítő, idegen részek eltávolítására, 

c) a védett értékek jellegének kifejezésére vagy hatásosabb érvényesülésére irányuló munkálatok 

elvégzésére. 

 

(3) A (2) bekezdésben jelzett munkálatok költségei a tulajdonost (használót) terhelik. 

 

4. A védett értékek fenntartása, karbantartása 

 

7. § 

 

(1) A helyileg védett építészeti értékek fennmaradásának feltétele a rendeltetésnek megfelelő 

használat mellett az értékek megőrzése. 

 

(2) Egyéb hasznosítás esetén törekedni kell közcélú felhasználásra.  

 

(3) A használat a védett értéket nem veszélyeztetheti. 

 

(4) Épületek esetén az épület állapotának megóvása elsősorban a tulajdonos feladata. A védett 

területen, védett építményen reklámot, hirdető berendezést, vagy más, az építményen vagy attól 

különállóan előnytelenül megjelenő berendezést, vagy tárgyat elhelyezni nem lehet. 

 

8. § 

 

(1) Az elsőfokú építésügyi hatóság engedélye szükséges: 

a) a védett építmények külső vagy belső felújítási, helyreállítási, átalakítási, bővítési, 

korszerűsítési, bontási, víz- és kertépítési, tájrendezési, vagy képző- és iparművészeti, 

restaurálási, továbbá a védett építmény jellegét és megjelenését bármely módon érinto egyéb 

munkálatok, illetve épületkutatás végzéséhez, 

b) a védett építmény igénybevételi, használati módjának megállapításához vagy 

megváltoztatásához. 

 

(2) A védett épületek, területek (utcák, utcarészek) korszerűsítését, átalakítását, bővítését a 

védettség nem zárja ki, de az épület jellege nem változhat. 

 

(3) Helyi védettség alatt álló épület, építmény bontása statikai vélemény alapján kizárólag a 



felújításhoz szükséges mértékben engedélyezhető. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

9. § 

 

Ez a rendelet 2014.március 17-én lép hatályba. 

 

 

1.melléklet a 6/2014.(III. 14.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

1. Helyi védettség alatt lévő értékek Tiszakóród községben 

 

 

1. Református Templom Tiszakóród, Kossuth u. 39, 1.hrsz. 

 

2. Parókia Tiszakóród, Kossuth u.. 39/a., 1.hrsz. 

 

3. Nagybukó 

 

4. Gatter  (Fűrészüzem) Tiszakóród 24.hrsz. 

 

5. Kerekeskutak a település területén 

 

 

4.) napirendi pont: 

 

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

 

Károlyi Kálmán polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel 

kapcsolatosan. 

 

Hozzászólások: 

 

Majoros Mihály alpolgármester: 

Véleménye szerint részletes, mindenre kiterjedő az intézmény működési dokumentációja. 

Javasolja a jóváhagyását. Teljes létszámmal működik az intézmény? 

 

Ilyés Bálintné intézményvezető: 

Elmondható, hogy szinte mindig 100 %-os a kihasználtsága az intézménynek.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a Tiszakóródi Idősek Otthona 

szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának és házirendjének jóváhagyását. 

 

A képviselőtestület  egyenként egyhangúlag - 4-4 igen szavazattal - a következő határozatokat 



hozta: 

 

 

Tiszakóród községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

17/2014. (III. 13.) KT. 

HATÁROZATA 

 

- a Tiszakóródi Idősek Otthona  szakmai programjának jóváhagyásáról - 

 

 

A Képviselőtestület 

 

A Tiszakóródi Idősek Otthona szakmai programját a határozat mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 27/2009. (IV. 01.) KT. határozattal jóváhagyott 

szakmai program. 

 

 

Tiszakóród községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

18/2014. (III. 13.) KT. 

HATÁROZATA 

 

- a Tiszakóródi Idősek Otthona szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról - 

 

 

A Képviselőtestület  

 

A Tiszakóródi Idősek Otthona szervezeti és működési szabályzatát a határozat mellékletében 

foglaltak szerint jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 26/2009. (IV. 01.) 

KT.határozattal jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat. 

 

 

Tiszakóród községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

19/2014. (III. 13.) KT. 

HATÁROZATA 

 

- a Tiszakóródi Idősek Otthona házirendjének jóváhagyásáról - 

 

 

A Képviselőtestület 

 

A Tiszakóródi Idősek Otthona házirendjét a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti  a 28/2009. (IV. 01.) KT.határozattal jóváhagyott házirend. 

 

 



5.) napirendi pont: 

 

(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 Szamos-Tisza menti Mikrokörzet 

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatás Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Tiszakóród község Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

20/2014. (III. 13.) KT. 

HATÁROZATA 

 

- a Szamos-Tisza menti Mikro Körzet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás 

társulási megállapodásának módosításáról - 
 

 

A Képviselőtestület  

 

a Szamos-Tisza menti Mikro Körzet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás 

társulási megállapodásának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:  

 

1. A társulási megállapodás kiegészül az alábbiakkal:  

Általános rendelkezések 

A  települési önkormányzatok képviselő-testületei jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak 

létre, amelynek gazdálkodására a költségvetési szerek működésére vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni.  

 

2.  A társulási megállapodás III. fejezete az alábbiak szerint módosul:  

A települések lakosságszáma: 

1.  Kömörő 534 fő 

2.  Nagyar  706 fő 

3. Tiszabecs 1151 fő 

4.  Tiszacsécse 261 fő 

5.  Tiszakóród 778 fő 

6.  Tunyogmatolcs 2551 fő 

7.  Túristvándi 757 fő 

 Összes lakosság 6771 fő 

 

 

 



2. A társulási megállapodás IV. fejezet az alábbiak szerint módosul:  

Az alábbiak törlésre kerülnek:  881011 Idősek nappali ellátása 

     881013 Fogyatékkal élők nappali ellátása 

     889103 Házi gyermekfelügyelet 

     889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

     889921 Szociális étkeztetés 

     889922 Házi segítségnyújtás 

     889924 Családsegítés 

 

A törölt szakfeladatok helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

IV.  A Társulás alaptevékenysége 

 

A Társulás államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása:  

 

889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül.  

 

A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:  

Kormányzati Funkció:  

101221     Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása    

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

107054 Családsegítés 

 

3.  A IV.fejezet 1. pontja változatlan marad.  

A IV. fejezet kiegészül az alábbi 2. ponttal:  

IV. fejezet 2. A társulás képviseletét a társulási tanács mindenkori elnöke, annak akadályoztatása 

esetén a mindenkori alelnök látja el. Együttes akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a korelnök 

hívja össze és vezeti.  

 

4. Ahol a társulási megállapodás szakfeladatot nevesít, ott kormányzati funkcióra módosul 

a megnevezés.  

 

5. A VIII. fejezet 1,.4, 5., 6.,az alábbiak szerint módosul:  

 

1. A társulás működésének, az Intézmény közös fenntartásának fedezeteként szolgálnak a 

mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott állami hozzájárulások, 

támogatási szerződésben megállapított állami és egyéb  hozzájárulások, támogatások, az 

Intézmény saját bevételei és a fenntartói támogatások. A hozzájárulások és támogatások 

igénylésére a Szamos-Tisza menti Mikro Körzet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Társulás jogosult.  

 

4. Amennyiben a bevételek meghaladják a kiadásokat, úgy a többletbevétel az adott település 

részére átadásra kerül, melyet a szociális ellátások dologi kiadásinak biztosítására használhat 

fel.  



 

 5. Az Intézmény Költségvetése a Szamos-Tisza menti Mikro Körzet Szociális és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás költségvetésébe épül be.  

 

6. A társult önkormányzatok a megállapított fenntartói támogatást minden hónap 5. napjáig 

utalják át a Szamos-Tisza menti Mikro Körzet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Társulás  számlájára.  

Az év első két hónapjának részlete egyezik az előző év utolsó hónap részletének összegével, 

majd a társulás költségvetésének elfogadását követően, a következő havi utaláskor kerül 

korrekcióra.  

 

6. A IX. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

1. Társult önkormányzatok a VIII.2. pontban rögzített fenntartói támogatás biztosítására 

valamennyi pénzintézeti számlájukra, legalább 35 napig érvényes azonnali beszedési 

megbízást biztosítanak a Szamos-Tisza menti Mikro Körzet Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Társulás számlájára. Az erről szóló felhatalmazó levél a társulási 

megállapodás mellékletét képezi. A Szamos-Tisza menti Mikro Körzet Szociális és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás az inkasszó benyújtására a fizetési határidő 

lejáratát követően azonnal jogosult.  

 

7. A társulási megállapodás IX. fejezet 2. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

2. Az azonnali beszedési megbízás hatálya kiterjed továbbá a társult önkormányzatoknak a 

Szamos-Tisza menti Mikro Körzet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás 

Gondozási Központ felé fennálló 60 napot meghaladó számlatartozására, az Az azonnali 

beszedési megbízás érvényesítésére a tagönkormányzatok jogosultak a Gondozási 

Központ és a Társulás bankszámlájára kiadott felhatalmazó levél alapján. 

 

8. A XIII. Fejezet helyébe az alábbi rendelkezés lép.  

XIII. A Társulás Gazdálkodása  
 

A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A 

Társulási Tanács Túristvándi Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik a Társulás 

költségvetésének végrehajtásáról. A Társulás működési költségeihez a társulás tagjai az általuk 

képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulnak. A társulás pénzalapjának 

kezeléséért és felhasználásáért, az ezzel összefüggő gazdálkodási feladatokért a Társulás Elnöke, a 

gazdálkodás biztonságáért a Társulási Tanács a felelős.  

A Társulás részéről kötelezettségvállalásra, illetve utalványozásra csak a Társulás Elnöke – 

akadályoztatása esetén – Alelnöke – jogosult.  

A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére a Túristvándi Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzője, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.  

 

9. A XIV. Fejezet az alábbiakkal kiegészül:  

A Társulás negyedévente, de legalább félévente beszámol a társulás bevételeiről, kiadásairól, az 

ellátotti létszám alakulásáról.  

 



A fejezetek számozása a továbbiakban módosul.  

 

10. A XVII. Fejezet 3. pontja törlésre kerül: 

3. A társulásból ki kell zárni azt a tagot, aki pénzügyi kötelezettségeit nem teljesíti, és a IX. 

fejezetben meghatározottak szerint beszedési megbízás első benyújtásától számított 60 napon belül 

nem teljesül. 

Helyette az alábbi rendelkezés épül be:  

 

3. A társulásból történő kizárás: A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott 

határozatával a naptári év utolsó napjával a társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a 

megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt írásbeli felhívásra határidőben nem tett 

eleget.  

 

11. A XIX. Fejezet 3. és 4. pontra kiegészül:  

 

3. A társulási tanács munkaszervezeti feladatait a Túristvándi Közös Önkormányzati Hivatal 

(4944 Túristvándi, Móricz Zs. u. 4.)  látja el. 

4. A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői és a járási hivatalvezető 

tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

A Záradék törlésre kerül, helyette az alábbi Záradék lép:  

 

1. Jelen megállapodás valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének minősített 

többséggel hozott jóváhagyó határozatával válik hatályossá.  

2. A társult önkormányzatok képviselő-testületeinek határozataiban foglalt felhatalmazás 

alapján a Társulási Megállapodást aláírásával látja el:  

 

  Lakatos Tibor  

Elnök 

Szamos-Tisza menti Mikro körzet 

Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Társulás 

 

ZÁRADÉK 

 

A Társulási Megállapodást módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel 

lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Szamos-Tisza menti Mikro Körzet Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Társulás 1/2013 (VI.27.) TT. számú, egységes szerkezetű Társulási 

Megállapodása hatályát veszti. 

 

A Társulási Megállapodást módosító okiratot a Szamos-Tisza menti Mikro Körzet Szociális és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulást alkotó települések képviselő testületei az 1. számú 

függelékben szereplő határozataik alapján hagyták jóvá. 

 

 

6.) napirendi pont: 

 



(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 Felső-Tisza vidéki Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

21/2014. (III. 13.) KT. 

HATÁROZATA 

 

- a Felső-Tisza vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról - 

 

 

A Képviselőtestület 

 

1.) A Felső-Tisza vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a 

határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármester a módosított Társulási Megállapodás aláírására. 

 

 

 

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

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Károlyi Kálmán      Simon Blanka 

polgármester           jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


