
Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2010. augusztus 17-én 9 órai 
kezdettel tartott nyilvános együttes ülésének: 
 

a.) tárgysorozata, 
b.) jegyzőkönyve, 
c.) határozata: Túristvándi 36/2010. (VIII. 17.) KT. számtól 45/2010. (VIII. 17.) KT. 

számig, 
 

892-5/1/2010. 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 

1.) Előterjesztés Túristvándi Község Helyi Választási Bizottságának megválasztására. 
 

2.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2011. évi  
      fordulójában való részvételről. 
 
3.) Előterjesztés a Túristvándi Molnár Mátyás Általános Iskola Alapító Okirata 

Módosító Okiratának megállapítására. 
 

4.) Előterjesztés Túristvándi-Kömörő-Nagyar Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 
Alapító Okirata Módosító Okiratának megállapítására. 

 
5.) Előterjesztés a Támogató Szolgálat Túristvándi Alapító Okirata Módosító Okiratának  
      megállapítására. 

 
6.) Előterjesztés Kömörő Óvoda Alapító Okirata Módosító Okiratának megállapítására. 

 
7.) Túristvándiért Információs és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Egyszemélyes Kft. 

működési célú áthidaló hitel felvételéhez való hozzájárulás. 
 

8.) Testvériségi Szerződés megkötése Podegrodzie lengyel településsel. 
 
9.) Előterjesztés ifjúsági közösség formálásának támogatására irányuló pályázat 

benyújtására. 
 

10.) Előterjesztés védőnők csecsemővédelmi rendezvényének anyagi támogatására. 
 
 
 
 
Túristvándi, 2010. augusztus 17. 
 
 
 
 

Lakatosné Sira Magdolna 
         polgármester 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Túristvándi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek 2010. augusztus 17-én 9 
órai  
               kezdettel tartott nyilvános együttes ülésén. 
 
Az ülés helye: Túristvándi községben a Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak: Túristvándi Önkormányzat Képviselőtestülete részéről: 
 
   Lakatosné Sira Magdolna polgármester, 
 

Mércse József, Tukacs László, Török Sándor, Vígh Gyula, Varju Károlyné  
települési képviselők; 

 
  Tanácskozási joggal jelen van valamennyi napirendi pont tárgyalásánál: 
 
  Szabó József körjegyző 
 
  Tanácskozási joggal jelen van a 7. napirendi pont tárgyalásánál: 
 
  Dobosné Mércse Ilona Túristvándiért Kft. vezetője 
 
 
 
Lakatosné Sira Magdolna Túristvándi község polgármestere köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az önkormányzat képviselő testülete határozatképes, mivel a képviselő-
testület tagjai az ülésen két fő kivételével jelen vannak. 
 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester a meghívóban szereplő napirendi pontokat 
javasolja megtárgyalásra a képviselőtestület ülésén. 
 
A napirendre vonatkozóan más javaslat nem hangzott el. Túristvándi önkormányzat 
képviselőtestülete a polgármester által javasolt, meghívóban szereplő napirendi pontokat 
nyilvános ülésen történő megtárgyalásra egyhangúlag elfogadta. 
 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja Varju 
Károlyné és Vígh Gyula települési képviselőket. Túristvándi Önkormányzat 
Képviselőtestülete a polgármester által javasolt jegyzőkönyv-hitelesítőket egyhangúlag 
elfogadta. 
 
A NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

1.) napirendi pont: Előterjesztés Túristvándi Község Helyi Választási  
                               Bizottságának megválasztására. 

 
Előadó: Szabó József körjegyző 
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Szabó József körjegyző a napirendi pontra vonatkozóan, szóban a következő előterjesztést 
adja: 
 
Tisztelt Képviselőtestület ! 
 
A 2006. évben megalakított választási bizottság képviselőtestület által megválasztott 
tagjainak megbízatása a következő általános választásra létrehozott választási bizottság 
alakuló üléséig tart. 
Most a képviselőtestületnek új választási bizottságot kell választani, természetesen nem 
kizárva azt, hogy esetleg ugyanazon személyek, vagy túlnyomórészt ugyanazon személyek 
fogják betölteni e tisztséget.  
Túristvándi úgynevezett egyszavazókörös település, így a bizottság tagjainak száma öt fő 
és szükséges számban póttagok is választandók. A személyekre a helyi választási iroda 
vezetője –aki jelen esetben én, mint körjegyző vagyok – tesz indítványt. 
 
Kisebbségi választás nem lesz Túristvándiban, azt egyetlen kisebbség sem kezdeményezte, 
így a helyi választási bizottságnak kisebbségi választást kitűznie nem kellett, ezért külön e 
célra szavazatszámláló bizottságot sem kell választani. 
 
Túristvándi Község Helyi Választási Bizottságának személyeire irányuló indítványomat a 
következőkben szem meg: 
 
Papp Miklósné    Túristvándi, Kölcsey u. 6. sz., 
Bodnár Istvánné    Túristvándi, Rákóczi u. 32. sz, 
Komár István      Túristvándi, Zrínyi u. 1. sz., 
Póti József     Túristvándi, Dózsa u. 3. sz., 
Sipos Károlyné    Túristvándi, Rákóczi u. 35. sz. 
 
alatti választópolgárokat. 
 
Póttagnak javaslom: 
 
Tóth Andrásné    Túristvándi, Kölcsey u. 39. 
 
alatti választópolgárt. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
36/2010. (VIII. 17.) KT.          számú          H A T Á R O Z A T 
 

Túristvándi Község Helyi Választási Bizottságának megválasztásáról. 
 
Túristvándi Önkormányzat Képviselőtestülete: 
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a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. §. (2) bekezdésében 
biztosított hatáskörében eljárva Helyi Választási Bizottság tagjainak és 
póttagjának megválasztja a következő választópolgárokat: 
 
Tagok: 
 
Papp Miklósné   Túristvándi, Kölcsey u. 6. sz., 
Bodnár Istvánné   Túristvándi, Rákóczi u. 32. sz., 
Komár István    Túristvándi, Zrínyi u. 1. sz., 
Póti József    Túristvándi, Dózsa u. 3. sz., 

               Sipos Károlyné   Túristvándi, Rákóczi u. 35. sz. 
 

Póttag: 
 
Tóth Andrásné   Túristvándi, Kölcsey u. 39. sz. 
 
alatti választópolgárokat megválasztja. 

 
 

2.) napirendi pont: Döntés a BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíj pályázat 2011. évi fordulójához való csatlakozáshoz 

 
Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 

 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester a napirendi pontra vonatkozóan szóban a 
következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk évek óta csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíj pályázat aktuális évi fordulójához. Ennek eredményeként több Túristvándi 
lakóhellyel rendelkező felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyban lévő tehetséges 
ember létesül jelenleg is anyagi támogatásban, komoly segítségben. 
 
Javaslom, hogy képviselő-testületünk csatlakozzon az ösztöndíj pályázat 2011. évi 
fordulójához is. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
37/2010. (VIII. 17.) KT.  számú  HATÁROZAT 
 
a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 2011. évi fordulójához 
való csatlakozásról. 
 
Túristvándi Önkormányzat Képviselő-testülete:  
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Kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati pályázat 
2011. évi fordulójához. 
 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számra, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj 
pályázat 2010. évi fordulójának általános szerződési feltételeit elfogadja, és kötelezettséget 
vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az 
általános szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  
 
 

3.) napirendi pont: Előterjesztés a Túristvándi Molnár Mátyás Általános Iskola  
                               Alapító Okirata Módosító Okiratának megállapítására. 
 

 Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 
 
Az írásban elkészített Alapító Okirat Módosító Okiratának tervezetét a jelenlévők az ülés 
meghívójával együtt kapták kézhez, ahhoz Lakatosné Sira Magdolna polgármester szóban 
a következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A Molnár Mátyás Általános Iskola Túristvándi alapító okiratának módosító okirata – 
természetesen az új - elkészült, azt valamennyien kézhez kapták. Elsősorban a törzskönyvi 
nyilvántartás miatt került sor erre, de egyéb – jogszabályi változásból eredő hibái is – 
korrigálásra kerültek. Így már a Magyar Államkincstár kívánalmainak megfelel az Okirat. 
 
Javaslom a tervezet elfogadását. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
38/2010. (VIII. 17.) KT.          számú          H A T Á R O Z A T 
 

    Molnár Mátyás Általános Iskola Túristvándi Alapító Okirata Módosító  
   Okiratának megállapítása. 

 
Túristvándi Önkormányzat Képviselőtestülete: 
 
a Molnár Mátyás Általános Iskola Túristvándi Alapító Okirata Módosító Okiratát 
e jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerint fogadja el. 

 
4.) napirendi pont: Előterjesztés Túristvándi-Kömörő-Nagyar Községi  

             Önkormányzatok Körjegyzősége Alapító Okirata Módosító  
             Okiratának megállapítására. 
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 Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 
 
Az írásban elkészített Alapító Okirat Módosító Okirat tervezetet a jelenlévők az ülés 
meghívójával együtt kapták kézhez, ahhoz Lakatosné Sira Magdolna polgármester szóban 
a következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A körjegyzőségünk alapító okirata módosító okiratának tervezete elkészült, azt 
valamennyien kézhez kapták. Elsősorban a törzskönyvi nyilvántartás miatt került sor erre, 
de egyéb – jogszabályi változásból eredő hibái is – korrigálásra kerültek. E módosító 
okiratban az időközben felfedett hibák is javításra kerültek. 
A mai testületi ülés erről szól – a két utolsó napirend kivételével - , mindegyik napirendi 
pontja ehhez kapcsolódik. 
 
Javaslom a tervezet elfogadását. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
39/2010. (VIII. 17.) KT.          számú          H A T Á R O Z A T 
 

    Túristvándi-Kömörő-Nagyar Községi Önkormányzatok  
Körjegyzősége Alapító Okiratának Módosító Okirata megállapítása. 
 
Kömörő Önkormányzat Képviselőtestülete: 
 
Túristvándi-Kömörő-Nagyar Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 
Túristvándi Alapító Okiratának Módosító Okiratát e jegyzőkönyv 2. számú 
melléklete szerint fogadja el. 
 

 
5.) napirendi pont: Előterjesztés a Támogató Szolgálat Túristvándi Alapító Okirata  
                               Módosító Okiratának megállapítása. 
 

 Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 
 
Az írásban elkészített Alapító Okirata Módosító Okiratának tervezetét a jelenlévők az ülés 
meghívójával együtt kapták kézhez, ahhoz Lakatosné Sira Magdolna polgármester szóban 
a következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A támogató szolgálat alapító okiratának módosító okirata elkészült, azt valamennyien 
kézhez kapták. Elsősorban a törzskönyvi nyilvántartás miatt került sor erre, de egyéb – 
jogszabályi változásból eredő hibái is – korrigálásra kerültek. E módosító okirat minden 
feltárt hiba javítását tartalmazza. 
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Javaslom a tervezet elfogadását. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
40/2010. (VIII. 17.) KT.          számú          H A T Á R O Z A T 
 

    Támogató Szolgálat Túristvándi Alapító Okiratának Módosító Okirata  
    megállapításáról. 

 
Kömörő Önkormányzat Képviselőtestülete: 
 
Támogató Szolgálat Túristvándi Alapító Okirata Módosító Okiratát e  
jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerint fogadja el. 
 

 
6.) napirendi pont: Előterjesztés Kömörő Óvoda Alapító Okirata Módosító  

       Okiratának megállapítására. 
 

 Előadó: Lakatosné polgármester 
 
Az írásban elkészített Alapító Okirat Módosító Okiratának tervezetét a jelenlévők az ülés 
meghívójával együtt kapták kézhez, ahhoz Lakatosné Sira Magdolna polgármester szóban 
a következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Az Óvoda Kömörő alapító okirata módosító okiratának tervezete – természetesen az új - 
elkészült, azt valamennyien kézhez kapták. Elsősorban a törzskönyvi nyilvántartás miatt 
került sor erre, de egyéb – jogszabályi változásból eredő hibái is – korrigálásra kerültek. 
A módosító okiratban az idő közben feltárt hibák is javítva lettek. 
 
Javaslom a tervezet elfogadását. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
41/2010. (VIII. 17.) KT.          számú          H A T Á R O Z A T 
 

    Óvoda Kömörő Alapító Okirata Módosító Okiratának megállapítása. 
 
Kömörő Önkormányzat Képviselőtestülete: 
 
Óvoda Kömörő Alapító Okirata Módosító Okiratát e jegyzőkönyv 4. számú  
melléklete szerint fogadja el. 
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7.) napirendi pont: Túristvándiért Információs és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú  
                               Egyszemélyes Kft. működési célú áthidaló hitel felvételéhez  
                               való hozzájárulás. 

 
Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 

 
A napirendi pontra vonatkozóan Lakatosné Sira Magdolna polgármester szóban a 
következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Túristvándiért Információs és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Egyszemélyes Kft. 
működési célú áthidaló hitel felvételéhez való hozzájárulásunkat kéri. 
A gazdálkodó szervezet 12 millió forint összeget kíván felvenni éven belüli lejárattal. A 
hitel fedezete az önkormányzat tulajdonában lévő néhány ingatlan lenne. 
 
Javaslom, hogy képviselőtestületünk ehhez járuljon hozzá. Más lehetőségünk úgy érzem 
nincs, hiszen a Kft léte ezen múlik. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
42/2010. (VIII. 17.) KT.  számú    HATÁROZAT 
 
A Túristvándiért Információs és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Egyszemélyes Kft. 
működési célú áthidaló hitel felvételéhez való hozzájárulásról. 
 
Túristvándi Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
Hozzájárul ahhoz, hogy Túristvándi Község Önkormányzata 100 %-os tulajdonában lévő 
Túristvándiért Információs és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Egyszemélyes Kft. éven 
belüli lejáratú működési célú áthidaló hitelt vegyen igénybe, 12.000.000.-Ft, azaz 
tizenkétmillió forint összegben a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezettől (4900. 
Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 19. sz.). 
 
A képviselőtestület a működési célú áthidaló hitel fedezetéül az önkormányzat 
tulajdonában lévő Túristvándi 79. hrsz-ú, a 218. hrsz-ú, valamint a 055/1. hrsz-ú 
ingatlanokat ajánlja fel, a Túristvándiért Információs és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú 
Egyszemélyes Kft-t megillető költségkompenzáció mellett. 
 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy végezze el a hitel felvételével 
kapcsolatos szervezési és egyébfeladatokat valamint, hogy írja alá a hitelszerződést. 
 
 

8.) napirendi pont: Testvériségi Szerződés megkötése Podegrodzie lengyel  
                                településsel. 



-129- 
Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 

 
A napirendi pontra vonatkozóan Lakatosné Sira Magdolna polgármester szóban a 
következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A lengyel Podegrodzie település képviselőtestülete megkereste képviselőtestületünket 
kezdeményezve azt, hogy létesítsünk testvér-települési kapcsolatot. 
A települést nagyjából ismerem, egyetértek a kezdeményezéssel. 
 
Elkészült az előzetes Testvériségi Szerződés tervezete. Ez még egy laza, úgynevezett 
kezdeményezés és annak fogadása. Ha a szerződést, annak tervezetét, az együttműködés 
konkrét pontjait konkretizáljuk, akkor kerülhet sor a végleges szerződés megkötésére, 
aláírására. 
 
(a polgármester szóban ismerteti az előzetes Testvériségi Szerződés tervezetét, mely e 
jegyzőkönyv 5. számú mellékleteként került elhelyezésre) 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
43/2010. (VIII. 17.) KT.  számú    HATÁROZAT 
 
Előzetes Testvériségi Szerződés kötéséről a lengyelországi Podegrodzie településsel. 
 
Túristvándi Önkormányzat képviselőtestülete: 
 
Előzetes Testvéri szerződést köt a lengyelországi Podegrodzie településsel. Az előzetes 
Testvériségi Szerződés e jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti formában és 
tartalommal elfogadja, aláírásával megbízza a polgármestert. 
A képviselőtestület megbízza a polgármestert a végleges Testvériségi Szerződés 
előkészítésével, a szükséges egyeztetések elvégzésével. 
A végleges Szerződést a polgármester terjessze a képviselőtestület elé elfogadásra. 
 

9.) napirendi pont: Előterjesztés ifjúsági közösség formálásának támogatására    
                               irányuló pályázat benyújtására 

 
Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 

 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester a napirendre vonatkozóan szóban a következő 
előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lehetőség van ifjúsági közösség formálásának támogatására irányuló pályázat 
benyújtására. E program célja, hogy Túristvándi település aktivizálható fiataljaiból jöjjön  
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létre egy olyan formalizálódott ifjúsági közösség ami a jogszabályi kereteknek, 
szervezetten működve, olyan lehetőségeket biztosít és olyan értékrendet alakít ki, ami a 
helyi társadalomra való integrált kisebbséget és új lendületet ad az egész település 
közösségi aktivitásának. 
A fejlesztő folyamat részeként létrejön egy tankatalógus a település egészét érintő 
közösségi érdeklődésre számot tartó információ tár, ami az egyesület későbbi 
tevékenységét alapozhatja meg, tagjai végig interjúzzák a település lakosságát, és 
gyakorlatilag kereslet-kínálat alapján felmérik az ott élők tanulási igényét. 
 
A program megvalósítási költsége 850.000.-Ft. A támogatás 100 %-os, így ahhoz saját 
forrás nem szüksége. 
 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
44/2010. (VIII. 17.) KT.  számú    HATÁROZAT 
 
Ifjúsági közösség formálásának támogatására irányuló pályázat benyújtására 
 
Túristvándi Önkormányzat képviselőtestülete: 
 
Ifjúsági közösség formálásának támogatására irányuló pályázatot nyújt be, a Szociális – és 
Munkaügyi Minisztériumhoz. 
 
A program megvalósításának költsége 850.000.-Ft, ahhoz saját forrás nem szükséges. 
 
Felhívja a polgármestert, gondoskodjon a pályázat benyújtásáról és annak eredményéről 
tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 

10.) napirendi pont: Előterjesztés védőnők csecsemővédelmi rendezvényének  
                                     anyagi támogatására. 

 
Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 

 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester a napirendi pontra vonatkozóan szóban a 
következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A megyei vezető védőnő csecsemővédelmi tanácskozást szervezett a térség védőnői 
számára. Ez egy nagyon hasznos szakmai tanácskozás.  
Javaslom, hogy e rendezvényt önkormányzatunk képviselő-testülete 5.000.-Ft összeggel 
támogassa. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
45/2010. (VIII. 17.) KT.  számú    HATÁROZAT 
 
Védőnők csecsemővédelmi rendezvényének anyagi támogatásáról. 
 
Túristvándi Önkormányzat képviselőtestülete: 
 
A védőnők csecsemővédelmi rendezvényét 5.000.-Ft, azaz Ötezer forint összeggel 
támogatja. 
Felhívja a körjegyzőt, hogy gondoskodjon ennek beépítéséről az önkormányzat 
költségvetési rendeletébe, és azt a polgármester terjessze a képviselő-testület elé. 
 
 
Több tárgy nem volt, a polgármester az együttes ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
Lakatosné Sira Magdolna       Szabó József 
    polgármester          körjegyző 
 
 
 
Varju Károlyné        Vígh Gyula 
jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


