
Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2010. november 19.-én 9 órai 
kezdettel tartott nyilvános ülésének: 
 

a.) tárgysorozata, 
b.) jegyzőkönyve, 
c.) határozata: 60/2010. (XI. 19.) KT. számtól 70/2010. (XI. 19.) KT. számig, 

 
892-8/2010. 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
1.) Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 
 
2.)  Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodása 2010. háromnegyed éves helyzetéről. 
 
3.) Előterjesztés a 2011. évi önkormányzati költségvetési tervkoncepció megállapítására. 
 
4.) Döntés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulással 

kapcsolatos ügyekben. 
 
5.) Előterjesztés a mélyszegénységben élők integrációjára irányuló pályázathoz való 

csatlakozásra. 
 
6.) Előterjesztés szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási intézmények fejlesztésére. 
 
7.) Előterjesztés önkormányzati belterületi útfejlesztésre irányuló pályázat benyújtására. 
 
8.) Előterjesztés a Tisza-Szamos menti Közműszolgáltató Kft. által nyújtandó 

megállapodás elfogadására. 
 
9.) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2009. évi ellátásról. 
 
10.) Döntés Háziorvosi Központi Ügyeleti Szolgálat ellátásról. 
 
11.) Előterjesztés belső ellenőrzési terv elfogadására. 
 
12.) Előterjesztés óvodapályázat benyújtására. 
 
 
 
 
 
 
Túristvándi, 2010. november 19. 
 
 

Lakatosné Sira Magdolna 
         polgármester 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Túristvándi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek 2010. november 19.-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, 
 

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 2. és 3. napirendi pont tárgyalásánál: 
 
  Dobos Tünde vezető óvónő 
  Soós Enikő Gyermekjóléti Szolgálatvezető 
 
Lakatosné Sira Magdolna Túristvándi község polgármestere köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete határozatképes, mivel a képviselő-
testület tagjai az ülésen valamennyien 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 
képviselő-testülete 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: Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak 
fontosabb  

                                eseményeiről. 
Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 
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Lakatosné Sira Magdolna polgármester a napirendi pontra vonatkozóan, szóban a 
következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a legutóbbi két működésképtelen önkormányzatok 
támogatása iránti igényünk sikeres volt, azt a bíráló bizottság elfogadta, és támogatást 
állapított meg az önkormányzat részére. Egyik alkalommal 3 millió forint, másik 
alkalommal 2 millió forint volt a támogatás összege. 
 
2011-től a közfoglalkozási rendszer gyökeresen átalakul. Pályázatot kell majd benyújtani a 
közhasznú foglalkoztatásra, továbbá tágul az abba bevont gazdálkodó szervezetek száma. 
Pl. az erdészet is alkalmazhat közhasznú dolgozókat, továbbá a vállalkozások is igénybe 
vehetik ezt, itt a támogatás 70 %-os. Tulajdonképpen két típusú közfoglalkoztatási 
rendszer fog működni, az egyik napi 8 órás foglalkoztatás 12 hónap időtartamra, mely a 
kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok megoldásához nyújt segítsége. A másik egy 
napi 4 órás foglalkoztatás, mely maximum 4 hónap időtartamig működhet. Meg fog szűnni 
a RÁT is, és helyette keresetpótló juttatás lesz. 2010. december 31-én mindenkinek 
megszűnik a közfoglalkoztatása. 
 
Sajnos községünkben nagyon kevés a gyermek, sok a haláleset, kevés gyermek születik. Itt 
talán megoldást jelenthet a nevelőszülői hálózat erősítése. Községünkben ennek igen nagy 
hagyománya van, szerintem újra el tudjuk érni a korábbi szintet. 
 
Ma 16 órakor egy megbeszélés lesz, mely azt hivatott szolgálni, hogy tisztázzuk, 
községünk lakosságából ki milyen terméket kíván az önkormányzatnak értékesíteni. 
A cél az, hogy minél nagyobb mértékben önállóak legyünk. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület határozatot nem hozott, mivel a napirend tájékoztató jellegű volt. 
 

2.) napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodása 2010. háromnegyed  
        éves helyzetéről. 

 
Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 

 
Az írásban elkészített táblázatokat, számítási anyagot a jelenlévők az ülés meghívójával 
együtt kapták kézhez, ahhoz Lakatosné Sira Magdolna polgármester szóban a következő 
előterjesztést adja: 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló táblázatokat, számítási 
anyagot kézhez kapták, azt tanulmányozhatták, értékelhették.  Van néhány dolog, melyről 
külön is szólni szeretnék. Az egyik az 1. számú melléklet első sora, mely az eredeti 
előirányzat és teljesítés között igen nagy különbséget mutat. Ennek oka az, hogy a 
Gondozási Központ bevételei nem realizálódtak. Földértékesítés is szerepel a bevételek 
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 között, annak ellenére, hogy az előirányzatok között nem szerepelt. Ez a Böszörményi 
Sándorhoz kapcsolódó földértékesítést jelenti. 
 
A táblázat mutatja az 1. számú melléklet második oldalán, hogy kevesebb lesz a 
pénzeszköz átadás. Ez együtt jár önkormányzatunk gazdálkodási feltételeinek romlásával. 
Kevés a szociális célú teljesítés. Ennek oka az, hogy sok személyt foglalkoztattunk, többet, 
mint eredetileg terveztük, és ők nem szociális ellátást, hanem bért kapnak. 
 
A beruházási kiadások a földprogram teljesítését jelenti. 
 
Javaslom a tájékoztató elfogadását. 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
60/2010. (XI.19.) KT           számú           H A T Á R O Z A T A 
 
Az Önkormányzat gazdálkodásának 2010. háromnegyed éves helyzetéről. 
 
Túristvándi Önkormányzat képviselő-testülete: 
 
Az önkormányzat gazdálkodásának 2010. háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót 
– mely az jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként került elhelyezésre – elfogadja, azt 
tudomásul veszi. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
szóló rendelet végrehajtásáról.  
 

3.) napirendi pont: Előterjesztés a 2011. évi önkormányzati költségvetési   
                               tervkoncepció megállapítására 
Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 
 

Az írásban elkészített előterjesztést a jelenlévők az ülés meghívójával együtt kapták 
kézhez. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
61/2010. (XI.19.) KT           számú           H A T Á R O Z A T A 
 
A 2011. évi önkormányzati költségvetési tervkoncepció megállapításáról. 
 
Túristvándi Önkormányzat képviselő-testülete: 
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A 2011. évi költségvetés tervezési feladatait a 2. számú mellékletben szereplő tervezési 
útmutató alapján elfogadja. Utasítja az általa irányított önállóan működő költségvetési 
szervek vezetőit, hogy a 2011. évi költségvetés tervezésénél maradéktalanul vegyék 
figyelembe a tervezési útmutató szempontjait. 
 
A költségvetési tervkoncepciót a képviselő-testület a jegyzőkönyv 2. számú melléklete 
szerint fogadja el. 
 
Felelős: polgármester, körjegyző, költségvetési szervek vezetői 
Határidő: azonnal, folyamatos, 2010.11.30., 2011. 01. 31. 
 
4.) napirendi pont: Döntés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd Hulladék 
Gazdálkodási  

       Társulással kapcsolatos ügyekben 
 

Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 
 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester a napirendi pontra vonatkozóan szóban a 
következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd Hulladék gazdálkodási Társulással 
kapcsolatosan döntést kell hoznunk a Társulás Alapító Okiratának módosítására, a 
közszolgáltató kiválasztására, a tagdíj módosítására. 
A határozat tervezetet valamennyien kézhez kapták, annak elfogadását javaslom. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
62/2010. (XI.19.) KT           számú           H A T Á R O Z A T A 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Társulással kapcsolatos döntésekről 

 
  Túristvándi Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Társulással kapcsolatosan a következő döntéseket hozza meg: 

 
1. Túristvándi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 15/2009. (XI.18.) sz. 
határozatának megfelelően - elfogadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Alapító Okiratának Módosító 
Okiratát a határozat melléklete szerint.  
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2. Túristvándi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról 

szóló 2000. évi XLIII. törvény  28. § (2) bekezdése és a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 21/2009. (XI.18.) sz. 
határozatának alapján 2010. január 01-től 10 évre, azaz 2019. december 31.-ig 
Hulladékártalmatlanítási Közszolgáltatónak az Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodási Kft-t (cg: 15-09-071361 ; székhely: 4400 Nyíregyháza, 
Benczúr tér 7.) jelöli ki. 

3. Túristvándi Önkormányzat Képviselő-testülete gondoskodik arról, hogy az 1.-
2. pontban foglalt határozatok a 4/1999. (III.1.) KÖR. számú, 
hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben valamint a jelenleg 
érvényben lévő közszolgáltató szerződésben átvezetésre kerüljenek. 

4. Túristvándi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 20/2009. (XI.18.) sz. 
határozatának megfelelően – 2010. évtől a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásnak fizetendő tagdíjat 30 Ft/fő/év 
összegre módosítja. 

5. Túristvándi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás társulási ülése által 
2010. augusztus 12.-én elfogadott 17/2010.(08.12.) határozat számú Társulási 
megállapodását a határozat melléklete szerint, valamint felhatalmazza a 
polgármestert az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására. 

 
 
 
 
 
5.) napirendi pont: Előterjesztés a mélyszegénységben élők integrációjára irányuló  

       pályázathoz való csatlakozásra 
 

Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 
 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester a napirendi pontra vonatkozóan szóban a 
következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Településünkön sajnos nagyon sokan élnek úgynevezett mélyszegénységi körülmények 
között. Annak érdekében, hogy ezekről az emberekről valamilyen formában 
gondoskodjunk a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújtott be. 
Javaslom, hogy képviselő-testületünk e pályázathoz csatlakozzon. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
63/2010. (XI.19.) KT           számú           H A T Á R O Z A T A 
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Mélyszegénységben élők integrációjára irányuló pályázathoz való csatlakozásról. 
 
Túristvándi Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
A szegénység mélyülésének, újratermelődésének mérséklése, valamint a 
mélyszegénységben élők integrációjának előmozdítása érdekében a Felső-Tisza Vidéki 
Többcélú Kistérségi Társulás és a Városi Szociális Központ konzorciuma által, a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben 
élők integrációjáért (kódszám: TÁMOP-5.1.3-09/02) című felhívására benyújtandó 
pályázatához együttműködő partnerként csatlakozik. 
 
6.) napirendi pont: Előterjesztés szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási intézmények  

       fejlesztésére 
 
Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 
 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester a napirendi pontra vonatkozóan szóban a 
következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézmények infrastrukturális fejlesztésére 
irányuló pályázat benyújtására van lehetőség. Javaslom e pályázat benyújtását. A teljes 
beruházási költség 94.770.000.-Ft, melyből 90.000.000.-Ft-ot támogatásként igénylünk, 
4.770.000.-Ft-ot pedig saját forrásként költségvetésünk terhére. 
 
Javaslatom elhangzott, kérem annak elfogadását. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
64/2010. (XI.19.) KT           számú           H A T Á R O Z A T A 
 
A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási intézmények fejlesztéséről. 
 
Túristvándi Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
ÉAOP-4.1.3/C-09-2010. jelű az Észak-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett 
szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése a 
komplex programmal kezelendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben szociális 
intézmények fejlesztésére irányuló pályázaton részt kíván venni. 
Az építési, fejújítási beruházás megvalósításához szükséges saját forrást éves 
költségvetésében biztosítja. A saját forrás összege 4.770.000.-Ft. 
A teljes beruházási költség 94.770.000.-Ft, melyhez 90.000.000.-Ft összegű támogatást 
igényel a képviselő-testület. 
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A pályázat elkészítetésével, a benyújtásához szükséges dokumentumok beszerzésével és a 
pályázat benyújtásával a képviselő-testület megbízza a polgármestert. 
 
Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
7.) napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati belterületi útfejlesztésre irányuló pályázat  

       benyújtására 
 

Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 
 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester a napirendi pontra vonatkozóan szóban a 
következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Lehetőség van pályázat benyújtására – ÉAOP-3.1.2/B- belterületi útfejlesztés 
megvalósítása céljából. A Petőfi és Bocskai utca felújítása a legsürgetőbb véleményem 
szerint, ezért ezen utak felújítására javaslom a pályázat benyújtását.  
A beruházás teljes megvalósítási költsége 24.000.000.-Ft, melyből saját forrás 1.500.000.-
Ft lenne 2011. évi költségvetésünk terhére. 
Javaslom, hogy a pályázat elkészíttetésével, a benyújtáshoz szükséges dokumentumok 
beszerzésével, és a pályázat benyújtásával a képviselő-testület bízzon meg enged, mint 
polgármestert. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
65/2010. (XI.19.) KT           számú           H A T Á R O Z A T A 
 
Önkormányzati belterületi útfejlesztésre irányuló pályázat benyújtásáról. 
 
Túristvándi Önkormányzat képviselő-testülete: 
 
Pályázatot nyújt be a községben lévő Petőfi és Bocskai utca felújítására, a burkolat 
javítására, illetve megépítésére, az ÉAOP-3.1.2/B. pályázati kiírás keretében. 
Az útépítési, felújítási, beruházás teljes megvalósítási költsége 24.000.000.-Ft, melyből 1,5 
M Ft összeget az önkormányzat saját forrásként biztosít 2011. évi költségvetésnek terhére.  
A képviselő-testület a pályázat elkészíttetésével, a benyújtáshoz szükséges dokumentumok 
beszerzésével, a pályázat benyújtásával megbízza a polgármestert. 
 
Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: azonnal, folyamatos 
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8.) napirendi pont: Előterjesztés a Tisza-Szamos menti Közműszolgáltató Kft. által              
                               nyújtandó megállapodás elfogadására 

Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 
 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester a napirendi pontra vonatkozóan szóban a 
következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Szatmárcseke község Önkormányzatával a korábbiakban külön oldottuk meg a lakosság 
ivóvízzel történő ellátását. Időközben ez a helyzet megváltozott, mivel csatlakoztunk a 
Tisza-Szamos menti Közműszolgáltató Kft-hez. 
Nagy problémát oldottunk meg ezzel. A probléma teljes rendezéséhez egy megállapodást 
kell kötnünk a Társaság által nyújtott pénzbeli eszközben megvalósuló 
kötelezettségvállalásról. 
 
A megállapodás tervezete elkészült, azt ismertetem a jelenlévőkkel. 
 
(a polgármester szóban ismerteti a megállapodás tervezetét, mely a jegyzőkönyv 3. számú 
mellékleteként került elhelyezésre) 
 
Javaslom a megállapodás elfogadását. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
66/2010. (XI.19.) KT           számú           H A T Á R O Z A T A 
 
Tisza-Szamos menti Közműszolgáltató Kft. által nyújtott megállapodás elfogadásáról. 
 
Túristvándi Önkormányzat képviselő-testülete: 
 
Tisza-Szamos menti Közműszolgáltató Kft. által nyújtott pénzbeli eszközben megvalósuló 
kötelezettségvállalást tartalmazó megállapodást e jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerint 
elfogadja. 
 
9.) napirendi pont: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi  

       feladatainak 2009. évi ellátásról 
 

Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 
Az írásban elkészített beszámolót a jelenlévők az ülés meghívójával együtt kapták kézhez. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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67/2010. (XI.19.) KT           számú           H A T Á R O Z A T A 
 
Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. 
évi ellátásról 
 
Túristvándi Önkormányzat képviselő-testülete: 
 
Az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásról szóló beszámolóját e jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerint elfogadja. 
 

10.)napirendi pont: Döntés Háziorvosi Központi Ügyeleti Szolgálat ellátásról. 
 

Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 
 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester a napirendi pontra vonatkozóan szóban a 
következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A háziorvosi Központi Ügyeleti Szolgáltatás kérdésének megoldása az elmúlt időszakig 
megnyugtató megoldást nem talált Kistérségi Társulásunk. Ezért e napirendi pont minden 
évben, sőt évente többször is szerepelt üléseinken. 
 
Ezért Társulásunk lefolytatott egy közbeszerzési eljárást melynek alapján kiválasztást nyert 
a szolgáltatást nyújtó szervezet, mely a EH Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság lesz. 
 
Javaslom a tervezett elfogadását. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
68/2010. (XI.19.) KT           számú           H A T Á R O Z A T A 
 
Döntés Háziorvosi Központi Ügyeleti Szolgálat ellátásról. 
 
Túristvándi Önkormányzat képviselő-testülete: 
 

1.) Tudomásul veszi, hogy a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás tagjai 
nevében általános, egyszerű szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzési 
eljárást folytatott le „A Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére 
háziorvosi központi ügyeleti szolgáltatás nyújtása” tárgyban, amely eljárás nyertese 
a 4400. Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám alatti székhelyű EH Ügyelet 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lett. 

2.) A képviselő-testület megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás alapján létrejött 
feladatátadási/feladat-ellátási szerződés szerint, az abban meghatározott időponttól  
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kezdve az ott rögzített időtartamban a központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatást a 4400. 
Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám alatti székhelyű EH Ügyelet Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint szolgáltató látja el a 4900. 
Fehérgyarmat, Damjanich utca 1. szám alatti központi ügyeleti telephelyen. 
3.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 

CXXIX. tv. 54. §, (1) bekezdés és 305. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 
beszedési megbízásra vonatkozó, a szolgáltatót kedvezményezettként feltüntető 
felhatalmazó levelet igazoltat a számlavezető bankjával. 

 
11.) napirendi pont: Előterjesztés belső ellenőrzési terv elfogadására. 
 

Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 
 
Az írásban elkészített ellenőrzési terv tervezetet és kockázatelemzést a jelenlévők az ülés 
meghívójával együtt kapták kézhez, ahhoz Lakatosné Sira Magdolna polgármester szóban 
a következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt képviselő-testülete! 
 
Önkormányzatunk minden évben elkészítteti és elfogadja belső ellenőrzési tervét. A 2011. 
évi belső ellenőrzési tervünk tervezete elkészült, és ahhoz kapcsolódóan a kockázat 
elemzés is. Mindezt valamennyien áttanulmányozhatták, mivel azt kézhez kapták. 
Javaslom, hogy képviselő-testületünk fogadja el a tervet és a kockázatelemzést. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
69/2010. (XI.19.) KT           számú           H A T Á R O Z A T A 
 
A 2011. évi Önkormányzati Belső ellenőrzési terv és a hozzátartozó kockázatelemzés 
elfogadásáról. 
 
Túristvándi Önkormányzat képviselő-testülete: 
 
A 2011. évi Önkormányzati Belső ellenőrzési tervet és a hozzátartozó kockázatelemzést e 
jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerint elfogadja. 
 
12.) napirendi pont: Előterjesztés óvodapályázat benyújtására 
 
Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 
 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester a napirendi pontra vonatkozóan szóban a 
következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
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Mindegyikünk tisztába van vele, hogy óvodánk milyen rossz állapotban van. Most 
lehetőség mutatkozik pályázat benyújtására új óvoda építésének támogatásához. A 
beruházás összértéke 105 M Ft, melyből 99 M Ft a támogatás, 6 M Ft pedig az 
önkormányzatunk saját ereje. 
Ezek a számok valószínűleg korrekcióra szorulnak, mivel az első ilyen irányú pályázat 
idejéből származnak. Tehát tulajdonképpen véleményem szerint a költségek már 
magasabbak. 
Javaslom a pályázat benyújtását a fenti feltételekkel. 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
 
70/2010. (XI.19.) KT           számú           H A T Á R O Z A T A 
 
Óvodapályázat benyújtásáról. 
 
Túristvándi Önkormányzat képviselő-testülete: 
 
Pályázatot kíván benyújtani új községi óvoda megépítésének támogatására. A beruházás 
teljes megvalósítási költsége 105 M Ft. A teljes beruházási költségből a pályázati 
támogatás költsége 99 M Ft, a saját forrás összege pedig 6 M Ft. 
A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat adatainak 
aktualizálásáról, a javított pályázat elkészítéséről, benyújtásáról. 
A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a pályázat eredményéről adjon 
tájékoztatást. 
 
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 
 


