
Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.május 22-én tartott ülésének: 

 

a.) jegyzőkönyve, 

b.) rendelete: 7/2014., 

c.) határozatai: 29-31., 

d.) tárgysorozata 

 

 

 

 

 

 

TÁRGYSOROZAT 

 

 

1.) Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása 

 Előadó: polgármester 

 

2.) A 2013.évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentés megtárgyalása, elfogadása 

 Előadó: polgármester 

 

3.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013.évi ellátásáról 

 Előadó: jegyző 

 

4.) Egyéb kérdések 

 

 

 

Tiszakóród, 2014.május 22. 

 

 

 

       Károlyi Kálmán 

       polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2014.május 22-én, Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestületének üléséről. 

 

Az ülés helye: Tiszakóród község Önkormányzata polgármesteri iroda 

 

Jelen vannak: Károlyi Kálmán polgármester, 

  Majoros Mihály alpolgármester, 

  Adorján László képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 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 és megnyitja. Ismerteti a képviselőtestülettel a napirend-tervezetet és kéri annak 

elfogadását. 

 

 

Napirend-tervezet: 

 

1.) Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása 

 Előadó: polgármester 

 

2.) A 2013.évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentés megtárgyalása, elfogadása 

 Előadó: polgármester 

 

3.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013.évi ellátásáról 

 Előadó: jegyző 

 

4.) Egyéb kérdések 

 

 

A képviselőtestület az ismertetett napirend-tervezettel egyhangúlag - 3 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 az önkormányzat 2013.évi 

költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. 

 

A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag - 3 igen szavazattal - egyetértett és a következő 

rendeletet alkotta: 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzata 

Képviselőtestületének 

7/2014. (V. 23.)  

önkormányzati rendelete 

 

- az önkormányzat 2013.évi költségvetésének zárszámadásáról - 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, 

a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

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

államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 91. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Tiszakóród község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az 

önkormányzat 2013.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: 

a) 299.892.000 forint bevétellel, 

b) 281.229.000 forint kiadással, 

c) 18.654.000 forint pénzmaradvánnyal 

fogadja el. 

 

2. § 

 

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatainak 

teljesítését jogcímenként az 1.mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 

 

3. § 

 

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási célú 

bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 2. és 3.mellékletekben foglaltak 

szerint fogadja el. 

 

4. § 



 

A képviselőtestület a költségvetési bevételek és kiadások teljesítését előirányzat csoportok, 

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

(államigazgatási) feladatok szerint bontásban a 4., 5. és 6.mellékletekben foglaltak szerint fogadja 

el. 

 

5. § 

 

A képviselőtestület az önkormányzat beruházási kiadásait a 7.mellékletben foglaltak szerint 

fogadja el. 

 

 

6. § 

 

A képviselőtestület az önkormányzat felújítási kiadásait a 8.mellékletben foglaltak szerint fogadja 

el. 

 

7. § 

 

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatainak 

teljesítését a 9., 10. és 11.mellékletekben foglaltak szerint fogadja el. 

 

8. § 

 

A képviselőtestület a társadalom- és szociálpolitikai juttatások teljesítését a 12.mellékletben 

foglaltak szerint fogadja el. 

 

9. § 

 

A képviselőtestület az önkormányzat 2013.évi pénzmaradvány-kimutatását a 13.mellékletben 

foglaltak szerint fogadja el. 

 

10. § 

 

A képviselőtestület az önkormányzat által felvett hitelek állományát a 14.mellékletében foglaltak 

szerint fogadja el. 

11. § 

 

 

A képviselőtestület  

a) az önkormányzat 2013.évi pénzügyi mérlegét a 15.mellékletben, 

b) az önkormányzat által 2013.évben adott közvetett támogatásokat a 16.mellékletben,  

c) az önkormányzat 2013.évi céljellegű juttatásait a 17.mellékletben, 

d) a pénzeszközök állományának alakulását a 18.mellékletben, 

e) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 

kötelezettségek és részesedések alakulását a 19.mellékletben, 

f) az önkormányzat 2013.évi vagyonkimutatását a 20.mellékletben 



foglaltak szerint állapítja meg. 

 

12. § 

 

Ez a rendelet 2014.május 24-én lép hatályba. 

 

 

2.) 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 2013.évi belső ellenőrzési jelentés, éves 

összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadását. 

 

A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag - 3 igen szavazattal - egyetértett és a következő 

határozatot hozta: 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

29/2014. (V. 22.) KT. 

HATÁROZATA 

 

- a 2013.évi belső ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról - 

 

 

A Képviselőtestület 

 

A 2013.évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentést, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentést elfogadja. 

 

 

A határozatról értesül: 

1.) Felső-Tisza vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Fehérgyarmat 

2.) REBRON Kft. Nyíregyháza 

 

 

3.) napirendi pont: 

 

(Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták.) 

 

Károlyi Kálmán polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel 

kapcsolatosan. 

 



Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok 2013.évi ellátásáról szóló értékelés elfogadását. 

 

A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag – 3 igen szavazattal – egyetértett és a következő 

határozatot hozta: 

 

 

Tiszakóród  községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

30/2014. (V. 22.) KT. 

HATÁROZATA 

 

- a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013.évi ellátásáról – 

 

 

A Képviselőtestület 

 

1.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013.évi ellátásáról szóló átfogó értékelést a 

határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 

2.) Az értékelés egy példányát - az 1997.évi XXXI.törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak 

szerint - megküldi a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 

részére. 

 

 

4.) napirendi pont: 

 

Az egyéb kérdések között az alábbiak hangzottak el: 

 

Károlyi Kálmán polgármester elmondja, hogy a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs 

Ügynökség Zrt-n keresztül pályázatot lehet benyújtani a Norvég Alapból támogatás elnyerésére, 

többek között a természeti és kulturális örökség megőrzése céljából. Ismeretes, hogy az 

önkormányzat a településen található és helyi védettség alatt álló 1936-ban épült fűrészüzemet 

szeretné felújítani és turisztikai szempontból vonzóvá tenni. A támogatási arány a Norvég Alap 

pályázatoknál 95 %, tehát 5 % saját erőt kell biztosítani a pályázóknak.  

 

A polgármester javasolja a pályázat benyújtását a fűrészüzem felújítására. Tájékoztatja a 

képviselőtestületet, hogy az elkészített költségvetés alapján a projekt összköltsége 76.613.400 

forint, melyből az igényelt támogatás 72.782.730 forint, a saját erőként biztosítandó összeg 

3.830.670 forint.  

A költségvetésben szerepel az épület külső és belső felújítása, parkolóhelyek kialakítása, 

gyalogos és közlekedési útvonalak kiépítése, zöldterület rendezése, a fűrészüzem korabeli 

felszerelési, berendezési tárgyainak, eszközeinek teljes körű felújítása és egyéb költségek 

(műszaki ellenőr, projektmenedzsment, könyvvizsgáló, közbeszerzési eljárás lebonyolításának 

díja). 

A pályázatot elektronikusan is be kell nyújtani. 

 



A polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását az elhangzott javaslattal 

kapcsolatosan. 

 

Hozzászólások: 

 

Majoros Mihály alpolgármester: 

Egyetért a pályázat benyújtásával. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselőtestület egyhangúlag - 3 igen szavazattal - a 

következő határozatot hozta: 

 

 

Tiszakóród községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

31/2014. (V. 22.) KT. 

HATÁROZATA 

 

 

A Képviselőtestület 

 

1.) Egyetért az önkormányzat által a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség 

Zrt-n keresztül a Norvég Alaphoz a Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése pályázati 

felhívás keretében benyújtandó pályázattal. 

 

A pályázat címe: Muzeális fűrészüzem felújítása Tiszakóródon. 

 

A projekt összköltsége: 76.613.400.- Ft, azaz Hetvenhatmillió-hatszáztizenháromezer-négyszáz 

forint, melyből: 

 - az igényelt támogatás összege:  72.782.730.- Ft, 

 - saját forrás:      3.830.670.- Ft. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására. 

 

 

Károlyi Kálmán polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az új főszakács 2014.május 

19-től dolgozik az önkormányzat konyháján.  

 

 

Károlyi Kálmán polgármester ismerteti a képviselőtestülettel Császárné Hegyes Anikó 

beadványát, aki az önkormányzat által fenntartott Idősek Otthona közalkalmazottja. 

Beadványában 25 éves jubileumi jutalom kifizetését kéri. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságától megkérte a szolgálati idő elismeréséről szóló 

igazolást, melyet csatolt a kérelméhez. Eszerint 2013.december 31-ig figyelembe vehető 

szolgálati idő: 30 év 128 nap.  

 

Simon Blanka jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992.évi XXXIII.törvény (a továbbiakban: Kjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében: 



“1. § (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi 

önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által (a továbbiakban: 

munkáltató) a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak jogviszonyára 

terjed ki.” 

 

A Kjt. 78. § (1) bekezdés értelmében a huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti 

jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár. A jubileumi jutalom 

huszonöt éves közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi illetménynek megfelelő összeg. 

A Kjt. 87/A. § (1) bekezdése alapján: 

“(1) E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni 

a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti 

jogviszonyban eltöltött időt, 

b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.törvény hatálya alá tartozó szervnél 

munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött időt, 

c) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX.törvény, valamint 2010.július 6. és 

2012.február 29. között a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010.évi LVIII.törvény hatálya 

alá tartozó szervnél munkaviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban töltött időt, 

d) a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá 

e) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint 

f) a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban, 

g) az e törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény vagy a kormánytisztviselők 

jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, 

h) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban 

töltött időt.” 

Ugyanezen § (3) bekezdése szerint: 

“(3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)-(2) bekezdésen túlmenően 

figyelembe kell venni 

a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti 

jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel 

rendelkezett, 

b) az 1992.július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá 

c) a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban, valamint  

d) az (1) bekezdés f) pontja alá nem tartozó foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási 

jogviszonyban eltöltött időt.” 

 

Az említett jogszabályhelyek alapján megállapítható, hogy a közalkalmazott fizetési fokozata 

megállapításának időtartama, illetve a jubileumi jutalomra való jogosultság időtartama nem 

egyezik meg. A jubileumi jutalomra való jogosultság a törvényben megjelölt munkáltatónál 

eltöltött közalkalmazotti jogviszony [Kjt. 78. §. (1) bekezdés] alapján vizsgálható. A fizetési 

fokozat megállapításához szolgáló időtartam a 87/A. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 

kerül megállapításra. 

 

Kérelmező esetében azonban ez a két időtartam eltérő, hiszen az előző munkahelye az Áfész-nál 

volt, amelynél eltöltött munkaviszonya a jubileumi jutalomra való jogosultság szempontjából 

nem vehető figyelembe, csak a közalkalmazotti fizetési fokozat megállapításához. 

 

Károlyi Kálmán polgármester javasolja, hogy a közalkalmazott személyi anyagának vizsgálata 



után a jegyző tájékoztassa a dolgozót az elhangzottakról. 

 

A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag - 3 igen szavazattal - egyetértett. 

 

 

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

 

 

 

K. m. f. 

 

 

Károlyi Kálmán      Simon Blanka 

polgármester           jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


