
Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.augusztus 19-én tartott 

ülésének: 

 

a.) jegyzőkönyve, 

b.) rendelete: 8/2014., 

c.) határozatai: 37-42., 

d.) tárgysorozata 

 

 

 

TÁRGYSOROZAT 

 

 

1.) Rendeletalkotás a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására 

irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 

 Előadó: jegyző 

 

2.) A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 

 Előadó: jegyző 

 

3.) Tiszakóród község Önkormányzata és a TAXUS-MED KFT. között az egészségügyi 

alapellátási feladatokra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása 

 Előadó: jegyző 

 

4.) Egyéb kérdések 

 

 

 

Tiszakóród, 2014.augusztus 19. 

 

 

 

        Károlyi Kálmán 

        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2014.augusztus 19-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 

 

 

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.) Rendeletalkotás a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására 

irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 

 Előadó: jegyző 

 

2.) A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 

 Előadó: jegyző 

 

3.) Tiszakóród község Önkormányzata és a TAXUS-MED KFT. között az egészségügyi 

alapellátási feladatokra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása 

 Előadó: jegyző 

 

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. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a a közterületek elnevezésének, valamint 

az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás 

szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadását. 

 

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

rendeletet alkotta: 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzata 

Képviselőtestületének 

8/2014. (VIII. 21.) 

önkormányzati rendelete 

 

- a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 

kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól - 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 

CLXXXIX.törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 13. § (1) bekezdés 3.pontjában 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) A rendelet célja, hogy Tiszakóród község közigazgatási területén egységesen szabályozza a 

közterületek elnevezését, az ingatlanok számozását, továbbá az utcanév- és házszámtábla 

elhelyezésének rendjét. 

 

(2) A község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a 

korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai szerint 

lehet. 

 

2. § 

 

E rendelet alkalmazásában: 

a) közterület: az épített és természeti környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben 

meghatározott terület, 

b) közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról 

szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) szerinti közterületnév, 



c) házszám: olyan számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-

nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli 

beazonosítását szolgálja. 

 

2. A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok 

 

3. § 

 

(1) Minden közterületet el kell nevezni, minden magánutat és külterületi utat el lehet nevezni. 

 

(2) Az újonnan kialakított közterület nevét a létrejöttét követő hat hónapon belül kell 

megállapítani. 

 

(3) Meglévő, elnevezett közterület természetes folytatásában lévő közterület külön elnevezési 

eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét kapja. 

 

(4) Ha egy közterület községrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagolódik, 

egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrész(ek)nek más nevet kell adni. 

 

4. § 

 

(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni a község jellegére, történelmére, 

hagyományaira, földrajzi adottságaira.  

 

(2) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. 

 

(3) Közterületet - figyelemmel a Korm.rendelet szabályaira - személyről, tárgyról, állatról, 

növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről, elhelyezkedésről vagy fogalomról lehet 

elnevezni. 

 

(4) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a 

magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen. 

 

(5) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan 

személynek állítson emléket,  

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében vagy az emberiség egyetemes 

történelmében kiemelkedő jelentőségű volt, és személyi közmegbecsülésnek örvend, 

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területein kimagaslóan 

jelentőset tett vagy alkotott, mely miatt emléke megőrzésre méltó. 

 

5. § 

 

(1) A közterület elnevezését, illetve elnevezésének megváltoztatását kezdeményezheti: 

a) a polgármester, 

b) a helyi önkormányzat képviselője, 

c) a közterületen bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgárok legalább 10 %-a, 

d) a közterületen ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy. 



 

(2) A közterület elnevezésére, illetve elnevezésének megváltoztatására irányuló 

kezdeményezéshez térképvázlatot kell csatolni, amely tartalmazza az elnevezni kívánt közterület 

határait és a hozzá tartozó ingatlanokat. 

 

(3) A kezdeményezést - annak a képviselőtestület elé terjesztését megelőzően - 15 napra az 

önkormányzat hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A 

kezdeményezéssel kapcsolatosan benyújtott észrevételeket is a képviselőtestület elé kell 

terjeszteni. 

 

(4) A közterület elnevezésével kapcsolatos képviselőtestületi döntést az önkormányzat 

hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell 

az illetékes rendőrkapitányságot, járási hivatalt, postai és ingatlan-nyilvántartó szerveket, a 

közműszolgáltatókat, a mentőszolgálat, katasztrófavédelem  illetékes szerveit,  továbbá 

mindazokat, akiket a döntés érint. 

 

3. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok 

 

6. § 

 

(1) A névvel ellátott közterületen lévő beépített és beépítetlen építési telkeket házszámmal kell 

ellátni. 

 

(2) Egy közterületre nyíló több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. 

 

(3) Telekosztás, hiányzó vagy kettőzött házszámok esetén a házszámot szám/betűjel 

formátumban az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni a kettős, hármas és ékezetes betűk 

alkalmazása nélkül. 

 

(4) A kialakult házszámozásnál telekegyesítést követően az épületek megtartják eredeti 

házszámukat. 

 

(5) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, a házszámot arról a közterületről 

kell megállapítani, amely felől 

a)  az ingatlan megközelíthető, vagy 

b) az ingatlan bejárata esik. 

 

7. § 

 

(1) Az út, utca, köz, tér (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása 1-től kezdődően, 

növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca bal 

oldalán a páros, a jobb oldalán lévő ingatlanok páratlan számozást kapnak. 

 

(2) A kizárólag egy oldalon beépíthető utcák számozása arab számozással 1-től kezdődően 

folyamatos. 

 

(3) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező 



irányú. 

 

8. § 

 

A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosulttal kell 

közölni. 

 

4. Névtáblák és házszámtáblák elhelyezése 

 

9. § 

 

(1) A közterület nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni. 

 

(2) A közterületek névtábláit a saroktelkek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen vagy 

külön tartószerkezeten kell elhelyezni. 

 

(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla 

kihelyezését tűrni köteles. A kihelyezés időpontjáról előzetesen írásban értesíteni kell az érintett 

ingatlan tulajdonosát vagy használóját. 

 

(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről az önkormányzat 

gondoskodik. 

 

(5) A közterület elnevezésének megváltoztatása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblát, a 

változásról szóló döntést követő egy évig, piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell 

hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblát közvetlenül a régi fölött kell elhelyezni. 

 

10. § 

 

(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére 

vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek 

hiányában tulajdonosának elhelyezni. 

 

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség 

szerinti cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

11. § 

 

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

 

 

2.) 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 határozat-tervezet elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

Tiszakóród községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

37/2014. (VIII. 19.) KT. 

HATÁROZATA 

 

- a helyi választási bizottság tagjainak, póttagjainak 

megválasztásáról - 

 

 

A Képviselőtestület 

 

1. Tiszakóród településen a helyi választási bizottság tagjaivá: 

 

Gazsó László Tiszakóród, Kossuth u. 18. 

Paládi Erzsébet Tiszakóród, Kossuth u. 60.. 

Tóth Istvánné Tiszakóród, Dózsa u. 22. 

Gazsó Bálint Tiszakóród, Szabadság u. 72. 

Losonczi Éva Tiszakóród, Szabadság u. 66.szám alatti lakosokat megválasztja. 

 

Tiszakóród településen a Helyi Választási Bizottság póttagjaivá: 

Szabóné Hadady Éva Tiszakóród, Dózsa u. 31. 

Fazekasné Nagy Edina Tiszakóród, Dózsa u. 47.szám alatti lakosokat megválasztja. 

 

2. Tiszakóród településen a települési nemzetiségi választásokat lebonyolító szavazatszámláló 

bizottság tagjaivá: 

 

Fontosné Fülöp Marianna Tiszakóród, Kossuth u. 1/a. 

Toldi Nikoletta Tiszakóród, Dózsa u. 12. 

Tóth Zsuzsanna Tiszakóród, Szabadság u. 84. 

Gazsó Tamás Tiszakóród, Szabadság u. 72. 

Kiss László Tiszakóród,  Kossuth u. 13.szám alatti lakosokat megválasztja. 

 

A  szavazatszámláló bizottság póttagjaivá: 

Légrádiné Elek Mónika Tiszakóród, Szabadság u. 51. 

Pálné Pál Erika Tiszakóród, Szabadság u. 53.szám alatti lakosokat megválasztja. 

 

 

3.) napirendi pont: 



 

(A feladat-ellátási szerződés tervezetét a képviselők írásban megkapták.) 

 

Simon Blanka jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a 2013.március 18-án jóváhagyott - 

az egészségügyi alapellátási feladatok ellátására vonatkozó - feladatellátási szerződés módosítása 

a rendelési idő változása miatt vált szükségessé. Egyebekben a szerződés változatlan marad. 

 

Károlyi Kálmán polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel 

kapcsolatosan. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a határozat-tervezet elfogadását, a 

feladat-ellátási szerződés jóváhagyását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

Tiszakóród községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

38/2014. (VIII. 19.) KT. 

HATÁROZATA 

 

- a háziorvosi alapellátás nyújtására vonatkozó feladat-ellátási szerződésről - 

 

 

A Képviselőtestület 

 

1.) Tiszakóród község Önkormányzata és a TAXUS-MED Kft. (4946 Tiszakóród, Kossuth u. 

54.szám, képviseli: Dr. Kósa Péter háziorvos) között a háziorvosi alapellátás nyújtására létrejött 

feladat-ellátási szerződést a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. Egyidejűleg 

hatályát veszti a 15/2014. (III. 18.) KT.határozattal jóváhagyott feladat-ellátási szerződés 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására. 

 

 

4.) napirendi pont: 

 

Az egyéb kérdések között az alábbiak hangzottak el: 

 

Károlyi Kálmán polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az orvosi rendelő felújítása 

során az épületben lévő nyílászárók (ablakok, ajtók) is kicserélésre kerültek. A településen 

többen is érdeklodtek, hogy az önkormányzat nem akarja-e értékesíteni ezeket a használt, bontott 

ablakokat, ajtókat, mert szeretnék megvenni. A polgármester véleménye szerint - mivel az 

önkormányzat ezeket a bontott nyílászárókat nem tudja hasznosítani - jó lenne értékesíteni. Kéri a 

képviselők véleményét, hogy darabonként milyen áron kellene értékesíteni az érdeklődőknek. 

 

Hozzászólások: 



 

Gyulai Zsolt képviselő: 

Véleménye szerint a jobb minőségű bontott ablakokat és ajtókat 5000 forintért lehetne 

értékesíteni. 

 

Majoros Mihály alpolgármester: 

Egyetért a javaslattal, ami nem használható, azt pedig el lehet tüzelni télen a kazánban. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

Tiszakóród községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

39/2014. (VIII. 19.) KT. 

HATÁROZATA 

 

 

A Képviselőtestület 

 

Az orvosi rendelő felújítása során kibontott és az önkormányzat által nem hasznosított 

nyílászárókat (ajtók, ablakok) értékesíti, melyek árát darabonként 5000 forintban állapítja meg. 

 

 

Károlyi Kálmán polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy érdeklodött egy 

Tiszakóródi lakos, hogy az önkormányzat nem kívánja-e értékesíteni az Újkóródtanyán lévő 

épületet, mely az önkormányzat tulajdonát képezi. Családjával szeretné ugyanis megvásárolni. 

A polgármester elmondja, hogy ez a 06/22.helyrajzi számú ingatlan.  

 

Simon Blanka jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 

vagyontárgyak értékesítésére vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete 

tartalmazza. Az értékesítés során az abban foglaltak szerint kell eljárnia a képviselőtestületnek. 

 

Gyulai Zsolt képviselő javasolja, hogy a Földhivatalnál ki kell kérni a térképkivonatot és a 

tulajdoni lapot. 

 

Majoros Mihály alpolgármester egyetért az elhangzottakkal, melyek ismeretében lehet majd újból 

foglalkozni ezzel az üggyel. 

 

 

Károlyi Kálmán polgármester elmondja, hogy előző ülésén a képviselőtestület a 33/2014. (VII. 

24.) KT.határozattal döntött támogatásmegelőlegező hitel felvételéről. A hitel felvétele azért vált 

volna szükségessé, mivel az önkormányzat a Tiszakóródi orvosi rendelő felújítására az ÉAOP 

program keretében 53.807.253 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás a 

beruházási összköltség 100 %-a. A beruházás befejezési határideje: 2014.október 20. A 

támogatás azonban utófinanszírozású, tehát az önkormányzatnak a már benyújtott számlákat ki 

kellett egyenlítenie ahhoz, hogy az 1.kifizetési kérelmet be lehessen nyújtani a közreműködő 



szervezethez, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. Ezek a számlák: a kiviteli 

tervkészítés, az engedélyes tervkészítés számlái, a közbeszerzési eljárás lebonyolításának 

számlája, melyek összege kb. 4 millió forint.  

A számlákat azonban sikerült kiegyenlíteni, tehát nem szükséges a hitel felvétele, a kifizetési 

kérelem is benyújtásra került. 

A polgármester ezért javasolja az említett határozat hatályon kívül helyezését, a hitel kérelem 

visszavonását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

Tiszakóród községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

40/2014. (VIII. 19. ) KT. 

HATÁROZATA 

 

 

A Képviselőtestület 

 

Az orvosi rendelő felújítása kapcsán támogatás megelőlegező hitel felvételére vonatkozó, 

33/2014. (VII. 24.) KT.határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

 

Károlyi Kálmán polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Környezet és Energia 

Operatív Program keretében (KEOP-2014-4.10-0/F) pályázatot lehet benyújtani helyi 

önkormányzatoknak, helyi önkormányzati költségvetési szerveknek enegiahatékonyság javítására 

vonatkozó projektek megvalósítására. A támogatás összege minimum 30 millió forint, mértéke 

100 %. E projekt keretében pályázhatna az önkormányzat a hivatal épülete hőtechnikai 

adottságainak javítására, hőveszteségének csökkentésére  (ezen belül többek között hőszigetelés, 

nyílászáró csere stb.). Az épület állapota mindenki előtt ismert, felújításra, cserére szorulnának a 

nyílászárók (ajtók, ablakok).  

A polgármester javasolja a pályázat benyújtását az önkormányzati hivatal épületének 

energiahatékonysági felújítására vonatkozóan.  

A felmérések a költségvetés készítéséhez folyamatban vannak, azok elkészülése után ismételten 

tárgyalni kell róla és végleges döntést hozni. 

 

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

 

Hozzászólások: 

 

Majoros Mihály alpolgármester: 

Mindenképpen indokolt lenne a pályázat benyújtása. 

 

Adorján László képviselő: 

Szintén támogatja a pályázat benyújtását, hiszen a kiírás szerint 100 %-os támogatottságú a 

projekt. 



 

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

határozatot hozta: 

 

Tiszakóród község Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

41/2014. (VIII. 19. )KT.  

HATÁROZATA 

 

 

A Képviselőtestület 

 

1.) Pályázatot kíván benyújtani a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP-2014-4-10.0/F) 

keretében az önkormányzati hivatal (Tiszakóród, Kossuth u. 23.szám)  épületének 

energiahatékonyságának javítására vonatkozóan: utólagos külső hőszigetelés, nyílászáró-

csere/korszerűsítés projekt megvalósítására. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt megvalósításához szükséges költségvetés 

elkészíttetésére a szükséges intézkedést megtegye és azt követően a költségvetést terjessze a 

képviselőtestület elé. 

 

 

Károlyi Kálmán polgármester javasolja, hogy a képviselőtestület támogassa a Tiszakóródi 

sportegyesületet. Az önkormányzatnak bevétele származott a diófák árveréséből 200.000 forint. 

Javasolja, hogy ezzel az összeggel támogassa az önkormányzat a sportegyesületet. Ismert a 

képviselők is,  hogy az önkormányzat különböző támogatásokat csak saját bevételéből állapíthat 

meg. 

 

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

 

Hozzászólások: 

 

Gyulai Zsolt képviselő: 

Egyetért a javaslattal. 

 

Adorján László képviselő: 

Szintén támogatja az elhangzott javaslatot. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

Tiszakóród községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

42/2014. (VIII. 19.) KT. 

HATÁROZATA 

 

 



A Képviselőtestület 

 

1.) A Tiszakóródi Sportegyesület részére az önkormányzat 2014.évi költségvetésében 200.000.- 

forint támogatást biztosít. A támogatás fedezete a diófák értékesítéséből származó bevétel. 

 

2.) Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat költségvetését érintő módosításról szóló 

önkormányzati rendelet-tervezetet terjessze a képviselőtestület elé elfogadás céljából. 

 

 

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

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Károlyi Kálmán       Simon Blanka 

polgármester           jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


