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Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-ai 
nyilvános ülésének  
 
a./ jegyzőkönyve 
b./ tárgysorozata 
c./ határozatai: 373-394/2012. 
d./ rendeletei: 6-7/2012. 

TÁRGYSOROZAT 
 
Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 
 
1./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzata és a „Szak-Ma” Szakképző 
Iskola és Gimnázium közötti bérleti szerződés megkötéséről. 
  
2./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és tájékoztató a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről. 
 
3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.22.) 
önkormányzati rendelet módosítására. 
 
4./ Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
 
5./ A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és 
Könyvtár Tornyospálca 2011. évi zárszámadásának véleményezése. 
 
6./ Előterjesztés a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Társulási Megállapodása 
módosítására. 
 
7./ A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló rendelet-tervezet 
véleményezése. 
 
8./ Tornyospálca Község Önkormányzata  2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának értékelése. 
 
9./ Beszámoló Tornyospálca Községért Közalapítvány 2011. évi tevékenységről. 
 
10./ Előterjesztés településrendezési terv módosítására. 
 
11./ Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
támogatására pályázat benyújtására. 
 
12./  Előterjesztés hűtő és pára-szagelszívó rendszer kiépítésére. 
 
13./ Előterjesztés a közvilágítási lámpatestek karbantartására kötött szerződés 
felmondására.  
 
1 4./ Előterjesztés a szeszfőzde hasznosítására. 
 
15./ Előterjesztés a  Polgármesteri Hivatalnál a 2011. évben végzett belső ellenőrzési 
tevékenységről szóló éves jelentésről. 
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16./ Együttműködési megállapodás Tornyospálca Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. 
 

17./ Előterjesztés vízgazdálkodási közcélú feladatok ellátására történő 
közfoglalkoztatásról. 
 
18./ Előterjesztés napkollektor kiépítésére. 
 

19./ Újfalusi Tóth Endre költő kérelme. 
 
20./ Előterjesztés ingatlan bérbeadására. 
 
21./ Lovasnap támogatása. 
 
22./ Előterjesztés  Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító 
Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. 
 
23./ Döntés „A Község Napja” rendezvényről. 
 
24./ Előterjesztés a szociális gondoskodás körébe tartozó kérelmek elbírálásához. 
 
Tornyospálca, 2012. április  18. 
 
 
                                                                                                             Lukácsi Attila 
                                                                                                              polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18. 
napján  megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme. 
 
 

JELEN VANNAK 
 
Lukácsi Attila polgármester  elnökletével  Dr. Kovács József,  Dr. Legény Zsolt és Móré 
Gáborné  képviselők. 
 
Tanácskozási joggal: Debrey László intézményvezető 
                                     Kalapos Ágnes gazdasági vezető 
                                     Urbin Ágnes a „Szak-Ma” igazgatója 
                                     Kocsisné Imre Beáta intézményvezető 
                                     Torony Józsefné kuratóriumi elnök 
                                     Remenyikné Kovács Róza könyvvizsgáló 
                                     Kovács Miklósné jegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Kovács Miklósné jegyző 
 
 

HIÁNYOZNAK 
 

Agárdi Sándor, Csépke Csaba  és Szántó József, akik távolmaradásukat előzetesen 
jelezték. 
 
Lukácsi Attila polgármester köszönti a testület ülésén megjelent képviselőket, a 
tanácskozási joggal jelenlévőket.   
Megállapítja, hogy az ülés 4  fővel határozatképes, így azt megnyitja. 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyére Dr. Kovács József alpolgármester 
személyében, akit a képviselő-testület  3 „igen” szavazattal, az érintett tartózkodásával 
elfogadott. 
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének a megállapítására a meghívótól eltérően, 
melyet szó szerint ismertet. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat.  
Mivel más javaslat nem érkezett, szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 „igen” 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el az ülés 
napirendjét: 
 
1./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzata és a „Szak-Ma” Szakképző 
Iskola és Gimnázium közötti bérleti szerződés megkötéséről. 
  
2./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és tájékoztató a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről. 
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3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.22.) 
önkormányzati rendelet módosítására. 
 
4./ Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
 
5./ A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és 
Könyvtár Tornyospálca 2011. évi zárszámadásának véleményezése. 
 
6./ Előterjesztés a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Társulási Megállapodása 
módosítására. 
 
7./ A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló rendelet-tervezet 
véleményezése. 
 
8./ Tornyospálca Község Önkormányzata  2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának értékelése. 
 
9./ Beszámoló Tornyospálca Községért Közalapítvány 2011. évi tevékenységről. 
 
10./ Előterjesztés településrendezési terv módosítására. 
 
11./ Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
támogatására pályázat benyújtására. 
 
12./  Előterjesztés hűtő és pára-szagelszívó rendszer kiépítésére. 
 
13./ Előterjesztés a közvilágítási lámpatestek karbantartására kötött szerződés 
felmondására.  
 
1 4./ Előterjesztés a szeszfőzde hasznosítására. 
 
15./ Előterjesztés a  Polgármesteri Hivatalnál a 2011. évben végzett belső ellenőrzési 
tevékenységről szóló éves jelentésről. 
 
16./ Együttműködési megállapodás Tornyospálca Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. 

17./ Előterjesztés vízgazdálkodási közcélú feladatok ellátására történő 
közfoglalkoztatásról. 
 
18./ Előterjesztés napkollektor kiépítésére. 
 

19./ Újfalusi Tóth Endre költő kérelme. 
 
20./ Előterjesztés ingatlan bérbeadására. 
 
21./ Lovasnap támogatása. 
 
22./ Előterjesztés  Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító 
Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. 
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23./ Döntés „A Község Napja” rendezvényről. 
 
24./ Előterjesztés a szociális gondoskodás körébe tartozó kérelmek elbírálásához. 
 
A polgármester jelzi, hogy a meghívóban jelölt napirendeket nem minden bizottság 
véleményezte. Kéri a testületet dönteni arról, hogy bizottsági vélemény nélkül tárgyalja-
e az érintett napirendeket. 
A Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül bizottsági 
vélemény nélkül tárgyalni  kívánja az érintett napirendeket. 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA  
 
Tárgy:/1.tsp./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzata és a „Szak-Ma” 
Szakképző Iskola és Gimnázium közötti bérleti szerződés megkötéséről. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
Véleményezi:  Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a  Bizottság véleményét.  
 
Móré Gáborné a bizottság elnök-helyettese elmondja, hogy a bizottság javasolja a bérleti 
szerződés megkötését. 
 
Urbin Ágnes a „Szak-Ma” igazgatója tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait és 
megköszöni a lehetőséget. Amint a szóróanyagból, illetve az intézmény honlapjáról látható, 
hogy rengeteg képzési lehetőség közül választhatnak az érdeklődők. Természetesen a helyben 
történő képzéshez az szükséges, hogy kellő számban jelentkezzenek, egy-egy osztály legalább 
15 fővel kell hogy induljon. 
 
Dr. Legény Zsolt az iránt érdeklődött, hogy felmérték-e már a helyi igényeket. 
 
Lukácsi Attila polgármester örül a lehetőségnek és javasolja a bérleti szerződés megkötését. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés nem hangzott el, a polgármester szavaztat. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

373/2012. (IV.18.) 
határozata 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata és a „Szak-Ma” Szakképző Iskola és Gimnázium 

közötti bérleti szerződés megkötéséről 
 
A Képviselő-testület: 
 
1./ Tornyospálca Község Önkormányzata és a „Szak-Ma” Szakképző Iskola és Gimnázium 
bérleti szerződést köt a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás 
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és Könyvtár Tornyospálca közoktatási intézmény székhely intézménye iskolája (4642. 
Tornyospálca, Mándoki utca 4-6.)  helyiségei használatára az előterjesztés mellékletét képező 
bérleti szerződésben foglaltak szerint. 
 
2./ Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határozatról értesülnek: 
1./ bérlő 
2./ polgármester, jegyző 
3./ Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 
Tornyospálca igazgatója 
4./ Polgármesteri Hivatal  helybe 
5./ irattár 
 
Tárgy:/2.tsp./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és tájékoztató a két 
ülés közötti fontosabb eseményekről. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Szóbeli beszámoló  
 
A polgármester elmondja, hogy átruházott hatáskörben rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás 2012. január 01. napjától 2012. március 31. napjáig egy esetben került 
megállapításra  4.000 Ft összegben. 
2012. január 01. napjától 2012. március 31. napjáig 8 esetben állapított meg átruházott 
hatáskörben temetési segélyt összesen 80.000 Ft összegben.  
 
A polgármester beszámol a közmunkaprogram jelenlegi állásáról, a munkálatok jó ütemben 
folynak. A nagy értékű eszközök, gépek beszerzése még mindig tart, lehetőség van rézsű 
mucsozo megvásárlására is. 
A szennyvíz projekt 1,9 milliárdos támogatást nyert. Lezajlott a „Mezőladány és térsége 
szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” megvalósítási szakaszának közbeszerzési feladatai 
ellátására a Kbt. hatálya alá nem tartozó, három ajánlat kérésén alapuló beszerzési eljárás, 
melynek nyertese egy nyíregyházai cég lett. 
Megtörtént a tüzifa célú támogatás elszámolása a minisztérium felé. A polgármester 
megjegyzi, hogy az egyik elutasított kérelmező pert indított a megyei törvényszéken az 
önkormányzat ellen, a júniusi tárgyalásra már megkapta az idézést.  
Folyamatban van a napelemes projekt elszámolása is. A beruházás kapcsán felülvizsgáltatta 
az önkormányzati vagyonbiztosítást, éves szinten 290 000 Ft a biztosítási díj, de ez szélesebb 
körű biztosítási szolgáltatást eredményezett a régihez képest. 
A polgármester elmondja, hogy szerződést kötött a Várda-Véd kft.-vel a munkavédelmi és 
fűzvédelmi feladatok ellátására 16 000 Ft/hó+ÁFA összegben. Korábban csak a 
munkavédelemre volt szerződésünk, most egy céggel mind a két feladat ellátása megtörténik. 
A polgármester beszámol az IKSZT beruházás elszámolásáról is. Elmondja, hogy az ingatlan 
előtt szükségessé vált a parkoló kiépítése, mely azonban az önkormányzat idei költségvetését  
terheli 800 000 Ft összegben. Kéri ennek elfogadását, az összeg kifizetésének engedélyezését. 
A polgármester elmondja, hogy jelenleg betöltetlen egy szakács álláshely a dolgozó 
elhalálozása miatt. Egy dolgozó viszont elmehetne a 40 éves munkaviszonyára tekintettel 
nyugdíjba. Az élelmezésvezetői feladatokat ellátó foglalkoztatását 2012. június 30-áig még az 
állam támogatja, azt követően pedig lehetőség van az fentiekre tekintettel önkormányzati 
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álláshelyen történő véglegesítésére. Eddigi lelkiismeretes munkáját tekintve javasolja 
foglalkoztatását. 
A polgármester örömmel közli, hogy a település díszpolgára Dr. Fekete György Kossuth díjat 
kapott. Ebből az alkalomból levélben köszöntötte. 
Dr. Angyal Sándor kerületi állatorvos 60. születésnapján képviselte az alpolgármesterrel az 
önkormányzatot. Az önkormányzat nevében ajándéktárggyal köszöntötték a Doktor Urat. 
A polgármester kéri a Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a 
polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3  „igen” szavazattal,  
ellenszavazat nélkül és  1 „tartózkodással” az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

373/2012. (IV.18.) 
határozata 

 
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és tájékoztató a két ülés közötti fontosabb 

eseményekről 
 

A Képviselő-testület: 
 
1./ Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló  
polgármesteri beszámolót elfogadja. 
 
2./ Az IKSZT –nél felmerült parkoló pótmunka költségét, 800 000 Ft-ot a 2012. évi 
költségvetésében biztosítja. 
Engedélyezi az összeg kifizetését. 
 
Határozatról értesülnek: 
1./ polgármester, jegyző 
2./ költségvetési, számviteli ügyintézők 
3./ ingatlanvagyon kataszter 
4./ irattár 
 
Tárgy:/3.tsp./ Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. 
(III.22.) önkormányzati rendelet módosítására. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
                        Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a bizottsági véleményeket. 
 
Dr. Legény Zsolt Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság 
tárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 
 
Móré Gáborné az  Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság  elnök-
helyettese elmondja, hogy a bizottság javasolja a rendelet megalkotását. 
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Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás  nem hangzott el, a 
polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  
ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2012. (IV.27.)  

önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyar Köztársaság 
2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján,  
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában 
meghatározott Pénzügyi Bizottság, 
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatról szóló 4/2011.(III.22.) önkormányzati 
rendelet 9. § (9) bekezdés a) pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes                      
Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság   véleményének kikérésével, 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Az  Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.22.)  önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése a következők szerint módosul: 

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését  1 215 256 eFt 
bevétellel, 1 215 256  eFt kiadással és 0 Ft forráshiánnyal állapítja meg.” 

2. § A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

3. § A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

4. § A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

5. § A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

6. § A R. 13. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

7. § A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

8. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a  hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti.  
 
 
Lukácsi Attila                                                                                               Kovács Miklósné  
 polgármester                                                                                                      jegyző 
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Tárgy:/4.tsp./ Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
végrehajtásáról. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
Véleményezik: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
                          Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 
                          Független könyvvizsgáló 
 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a bizottsági, valamint a 
könyvvizsgálói véleményeket..  
 
Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság 
tárgyalta és elfogadásra javasolja a zárszámadási rendelet megalkotását. 
 
Móré Gáborné az  Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság  elnök-
helyettese elmondja, hogy a bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  
 
Remenyikné Kovács Róza könyvvizsgáló a mellékelt jelentésnek megfelelően elfogadta az 
önkormányzat zárszámadását. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás  nem hangzott el, a 
polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  
ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2012. (IV.27.)  

önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- 
és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában 
meghatározott Pénzügyi Bizottság, 
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatról szóló 4/2011.(III.22.) önkormányzati 
rendelet 9. § (9) bekezdés a) pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes                      
Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság   véleményének kikérésével, 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (5) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást   
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a) 1 201.667 ezer forint bevételi főösszeggel, 
b) 1 165 074 ezer forint kiadási főösszeggel, 
c)      36.593 ezer forint pénzmaradvánnyal 
 

j ó v á h a g y j a. 
 

2. § 
 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

3. § 
 

A Képviselő-testület az önkormányzat személyi juttatásait és a  munkaadót terhelő járulékait  
a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

4. § 
 

A Képviselő-testület az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásait a 3. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

5. § 
 

A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 4. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
 

6.§ 
 

A Képviselő-testület az intézményi beruházások felújítások előirányzatait és teljesítéseit az 5. 
melléklet szerint hagyja jóvá.  
 

7. § 
 
A Képviselő-testület a Hitelek, kölcsönök, függő kiadások teljesülését  a 6. melléklet szerint 
hagyja jóvá.  
 
 

8. § 
 

A Képviselő-testület a közhatalmi bevételeket, intézményi működési bevételeket  a 7. 
melléklet szerint hagyja jóvá.  
 

9. § 
 

A Képviselő-testület a Felhalmozási bevételeket és felhalmozási célú átvett pénzeszközöket a 
8. melléklet szerint hagyja jóvá. 

10.§ 
 
A Képviselő testület Támogatások, támogatásértékű bevételek előirányzatát és teljesülését  a 
9. melléklet szerint  hagyja jóvá.  
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  11. § 
 

A Képviselő-testület a hitelek, értékpapírok, függő bevételek kimutatását  a 10. melléklet 
szerint hagyja jóvá.  
 
 12 § 

 
A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokat  a 11. melléklet szerint 
hagyja jóvá.  
 
 13. § 
 

 
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat sajátos bevételeinek részletezését  a 12. melléklet 
szerint hagyja jóvá.  
 
 14. § 

 
A Képviselő-testület a település és területi kisebbségi önkormányzat kiadásait és bevételeit 
13.. melléklet szerint hagyja jóvá.  
 

   15. § 
 
A Képviselő-testület a pénzforgalom egyeztetését 14. melléklet szerint hagyja jóvá.   
 
 

  16. § 
 
A Képviselő-testület a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású 
támogatások elszámolását  a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.  

 
 

17. § 
 

A Képviselő-testület a települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség 
mérsékléssel való teljes körű elszámolását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.  
 
 

   18.§ 
 

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a  17. melléklet szerint hagyja jóvá.  
 

 
  19.§ 

 
A képviselő-testület a szakfeladat szerinti létszámadatokat a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. 
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20. §  
 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Lukácsi Attila                                   Kovács Miklósné 
 polgármester                                                    jegyző 
 
 

 
Tárgy:/5.tsp./ A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás 
és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi zárszámadásának véleményezése. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli beszámoló 
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a bizottság véleményét. 
  
Móré Gáborné az  Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság  elnök-
helyettese elmondja, hogy a bizottság nem javasolta a zárszámadás elfogadását. 
 
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek az intézmény zárszámadásának elfogadását 
javasolni a Társulási Tanácsnak. 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a 
polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  
ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

376/2012.(IV.18.)  
határozata 

 
a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 

Tornyospálca 2011. évi zárszámadásának véleményezéséről 
 
A Képviselő-testület: 

 
javasolja a Társulási Tanácsnak az intézmény zárszámadását elfogadni. 
 
Határozatról értesül: 
1./ Társulási Tanács Elnöke 
2./ irattár 
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Tárgy:/6.tsp./ Előterjesztés a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Társulási 
Megállapodása módosítására. 
  
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
Véleményezi:  Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
A polgármester  szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a bizottság véleményének ismertetését. 
 
Móré Gáborné az  Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság  elnök-
helyettese elmondja, hogy a bizottság javasolja a határozat tervezet elfogadását. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a 
polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  
ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

377/2012.(IV.18.)  
határozata 

 
a  Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási Megállapodás 

módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
 
A Képviselő-testület: 

1. A  Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási Megállapodás 
módosítását teljes terjedelemben megismerte, azt az előterjesztés szerinti tartalommal 
módosítja és egységes szerkezetbe foglalja. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. 

 
Felelős: polgármester                                                Határidő: azonnal 
 
 
 

                                          Melléklet a  377/2012. (IV.18.) ) határozathoz 
 

a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási Megállapodás 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 
1./ A Társulási Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) 1. Általános rendelkezések 1.1. 
b.) pontjában Mezőladány Községi Önkormányzat adószáma a következők szerint módosul: 
 
„1.1. b) 
Adószáma: 15731955-2-15” 
 
2./ A Megállapodás 1. Általános rendelkezések 1.1. c.) pontjában Anarcs Községi 
Önkormányzat adószáma a következők szerint módosul: 
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„1.1. c) 
Adószáma: 15731890-1-15” 
 
3./ A Megállapodás 1. Általános rendelkezések 1.1. d.) pontjában Ilk Községi Önkormányzat 
adószáma a következők szerint módosul: 
 
„1.1. d) 
Adószáma: 15405171-2-15” 
 
4./ A Megállapodás 1. Általános rendelkezések az alábbi 1.10. ponttal egészül ki: 

„1.10. A társulásban részt vevő önkormányzatok kijelölik Tornyospálca Község 
Önkormányzatát, hogy alkosson rendeletet a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díja 
vonatkozásában az alábbiak figyelembe vétele mellett: 

� Az intézményi térítési díj megállapítása a nyersanyagköltségnek egy ellátottra jutó 
napi összege alapul vételével, tagintézményenként történik  a társulásban részt vevő 
önkormányzatok adatszolgáltatásának megfelelően.  

� a személyi térítési díj megállapításakor alkalmazandó térítési díj kedvezmény 
tagintézményenként, a társulásban részt vevő önkormányzatok döntésének megfelelően 
kerül megállapításra. A térítési díj kedvezmény összegét az érintett tagintézmény 
szerinti önkormányzat téríti meg az intézménynek.; 

� a rendeletalkotásra felhatalmazott önkormányzat évente április hó 1. napjáig köteles 
felülvizsgálni a  gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló rendeletét, 
figyelembe véve a társulásban részt vevő önkormányzatok tárgyévre vonatkozó 
számításait, döntéseit;” 

TÁRSULÁSI   MEGÁLLAPODÁS 

 
         Általános iskolai és óvodai feladatokat ellátó intézményfenntartói társulásról  
 
Tornyospálca, Mezőladány, Anarcs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei 
Tornyospálca, Mezőladány és Anarcs Községek közigazgatási területén a közoktatási 
feladatok helyi ellátását, összehangolását az alábbiakban rögzített típusú és feltételek szerint 
működő önkormányzati intézményfenntartói társulás formájában látják el 2008. augusztus 1-
jétől.  
Ilk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2011. (V.31.) KT számú határozatával kérte 
a társuláshoz való csatlakozását. 
Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 95/2011.(V.31.) , Mezőladány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az   58/2011. /V.31./ Ökt. számú, Anarcs Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a  156/2011. (V.31.) határozatával hozzájárult  Ilk Község 
Önkormányzatának 2011. szeptember 1. napjával a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás 
Tornyospálca társuláshoz való csatlakozásához. 
 
A társulást kezdeményező önkormányzatok – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 41-43.§-ai, valamint  a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban Ttv.) 9.§-
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a figyelembevételével – önkéntes, szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk, a kölcsönös 
előnyök és az arányos teherviselés tiszteletben tartásával tárulási megállapodást kötnek az 
alábbi feltételek szerint:  
 
1. Általános rendelkezések 
 
1.1. A megállapodást az Ötv. 41. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásban, valamint a 
Ttv. 9. §-aiban foglaltak alapján önkéntes és az arányos teherviselés érvényesítése tiszteletben 
tartásával kötötték az alábbi önkormányzatok Képviselő-testületei (továbbiakban: társulás 
tagjai) : 
 
a.) Tornyospálca Községi Önkormányzat (gesztor önkormányzat) 
Székhelye: 4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 
Törzsszáma: 732022 
Adószáma: 15403935-2-15 
Képviselő: Lukácsi Attila polgármester 

b.) Mezőladány Községi Önkormányzat (társult önkormányzat) 
Székhelye: 4641 Mezőladány, Dózsa György út 29. 
Törzsszáma: 731959 
Adószáma: 15731955-2-15 
Képviselő: Bartha Attila polgármester 
 
c.) Anarcs Községi Önkormányzat (társult önkormányzat) 
Székhelye: 4546 Anarcs, Kossuth út 30. 
Törzsszáma: 731894 
Adószáma: 15731890-1-15 
Képviselő: Kalinák József polgármester 
 
d.) Ilk Községi Önkormányzat (társult önkormányzat) 
Székhelye: 4566 Ilk, Petőfi u. 2. 
Törzsszáma: 732594 
Adószáma: 15405171-2-15 
Képviselő: Balogh Istvánné polgármester 
    
1.2. A társulás legfontosabb célja: 
- az alapfokú nevelés-oktatás és óvodai nevelés minőségének javítása az esélyteremtést 
erősítő oktatásszolgáltatás érdekében 
- az iskolai és óvodai humánerőforrás összehangolt hasznosítása, képzése, 
- a költség-hatékony működtetés megvalósítása 
- a szakmai munka színvonalának javítása, a szakos ellátottság kiteljesítése az iskolai 
feladatok ellátása tekintetében, 
- a feladatellátás költséghatékonyságának növelése, az intézmények egy 
gyermek/tanulólétszámra illetőleg a gyermek/csoportlétszámra  vetített fajlagos költségeinek 
csökkentése érdekében, 
- megfogalmazott célok megvalósítása révén a közoktatási integráció kiteljesítése. 
 
1.3. A tagönkormányzatok vállalják, hogy a nemzetiségi és kisebbségi nevelési-oktatási 
feladatokhoz kapcsolódóan betartják a kisebbségi önkormányzatok jogainak gyakorlását 
biztosító jogszabályi előírásokat. 
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1.4. A társulás neve: Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca 
 
1.5. A társulás székhelye: Tornyospálca, Rákóczi út 23. 
 
1.6. A 2008. július 31-étől, Ilk község vonatkozásában 2011. augusztus 31-étől jogutódlással 
történő megszűntetést követően az intézményi társulásban résztvevő településeken a 
közoktatási feladatellátást biztosító intézmények szerkezete a következő: 
 
Az intézményi társulás közös feladatait ellátó intézmény neve, székhelye, valamint 
telephelyei: 
 
Az intézmény neve: Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és 
Könyvtár  Tornyospálca  
 
Az intézmény rövid neve: Közös Fenntartású Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény 
Tornyospálca 
 
Székhelye: 4642 Tornyospálca, Mándoki utca 4-6.  
 
Telephelyei:  Tornyospálca, Mándoki utca 14.                       
                       Tornyospálca, Ady köz 1. 
                       Tornyospálca, Kossuth utca  94. 
                       Mezőladány, Kossuth út 13.  

                 Mezőladány, Dózsa György u. 27. sz.  
Anarcs, Iskola út 2. sz.  

                        Ilk, Bethlen Gábor utca 58. 
                        Ilk, Hajnal  út 5. 
 
 
1.7. A tagintézmények  elnevezése:  
 
- Közös Fenntartású Általános Iskola , Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  
Tornyospálca  Tagintézménye Mezőladány 
- Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  
Tornyospálca  Czóbel  Minka Tagintézménye Anarcs 
- Közös Fenntartású Általános Iskola , Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  
Tornyospálca  Bethlen Gábor Tagintézménye Ilk 
 
1.8 Az intézmény székhelyén és annak tagintézményeiben 1-8. évfolyamos iskola és óvoda 
működik. 
 
1.9. A társulásban részt vevő önkormányzatok elismerik, hogy rendezett munkaügyi 
kapcsolatokkal rendelkeznek. 

1.10. A társulásban részt vevő önkormányzatok kijelölik Tornyospálca Község 
Önkormányzatát, hogy alkosson rendeletet a gyermekek napközbeni ellátásának térítési 
díja vonatkozásában az alábbiak figyelembe vétele mellett: 
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� Az intézményi térítési díj megállapítása a nyersanyagköltségnek egy ellátottra 
jutó napi összege alapul vételével, tagintézményenként történik  a társulásban 
részt vevő önkormányzatok adatszolgáltatásának megfelelően.  

� a személyi térítési díj megállapításakor alkalmazandó térítési díj kedvezmény 
tagintézményenként, a társulásban részt vevő önkormányzatok döntésének 
megfelelően kerül megállapításra. A térítési díj kedvezmény összegét az érintett 
tagintézmény szerinti önkormányzat téríti meg az intézménynek.; 

� a rendeletalkotásra felhatalmazott önkormányzat évente április hó 1. napjáig 
köteles felülvizsgálni a  gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 
rendeletét, figyelembe véve a társulásban részt vevő önkormányzatok tárgyévre 
vonatkozó számításait, döntéseit; 

 2. A társulás jogállása: 

2.1. A társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik.  
 
2.2. A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  
Tornyospálca jogi személyiséggel rendelkező, önálló gazdálkodási joggal bíró költségvetési 
szerv.  
 
2.3. A Társulás működési területe: a tagönkormányzatok közigazgatási területe. 
 
2.4. A tagönkormányzatok a nevelési-oktatási feladatellátás operatív irányítása érdekében 
Intézményfenntartó Társulási Tanácsot (továbbiakban: Társulási Tanács) hoznak létre, a 
tagönkormányzatok által az oktatási intézménybe járó gyermekek számával arányos, helyi 
önkormányzati képviselők közül választott delegált személyekből  az alábbiak szerint: 
- Tornyospálca 4 fő 
- Mezőladány 2 fő 
- Anarcs 3 fő 
- Ilk 3 fő 
 
2.5. Az Intézményt a Társulási Tanács által kinevezett magasabb vezető, igazgató irányítja. A 
magasabb vezető pályáztatásához, kinevezéséhez, megbízásához és felmentéséhez szükséges 
a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei véleményének kikérése. 
2.6. A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  
Tornyospálca intézmény igazgatója esetében a közoktatási törvényben és a végrehajtására 
kiadott jogszabályokban előírt pályáztatási eljárást Tornyospálca Község Önkormányzat 
jegyzője bonyolítja le.  
A megbízás, kinevezés, vezetői megbízás visszavonása, felmentés, fegyelmi és 
összeférhetetlenségi üggyel kapcsolatos jogkört a Társulási Tanács gyakorolja. Az 
intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja. 
 
2.7. A tagintézményeket tagintézmény-vezetők irányítják, közvetlenül a tagintézmények 
székhelyén. A tagintézmény-vezető vezetői megbízásáról és a megbízás visszavonásáról az 
érintett önkormányzat képviselő-testülete véleményének kikérésével az Igazgatótanács dönt. 
A tagintézmény-vezető előzetes véleménye szükséges a tagintézményben dolgozók 
kinevezéséhez, felmentéséhez, áthelyezéséhez és anyagi elismerésben való részesítéséhez. 
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A 3.1. pontban leírtakban bekövetkező változáshoz a társulásban részt vevő önkormányzatok 
képviselő-testületei egyetértése szükséges. 
 
2.8. A vezetők feladat- és hatáskörére vonatkozó részletes rendelkezéseket az Intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) rögzíti. 
 
3. A társulás tevékenységi köre:  
 
A Társulás tevékenységi köre a tagönkormányzatok közigazgatási ellátási területén a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározottak 
alapján az általános iskolai oktatás és óvodai nevelés, az alapfokú művészetoktatás és az 
iskolai és nyilvános könyvtári tevékenység feladatainak megvalósítására terjed ki az Intézmény 
közös fenntartása révén.  
 
3.1. A közös fenntartású intézmény tevékenységi körébe tartozik:  
 
Általános iskolai oktatás 
Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 
Sajátos nevelési  igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatás 
Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 
hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása tehetséggondozás 
Oktatáshoz kapcsolódó egyéb kiegészítő tevékenységek 
 integrációs és képesség-kibontakoztató nevelés 
 iskolai és nyilvános könyvtári szolgáltatás 
 továbbtanulásra való felkészítés, korrepetálás 
 gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások (tankönyvtámogatás) 
 fakultációk és szakkörök működtetése, diáksport szervezése 
 tanulmányi kirándulások, kulturális és szabadidős tevékenységek szervezése 
 iskolai diákönkormányzat 
 nemzeti-etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kisebbségi program szerinti  
   nevelése, 
 cigány kisebbségi nevelés-oktatás 
 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás 
 Alapfokú oktatás 
 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 
 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
 Neveléshez kapcsolódó kiegészítő tevékenység 
 Integrációs nevelés 
 Pedagógusok, óvodapedagógusok képzése, továbbképzése 
 Szülői munkaközösség 
 Óvodai intézményi közétkeztetés 
 Iskolai intézményi közétkeztetés 
 Munkahelyi vendéglátás 
 Iskolaotthonos oktatás. 
 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése, oktatása óvodai   
 fejlesztő program alapján. 
Alapfokú művészeti nevelés és oktatás a művészi képességek kifejlesztését szolgáló, az 
alapfokú oktatást kiegészítő, iskolarendszerű képzés         
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Egyéb korlátozottan igénybe vehető vendéglátás 
E feladatokhoz kapcsolódó költségeknek a társult önkormányzatok költségvetésében 
szerepelnie kell. 
 
3.2. Az intézmény egységesen kezeli a tanuló, nevelőtestületi kötelezettségeket, a pedagógia, 
nevelési program, a helyi tanterv, a minőségirányítási program, az SZMSZ, a házirend és a 
munkaterv vonatkozásában. 
Biztosítja a tagintézmények továbbképzési programjában és munkatervében 
meghatározottakon túl, közösen tervezett továbbképzések, versenyeken való részvétel 
lehetőségét. 
 
3.3. Az 1-8. évfolyamos tanulók a helyi igények alapján és lehetőségekhez illetve a 
rendelkezésre álló időkerethez igazodva részesülnek tanórán kívüli tevékenységekben,  
amelyek a nevelő-oktató munka tartalmát és kereteit meghatározó helyi 
alapdokumentumokban kerülnek konkretizálásra. 
Igény szerint szorgalmi időben, továbbá tanítási szünetekben – az intézményi társulás által 
elnyert, a szülők által biztosított források terhére – erdei iskola, turisztikai, sport és művészeti 
táborok működtetésére, szabadidős programok és egyéb, a korosztályt érintő programok 
szervezésére kerülhet sor. A társulás keretében közös szándék, hogy a helyi közművelődési 
rendezvények (színházi előadások, koncertek, kiállítások stb.) tehetséggondozó programok, 
hagyományápoló rendezvények száma növekedjen és eljusson a társult településekre. 
 
4. Az Intézményfenntartó Társulási Tanács működése 
 
4.1. A Társulás döntéshozó szerve az Intézményfenntartó Társulási Tanács (továbbiakban: 
Tanács). 
 
4.2. A társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei 12 főből álló Tanácsot 
hoznak létre. A Tanácsban a tagönkormányzatokat az önkormányzatok települési 
képviselőiből választott – Tornyospálca 4 fő, Mezőladány 2 fő, Anarcs 3 fő, Ilk 3 fő – tagok 
képviselik. 
A Tanács tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el. 
 
4.3. A Tanács tagjai sorából elnököt és két elnökhelyettest választ. 
 
4.4. Az elnök és az elnökhelyettesek személyére bármely tag javaslatot tehet. 
 
4.5. Az elnök képviseli a Társulást, összehívja és vezeti a Tanács üléseit. 
 
4.6. A Tanács döntéseit ülésén, határozat formájában hozza meg. 
4.7. A Tanács ülése határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. 
 
4.8. A Tanács döntéseit egyszerű többséggel hozza A javaslat elfogadásához az ülésen 
jelenlévő tagok többségének igen szavazata szükséges. 
 
4.9. Kétharmados többséghez a Tanács megválasztott tagjai 2/3-ának, azaz 8 főnek igen 
szavazata szükséges. 
A Tanács kétharmados többséggel dönt: 
 
          A) Az intézményvezető kinevezéséről, megbízásáról, vezetői megbízásának  



 20

           visszavonásáról,  felmentéséről, összeférhetetlenségének megállapításáról, fegyelmi   
           eljárás megindításáról, fegyelmi büntetés kiszabásáról 
          B) A Társulás által fenntartott Intézmény költségvetésének elfogadásáról, s  
               előirányzatának módosításáról 
          C) az Intézmény költségvetési beszámolójának elfogadásáról 
          D) a Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 
          E) az intézményi alapdokumentumok: szervezeti és működési szabályzat, pedagógiai,  
               nevelési program, házirend, IMIP jóváhagyásáról  
          F) az önkormányzatok közötti horizontális együttműködés és  koordináció révén  
               létrehozott Intézményfejlesztési tervjavaslat és ÖMIP-javaslat elfogadásáról. 
 
4.10. Az intézményi társuláshoz történő csatlakozás elfogadásáról, valamint a Társulás 
megszűntetéséről a képviselő-testületek minősített többséggel döntenek. 
 
4.11. A Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal tartja. 
 
4.12. A Tanács ülését kötelező összehívni 15 napon belül az alábbi esetekben: 
         - a Társulás bármely tagjának, a napirendet is tartalmazó indítványára 
         - a törvényességi ellenőrzést végző szerv kezdeményezésére 
 
4.13. A Tanács üléséről készült  jegyzőkönyvet a levezető elnök, s a tanács által 
felhatalmazott – jegyzőkönyv hitelesítést ellátó – képviselő írja alá, melynek szabályozását a 
szervezeti és működési szabályzatban kell rögzíteni. 
 
4.14. A Tanács üléséről készült jegyzőkönyv elkészíttetéséről, s a törvényességi ellenőrzést 
végző szerv vezetőjének 15 napon belül történő megküldéséről a tanács elnöke gondoskodik. 
 
4.15. A Tanács zavartalan működéséhez szükséges ügyviteli teendőket Tornyospálca Község 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 
 
5. A Tanács feladat –és hatásköre 
 
5.1. A Társulás a tagok mindegyikének előzetes egyeztetésével összehangolja az oktatási 
törvényben előírt fenntartói jogokat: 
- meghatározza az adott nevelési évben  indítható óvodai csoportok számát, továbbá 
engedélyezi az osztály, csoport átlaglétszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási 
évben az iskolában indítható osztályok, napközis csoportok számát, továbbá engedélyezi a  
maximális létszámtól való eltérést, 
- meghatározza a felvételi körzeteket 
- dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek időszakon 
belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 
meghatározásáról, 
- rendszeresen – ha jogszabály másképp nem rendelkezik, négyévenként legalább egy 
alkalommal – ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, 
hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, a gyermek- és ifjúságvédelmi 
tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket, 
- összehangolja a munkavállalók, alkalmazottak részére a Kjt. szerint adható juttatások körét. 
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5.2 Az intézmény átszervezésével, feladatának megváltozásával, nevének megállapításával 
összefüggő döntése előtt beszerzi a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-
testületei egyetértését. 
 
5.3 Az intézmény költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetőjének 
megbízásával és megbízásának visszavonásával, felmentésével  összefüggő döntése előtt 
beszerzi a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei véleményét. 
 
6. Az Intézmény gazdálkodása és vagyona 
 
6.1. Az intézmény székhely- és tagintézményeinek működését szolgáló, alapításkor meglévő 
ingó és ingatlan vagyon a társulásban résztvevő önkormányzatok tulajdonában marad. 
Az ingatlan beruházása, felújítása a saját tulajdonú ingatlanaik tekintetében a tulajdonos 
önkormányzatok feladata. E kötelezettséghez kapcsolódó költségeket minden társult 
önkormányzat költségvetésében szerepelteti. 
6.2. Az Intézmény éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
  
6.3. Az intézmény közös fenntartásával, működésével kapcsolatos költségek fedezetét 
elsődlegesen : 
- az éves költségvetési törvényben meghatározott óvodai nevelés, iskolai oktatás 1-4., 5-8. 
évfolyamok jogcímen járó költségvetési hozzájárulás, 
- egyéb közoktatási hozzájárulás címén járó költségvetési hozzájárulás, 
- a közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő támogatások, 
hozzájárulások, 
- központosított előirányzatok,  
- kötött felhasználású támogatások, 
- pályázati támogatások 
- tagönkormányzatok hozzájárulásai 
biztosítják. 
 
6.4. A költségvetés tagintézményi bontásban készül el, amelyet a Társulási Tanács 
határozatban állapít meg, és az beépül Tornyospálca Község Önkormányzat költségvetésébe. 
 
6.5. Az Intézmény éves költségvetésének összeállítását megelőzően az intézmény 
megállapítja a tagintézmények tervezett kiadásait.  
 
6.6. Tornyospálca Község Önkormányzata abban az esetben, ha a 6.3. pontban rögzített 
bevételek nem fedezik a felmerülő kiadásokat, akkor a társulásban részt vevő 
önkormányzatoktól kéri a tagintézmények finanszírozásában jelentkező, tényleges, 
Tornyospálca Község Önkormányzata által kifizetendő többletkiadások fedezetét, mely a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú mellékletében kötelezően előírtakon 
túli bérekre és járulékaira nem vonatkozik. 
A társulásban részt vevő önkormányzatok a finanszírozási különbözet éves összegének 1/13-
ad részét előre fizetik meg minden hónap 1. napjáig Tornyospálca Község Önkormányzata 
részére működési célú pénzeszközátadás címén. Ha a normatív bevételek meghaladják a 
kiadásokat, akkor Tornyospálca Község Önkormányzata a társulásban részt vevő 
önkormányzatok részére  a különbözetet utólag, minden hónap 5. napjáig visszautalja. 
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6.7. A tagönkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulásaik, a Társulás által 
megelőlegezett költség megtérítése, vagy egyéb, kötelező fizetési kötelezettség nem teljesítése 
esetén, az irányadó eljárás a jogszabályon alapuló azonnali beszedés (inkasszó) alkalmazása.  
Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása, ill. fizetési 
kötelezettségének teljesítését illetően 15 napot elérő késedelembe esik, a Tornyospálca 
Község Önkormányzata egyszeri írásbeli felszólításának kézbesítésétől számított 15 napon 
belül sem egyenlíti ki tartozását, a ez utóbbi határidő eredménytelen elteltét követő 10 napon 
belül Tornyospálca Község Önkormányzata jogosult és köteles a követelést a jelen 
megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján azonnali 
beszedési megbízással érvényesíteni.  
Amennyiben Tornyospálca Község Önkormányzat  tagönkormányzatnak áll fenn tartozása, az 
azonnali beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás elnökhelyettese jogosult. 
Az azonnali beszedési megbízás eredménytelensége esetén a Társulás a követelést bírósági 
úton érvényesíti. 
Tagönkormányzatok vállalják, hogy a felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás 
elválaszthatatlan 1. számú mellékletében szereplő tartalommal számlavezető hitelintézetüknél 
megteszik és azt a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának megküldésével 
igazolják jelen - valamennyi tagönkormányzat által aláírt - megállapodás kézbesítésétől 
számított 8 napon belül.  
 
6.8. Tornyospálca Községi Önkormányzat a fenti forrásokból biztosítja a tagintézmények 
működéséhez szükséges költségek fedezetét, amelyek kizárólag a következők lehetnek: 
a) az általános iskolai és óvodai nevelő-oktató munkában közreműködő pedagógus 
közalkalmazottak bére és járulékai 
b) a nevelő-oktató munkában közvetlenül, de nem közalkalmazotti álláshelyen 
közreműködők, szakértők,  pedagógusok illetménye és járulékai, 
c.) az általános iskolai feladatellátásban alkalmazott szakemberek (pl. gyógypedagógus, 
fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógy-testnevelő, a szakos ellátást, a gyermekfelügyeletet 
biztosító utazó pedagógus illetménye és járulékai), 
d) az iskolatitkárok bére és járulékai 
e) a nevelő-oktató munka szakmai kiadásainak fedezete 
f) az iskolai és óvodai szemléltetőeszközök fejlesztése, az iskolai könyvtár fejlesztése, 
g) pedagógus-továbbképzés, szakkönyvek, folyóiratok beszerzése 
h) tanügyi nyomtatványok beszerzése 
i) szakmai szolgáltatások igénybevétele 
j) az intézmény alkalmazottainak utazási költségei 
k) az iskolák, óvodák pedagógiai  nevelési programjában preferált tanulmányi, sport, 
kulturális programok fedezete 
l) a működést szolgáló ingatlan vagyon működtetési (üzemeltetési, karbantartási és egyéb 
dologi) kiadásai 
m) a működést szolgáló ingatlan vagyon takarítási és karbantartási feladatait végzők személyi 
kiadásai, illetve költségei 
n) közös költségek fedezésére (az intézményfenntartó társulás igazgatási, gazdálkodási, 
ügyviteli költségeinek arányos finanszírozására) . 
 
6.9. Az intézményfenntartói társulás a tartós kötelezettségvállalásokat (pl. tartós bérlet) 
arányosítás módszerével tagintézményenként elkülönített költségként  tartja nyilván. 
 
6.10. Az intézményi társulás a székhelyi intézmény és a tagintézmények közös üzemeltetése 
során a berendezések és felszerelések leltár szerinti elkülönítését köti ki azzal, hogy azok 
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üzemeltetése, karbantartása, amortizációja a 11/l994. (VI.8.) MKM rendelet 7. számú 
mellékletében előírt fejlesztési kötelezettsége a tulajdonos önkormányzatot terheli. Az e célra 
kapott normatív, illetve pályázati úton elnyert forrásokat az intézményi társulás 
tanulólétszám-arányosan osztja el, az elszámolási kötelezettséget is ily módon rögzíti. 
 
6.11. A társult feleknek a megállapodásból adódóan vagyona nem keletkezik, a megállapodás 
megszűnésével semminemű vagyoni követelés nem származhat. A tagintézményekhez 
megvalósított eszközbeszerzések a társulás tulajdonát képezi, de használatra átadják az 
intézménynek. Leltárba vételére itt kerül sor, s ettől kezdve lesz a társulás vagyona. Az 
elkészült leltárt a felek kölcsönösen letétbe helyezik egymásnál. Eszközök települések közötti 
átcsoportosításához szakmai alapon az önkormányzatok hozzájárulása szükséges. A társulás 
megszűnése esetén a közösen elnyert források, eszközök tanulóarányosan illetik meg az 
intézményi társulás azon részintézményeit, akik kedvezményezettjei voltak a forrásoknak. A 
felek a gazdálkodásra, vagyonkezelésre a közösen pályázott eszközök és források 
hasznosítására megállapodást kötnek. 
 
6.12. Az Intézmény fenntartói felügyeletét a Társulási Tanács látja el. 
6.13. Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezésért és végrehajtásáért Tornyospálca 
Községi Önkormányzat Jegyzője a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
Munkaszervezetének Belső Ellenőrzési Csoportja útján gondoskodik. 
 
7. A társulás ellenőrzésének rendje 
 
7.1. A törvényességi ellenőrzést végző szerv vezetője törvényességi ellenőrzési jogkörében 
vizsgálja a társulás szervezetét, működését, döntéshozatali eljárását, hogy azok megfelelnek-e 
a jogszabályban előírt követelményeknek. 
 
7.2. A Társulás pénzügyi-gazdasági tevékenységét a társulásban részt vevő önkormányzatok 
az éves ellenőrzési terv alapján a 6.13. pontban megjelölt szakmai szervezeten keresztül 
vizsgálják. Szükség esetén az ellenőrzési ütemterven felül konkrét téma-, és célvizsgálatok 
elvégzését is meghatározhatják a fenntartók. 
 
7.3. Az Intézmény  szakmai munkájának ellenőrzését a jogszabály felhatalmazása alapján a 
társulásban részt vevő önkormányzatok is kezdeményezhetik, a jogszabályokban és a 
megállapodásban meghatározott feladatok ellátásáról a jegyző, vagy más szakmai szervezet 
bevonásával is tájékozódhatnak, ülésterveikbe épített rendszerességgel beszámoltathatják a 
társulást az általa végzett munkáról. 
 
7.4. A Társulás megbízásából végzett ellenőrzésekről (szakmai, pénzügy, munkaügyi, 
törvényességi és egyéb) és azok tapasztalatairól realizáló egyeztetési eljárást köteles 
lefolytatni az ellenőrzést végző személy, szervezet, illetve bizottság, majd a realizáló eljárást 
követő Tanácsülésen  tájékoztatja a Tanácsot. 
 
7.5. A társulás államigazgatási feladatot és hatáskört nem lát el. A társulás tevékenysége során 
keletkezett iratok kiadmányozását a tanács elnöke, távolléte és akadályoztatása esetén az 
általa kijelölt helyettese látja el.  
 
7.6. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 91. § (4) bekezdésében megjelölt 
fenntartó képviselője által hozott másodfokú döntést törvényességi kérelem esetén 
Tornyospálca Községi Önkormányzat jegyzője jár el. Tornyospálca Községi Önkormányzat 
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jegyzője közreműködik az óvodákban, iskolákban folyó pedagógiai tevékenységgel 
összefüggő mérési, értékelési feladatok szervezésében, ellátja a társulás fenntartásában lévő 
közoktatási intézmény vezetőjének kiválasztásával kapcsolatos nyilvános pályázati eljárás 
lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatokat, segíti és ellenőrzi az intézményben a 
tanuló-és gyermekbalesetek megelőzésére irányuló tevékenységet, közreműködik a 
Közoktatási Információs Rendszer működtetésében, gyakorolja a fenntartói irányítás e 
törvényben meghatározott jogosítványait. 
A törvény 91. § (7) bekezdés b) pontjának megfelelően a gyermek lakóhelye, tartózkodási 
helye szerint illetékes jegyző az iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson való részvételre 
köteles, a tanköteles és fejlesztő felkészítés alá eső gyermekekről, tanulókról nyilvántartást 
vezet, figyelemmel kíséri, hogy a szülő gondoskodik-e gyermeke testi, értelmi, érzelmi és 
erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtéséről. Nyilvántartást vezet a tanköteles 
gyermekről, s azt megküldi az intézményeknek, bejelentésre vagy hivatalból elrendeli a 
tankötelezettség vagy képzési kötelezettség teljesítését, elrendeli, hogy a szülő gyermekével 
jelenjen meg a nevelési tanácsadáson, illetőleg a szakértői és rehabilitációs bizottság 
vizsgálatán, amennyiben arra a tankötelezettség teljesítésre érdekében szükség van. 
A gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyző jár 
el az egyéni érdeksérelemre hivatkozással benyújtott felül bírálati kérelem esetén. 
 
8. A társuláshoz történő csatlakozás és a társulási megállapodás felmondása, az elszámolás 
rendje a társulás megszűnése esetén 
 
8.1. Jelen társulási megállapodás határozatlan időre szól. A szerződést egyoldalú 
nyilatkozattal csak a tanév utolsó napjával lehet megszűntetni. A felmondást bármelyik fél 
kezdeményezheti, de azt a társult felekkel legkésőbb január 31. napjáig előre írásban közölnie 
kell. A megállapodás felmondása esetén a felek egymás közötti pénzügyi elszámolásukat 3 
hónapon belül rendezni kötelesek. 
 
8.2. A társulásból az érintett önkormányzat kizárható, ha azt a társulás bármely tagja 
kezdeményezi és azt a társulás önkormányzati képviselő-testületei – kivéve az érintett 
település képviselő-testületét – minősített többséggel támogatják. 
A kizárás kezdeményezhető, amennyiben: 
- a képviselő-testület a tagi önkormányzati kiegészítést nem, vagy legalább két alkalommal 
jelentős késedelemmel (több mint 60 nap) utalta át 
- a képviselő-testület az intézmények zavartalan működéséhez szükséges döntési, 
rendeletalkotási, határozathozatali kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetőleg azt 
megelőzően a társult képviselő-testülettel nem egyeztet. 
 
8.3. A tagönkormányzatok  csatlakozást kizárólag azon önkormányzatok részére teszik 
lehetővé, melyek: 
- elfogadják a társulás céljait 
- hatékonyan közreműködnek az oktatási feladatok költségkímélő megvalósításában 
- vállalják a működtetési költségek – esetleg többletköltségek – viselését 
- továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el 
- a csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének a csatlakozásra történő 
nyilatkozatát tartalmazó határozatot a társulási tanácshoz kell küldeni. A csatlakozáshoz való 
hozzájárulás kérésében a társult képviselő-testületek – lehetőleg együttes ülés keretében 
minősített többséggel döntenek. 
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8.4. A társulás, tagsági jogviszony megszűnése, megállapodás felmondása az 1997. évi 
CXXXV. törvényben meghatározottak szerint történhet. 
 
8.5. Az intézményfenntartói társulás megszűnése esetén a megszűnés napját követő 3 hónapon 
belül köteles Tornyospálca Község Önkormányzata, mint gesztor elszámolni a kivált 
önkormányzattal az éves költségvetési rendeletben előzetesen jóváhagyott kiadások és 
bevételek teljesítésével, a normatív bevételeken túli támogatások időarányos felhasználást és a 
kiegészítő támogatásokat figyelembe véve. 
Az elszámolás benyújtását követő 1 hónapon belül a társult önkormányzatokat, illetve a 
gesztor önkormányzatot illető pénzeszközöket az érintett önkormányzatoknak teljesíteniük 
kell. 
 
8.6. A társulás megszűnésének egyéb kérdéseiben a társulások működését szabályozó 
jogszabályok szerint járnak el. 
 
8.7. A társulásban részt vevő önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalommal a 
zárszámadás keretében beszámolnak képviselő-testületüknek a társulás tevékenységéről, 
pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. 
A képviselő-testületek az ülésterveik készítése során tájékoztatást kérhetnek a társulás által 
ellátott feladatokról. 
 
9. Záró rendelkezések 
 
9.1. A Társulás működése során a tagok együttműködésre, az érdekek összehangolására, a 
kölcsönös  tájékoztatásra törekszenek.  
 
9.2. A Társulás működése során felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalás útján, 10 
munkanapon belül kell rendezni. 
 
9.3. A Társulás működése során felmerülő vitás kérdésekben végső esetben a bíróság dönt. 
 
9.4. Jelen társulási megállapodást az utolsó aláírást követő 15 napon belül meg kell küldeni a 
törvényességi ellenőrzést végző szerv vezetőjének, aki arra 30 napon belül törvényességi 
észrevételt tehet. 
 
9.5. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok 
vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 
9.6. A tagönkormányzatok a társulási megállapodásban foglaltakat minden év január 15-éig 
felülvizsgálják. 
 
9.7. A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodás hatályosulásához 
valamennyi képviselő-testület minősített többséggel hozott jóváhagyó döntése szükséges. 
 
9.8. Ilk Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a 2011. augusztus 31. napjával 
megszűnő Bethlen Gábor Általános Iskola és Aprók Háza  Óvoda közoktatási intézményei 
vonatkozásában 2011. augusztus 31. napjáig vállalhat kötelezettséget oly módon, hogy  
intézményei 2011. szeptember 1. napja előtt keletkezett számla és egyéb tartozásaiért, 
helytállási, kártérítési, kártalanítási és egyéb fizetési kötelezettségei egyedül és kizárólagosan 
Ilk  Község Önkormányzatát terheli. 
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9.9. Tornyospálca-Mezőladány-Anarcs Községek Önkormányzatai  Ilk, mint a társuláshoz 
csatlakozó község önkormányzatának az alapítói és irányítói jogok gyakorlását teljes 
jogkörrel megengedi. 
 
A Tornyospálca-Mezőladány-Anarcs-Ilk községek Közoktatási Intézményfenntartói Társulást 
alkotó települési önkormányzatok képviselő-testülete nevében a Társulási megállapodást 
aláírásával látja el: 
 
Lukácsi Attila  sk. polgármester          Tornyospálca                     
Bartha Attila sk. polgármester             Mezőladány                       
Kalinák József sk. polgármester          Anarcs                       
Balogh Istvánné sk. polgármester        Ilk 
 
Záradék:  A Társulási Megállapodás módosítását  Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a  377/2012.(IV.18.) határozatával elfogadta. 
 
Tornyospálca, 2012. április ..                                                       Lukácsi Attila  
                                                                                                       polgármester     
 
Záradék:  A Társulási Megállapodás módosítását  Mezőladány Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az ../2012./IV.../ Ökt. számú határozatával elfogadta. 
 
Mezőladány, 2012. április .. 
                                                                                                       Bartha Attila  
                                                                                                       polgármester      
Záradék:  A Társulási Megállapodás módosítását  Anarcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
../2012. (IV…) határozatával elfogadta. 
Anarcs, 2012. április … 
                                                                                                      Kalinák József  
                                                                                                        polgármester  
 
Záradék:  A Társulási Megállapodás módosítását  Ilk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
../2012. (IV….) határozatával elfogadta. 
 
Ilk, 2012.április ... 
                                                                                                      Balogh Istvánné  
                                                                                                         polgármester  
 
Tárgy:/7.tsp./ A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló rendelet-
tervezet véleményezése. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
Véleményezi:  Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a bizottság véleményének 
ismertetését. 
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Móré Gáborné az  Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság  elnök-
helyettese elmondja, hogy a bizottság javasolja a rendelet- tervezet elfogadását. 
 
Lukácsi Attila jelzi, hogy a rendelet megalkotása előtt a tervezetet minden önkormányzatnak 
véleményezni kell, ezért a rendelet megalkotása a következő ülésen történhet. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a 
polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  
ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

378/2012.(IV.18.)  
határozata 

 
A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló rendelet-tervezet 

véleményezéséről 
A Képviselő-testület: 
 
A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló rendelet-tervezet véleményezte, a 
rendelet megalkotásáról az érintett önkormányzatok véleménye ismeretében dönt. 
 
Tárgy:/8.tsp./ Tornyospálca Község Önkormányzata  2011. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése. 
  
Előadó: Kocsisné Imre Beáta intézményvezető 
Írásbeli előterjesztés 
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 
 
A polgármester kéri a bizottság véleményének ismertetését. 
 
Móré Gáborné az  Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság  elnök-
helyettese elmondja, hogy a bizottság javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a 
polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  
ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 
379/2012.(IV.18.)  

határozata 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának értékeléséről 
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A Képviselő-testület: 
 

A 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátását értékelve megállapítja, hogy 
az önkormányzat a gyermekek, a fiatal felnőttek érdekeit képviselve, a hatályos jogszabályok 
betartásával intézte a feladat-  és hatáskörébe utalt ügyeket. 
 
Határozatról értesül: 
1./ Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat  
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Nyíregyháza 
3./ irattár 
 
Tárgy:/9.tsp./ Beszámoló Tornyospálca Községért Közalapítvány 2011. évi 
tevékenységről. 
 
Előadó: Torony Józsefné kuratóriumi elnök 
Írásbeli beszámoló 
Véleményezi: Felügyelő Bizottság 
 
A polgármester jelzi, hogy a Felügyelő Bizottság a beszámolót elfogadta. 
 
Torony Józsefné kuratóriumi elnök elmondja, hogy a Ricsikai épület felújítása megtörtént, 
ez az elmúlt év legjelentősebb eredménye. Egyre többen jelzik, hogy igénybe vennék az 
épületet. A legnagyobb gondot jelenleg az ágyneműk mosatása jelent. Szükség lenne 
takarókra, ágyneműre, mert az nem megfelelő. Rendbe kellene rakni a sport pályát is. A 
kérdés, hogy a szükséges dolgokat ki vegye, milyen pénzből? 
 
Lukácsi Attila  úgy gondolja, hogy a táboroztatásból befolyó bevétel némileg fedezni fogja az 
üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat. Javasolja, hogy az alapítvány a következő testületi 
ülésre készítsen üzleti tervet, azt nyújtsa be az önkormányzathoz,  aki majd  támogatás, vagy 
kölcsön formájában megelőlegezi a beszerzések fedezetét utólagos elszámolás mellett.   
 
Mivel más hozzászólás nem volt, a polgármester szavaztat a határozati javaslatról. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 
380/2012.(IV.18.)  

határozata 
 

Tornyospálca Községért Közalapítvány 2011. évi tevékenységről  
 

 
A Képviselő-testület: 

 
 1./ Tornyospálca Községért Közalapítvány 2011. évi közhasznú egyszerűsített éves 

beszámolóját elfogadja. 
 
2./ Felkéri az Alapítványt, hogy a következő testületi ülésre nyújtsa be a 2012. évre vonatkozó 
üzleti tervét. 
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Határozatról értesül: 
1./ Kuratórium Elnöke 
2./ irattár 
 
Dr. Kovács József eltávozott az ülésről, Szántó József megérkezett.  
A polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 fővel továbbra is 
határozatképes. 
 
Tárgy:/10.tsp./ Előterjesztés településrendezési terv módosítására. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
Véleményezi:  Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 
 
Lukácsi Attila  polgármester elmondja, hogy a Ciklo Trade Kft. a költségek 50 %-os 
megosztását javasolja, de előre kifizetné  a teljes összeget. Javasolja, hogy az önkormányzat  a 
2012-13., valamint 2014. évben az érdekeltet terhelő bármely adónemben teljesített adó 
megfizetéskor fizesse azt meg a cégnek. 
A rendezési terv módosítási javaslat nem csak a cég érdekét szolgálja, hanem az 
önkormányzat ill. az érintett magánszemélyekét is. Ez indokolja a költségek megosztását. 
Elmondja továbbá, hogy a cég pellet üzemet akar létesíteni, az üzemelés során keletkező 
hulladék hőt akár a tsz iroda fűtéséhez is tudná szolgáltatni.  
Javasolja a cég ajánlatát elfogadni és a szerződést megkötni. 
 
Dr. Legény Zsolt egyet ért a polgármester által elmondottakkal, javasolja azt elfogadni. 
 
Kovács Miklósné jelzi, hogy az adóhatóság nem fogja tudni mentesíteni az adóalanyt az adó 
megfizetése alól, azonban az adó megfizetését követően az érdekelt által „megelőlegezett” 
összeget az önkormányzat vissza fogja fizetni. 
 
Mivel más hozzászólás nem volt, a polgármester szavaztat a határozati javaslatról. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

381/2012.(IV.18.)  
határozata 

 
Településrendezési terv módosításáról 

 
 
A Képviselő-testület: 
 
1./ A hatályos településrendezési terv módosítását tervezi az alábbi döntés szerint: 
 
     a) Javasolja a tornyospálcai 0115/203. 0115/202 hrsz-ú ingatlanok csatolását a szomszédos 
gazdasági területhez (mezőgazdasági általános terület-felhasználásból)  
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     b) Javasolja a 0130/2 és 0130/6 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonását, a szomszédos 
övezetekbe való beolvasztását.  
 
2./ Az ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. –nek (4400 Nyíregyháza, Selyem 
utca 21..) a településrendezési terv felülvizsgálatára  adott ajánlatát 600 000 Ft +ÁFA ,  
 
a főépítészi munkakör ellátására Marosán Andrea főépítész által tett ajánlatot  200.000 Ft + 
ÁFA  
 
összegben elfogadja. 
 
3./  Az önkormányzat szerződést köt ezen határozat 2.) pontjában megjelölt tervezővel, a  
főépítésszel, és a Ciklo Trade Kft.-vel  a településrendezési terv felülvizsgálatára, főépítészi 
munkakör ellátására, valamint  a tervezési díj, a főépítész díjának 50-50 %-os viselésére. 
 
Határozatról értesülnek: 
1./ ingatlan tulajdonosa,  
2./ kérelmező 
3./ polgármester, jegyző 
4./ tervező 
5./ főépítész 
6/ Polgármesteri Hivatal  helybe 
7./ irattár 
 
Tárgy:/11.tsp./ Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok támogatására pályázat benyújtására. 
                                         
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz.   
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester szavaztat a határozati 
javaslatról. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

382/2012.(IV.18.)  
határozata 

 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 
A Képviselő-testület: 
 
1./ A Magyarország  2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 
 



 31

2./ Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény 
alapján a következő nyilatkozatot teszi: 
 
I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti. 
 
II. a)  A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen 
jogcímen 12 548 766  forint összegű bevételt tervez. 
 
III.  Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 24 000 000 forint összegű működési 
célú hiánnyal fogadta el. 
 
IV. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. 
      c)  Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. 
 
V.  Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.        
 
Tárgy:/12.tsp./ Előterjesztés hűtő és pára-szagelszívó rendszer kiépítésére. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
 
Lukácsi Attila polgármester elmondja, hogy munkaegészségügyi szempontból 
mindenképpen kívánatos lenne a páraelszívó kiépítése. Javasolja a határozati javaslatot 
elfogadni. 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester szavaztat a határozati 
javaslatról. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

383/2012.(IV.18.)  
határozata 

 
hűtő és pára-szagelszívó rendszer kiépítéséről 

 
A Képviselő-testület: 
 
1./ Az önkormányzati konyha hűtő és pára-szagelszívó rendszerének kiépítését határozza el a 
beérkezett árajánlatokat elfogadva. 
A beruházás költségeit a 2012. évi költségvetésében az 58/2011. (XII. 23.) BM rendelet 1. 
melléklete szerinti 6 757 500 Ft vissza nem térítendő támogatás terhére biztosítja.  
 
2./ Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Határozatról értesülnek: 
1./ polgármester 
2./ jegyző 
3./ polgármesteri hivatal költségvetési, számviteli ügyintézői 
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4./ irattár 
                                       
Tárgy:/13.tsp./ Előterjesztés a közvilágítási lámpatestek karbantartására kötött 
szerződés felmondására.  
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Szóbeli előterjesztés 
 
A napirendi pont előadója elmondja, hogy kezdeményezni akarta a tárgybani szerződés 
felmondását, melynek eredményeképpen a jelenlegi üzemeltető igen kedvező ajánlatot tett az 
önkormányzat felé, melyet szó szerint ismertet. Ennek ismeretében javasolja újabb három 
évre szerződést kötni az EH-SZER-el. 
                         
A képviselők a fentiekkel egyet értenek és szavaznak. A polgármester megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

384/2012.(IV.18.)  
határozata 

 
közvilágítási aktív berendezések használatára vonatkozó szerződésről 

 
A Képviselő-testület: 
 
1./ Szerződést köt az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. 
(90027 Győr, Kandó Kálmán u. 13.) székhelyű szolgáltatóval a közvilágítási aktív 
berendezések rendelkezésre állására és teljes körű üzemeltetésére, karbantartására 2012. 
07.01. –től 2015. 06.30-ig, határozott időre. 
2./ Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határozatról értesülnek: 
1./ polgármester,  jegyző 
2./ szolgáltató 
3./ polgármesteri hivatal költségvetési, számviteli ügyintézői 
4./ irattár 
                                       
Tárgy:/14.tsp./ Előterjesztés a szeszfőzde hasznosítására. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Szóbeli előterjesztés 

 
Lukácsi Attila polgármester elmondja, hogy a szeszfőzde üzemeltetésére megkötött 
szerződés ez év őszén lejár. Az üzemeltető jelezte, hogy addig kap a mélyfúrású kútra 
üzemeltetési engedélyt, ameddig a szerződése fennáll a szeszfőzde bérletére. Az újra 
engedélyeztetés komoly összeget jelent, ezért kéri, hogy az önkormányzat nyilatkozzon, hogy 
meghosszabbítja-e a vele érvényben lévő szerződést. 
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Kovács Miklósné jegyző jelzi, hogy a hatályos vagyonrendelet alapján értékarányosan, 
pályáztatás útján történhet a vagyonhasznosítás, ezért a szerződés lejártáig a testületnek 
döntenie kell arról, hogy kiírja-e az újabb hasznosításra vonatkozó pályázati eljárást. 
A polgármester javasolja, hogy a jegyző következő ülésre készítse elő a pályázati anyagot. 
 
A képviselők a fentiekkel egyet értenek és szavaznak. A polgármester megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

385/2012.(IV.18.)  
határozata 

 
a szeszfőzde hasznosításáról 

A Képviselő-testület: 
 
Az önkormányzat tulajdonát képező 0231/2 hrsz-ú alatti szeszfőzde-üzem nyilvános pályázat 
útján történő határozott idejű bérbeadását határozza el. 
Felkéri a jegyzőt az előterjesztés képviselő-testülethez történő benyújtására. 
 
Határid ő: következő testületi ülés                                          Felelős: jegyző 
 
Határozatról értesül: 
1./ jegyző 
2./ irattár 

 
Tárgy:/15.tsp./ Előterjesztés a  Polgármesteri Hivatalnál a 2011. évben végzett belső 
ellenőrzési tevékenységről szóló éves jelentésről. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.  
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester szavaztat a határozati 
javaslatról. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3  „igen” szavazattal,  1 „nem” 
szavazattal és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

386/2012.(IV.18.)  
határozata 

 
                        a Polgármesteri Hivatalnál 2011. évben végzett belső ellenőrzési 

tevékenységről szóló éves jelentésről 

A  Képviselő-testület:  

A Polgármesteri Hivatalnál a 2011. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves 
jelentésben foglaltakat e l f o g a d j a. 
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Határozatról értesül: 
1./ jegyző 
2./ belső ellenőrzési csoport 
3./ polgármesteri hivatal érintett ügyintézői 
4./ irattár 
 
Tárgy:/16.tsp./ Együttműködési megállapodás Tornyospálca Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.  
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester szavaztat a határozati 
javaslatról. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

387/2012.(IV.18.)  
határozata 

 
Együttműködési megállapodás Tornyospálca Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

 
A Képviselő-testület: 
 
1./ Együttműködési megállapodást köt Tornyospálca Roma Nemzetiségi Önkormányzattal e 
határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
2./ Felhatalmazza a polgármestert a mellékletben foglalt együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
 
Határid ő: az együttműködési megállapodás felülvizsgálatára a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése  szerint folyamatosan minden év január 31. 
napjáig.  

Felelős: Lukácsi Attila polgármester 

 
 
                                                               a  387/2012. (IV.18.) határozat melléklete 

Együttműködési megállapodás 

Tornyospálca Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 4642 
Tornyospálca, Rákóczi utca 23.; (képviseli: Lukácsi Attila polgármester) valamint 
Tornyospálca Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi 
Önkormányzat) 4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. (képviseli: Lakatos Ernő elnök) között 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdése, valamint a 
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nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § rendelkezéseire figyelemmel 
az együttműködés szabályait az alábbi Együttműködési Megállapodásban állapítja meg.  

Az együttműködési megállapodás tartalmát meghatározó alapvető jogszabályok: 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 
Jelen megállapodásban a Felek meghatározzák a Nemzetiségi Önkormányzat 
működéséhez szükséges alapvető személyi, tárgyi feltételeket, ezek költségeit, a 
költségek viselésének, valamint a végrehajtási feladatok ellátásának szabályait. 

A megállapodás alapvető célja: 

Az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti hatékony együttműködés 
biztosítása, a nemzetiségi önkormányzat törvényes működésének biztosítása a vonatkozó 
jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett. 

A szabályozás részletesen meghatározza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat 
Együttműködésére vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, valamint a munkamegosztást és a 
felelősség rendszerét. 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat működési, személyi és tárgyi feltételei biztosításának 
módszerei és a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása 

1.1. Nemzetiségi Önkormányzat működésének alapvető tárgyi, technikai feltételei 
 
1.1.1. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján segíti a Nemzetiségi Önkormányzat 
munkáját és biztosítja a működéshez a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott 
feltételeket, valamint azok költségeit.  
 
1.1.2. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat  számára az önkormányzati feladat 
ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiséget havonta 16  órában 
ingyenesen a Községháza épületében, a Polgármesteri Hivatalra meghatározott általános 
munkarend szerinti munkaidőben biztosítja, és – a testületi és a tisztségviselők 
telefonhasználata költségei kivételével - viseli a kapcsolódó költségeket.  A helyiséget a 
jegyző jelöli. 
 
 1.1.3.  Az Önkormányzat közösségi rendezvények lebonyolítására rezsi- és fenntartási 
költségek viselése nélkül ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat számára az 
Önkormányzat tulajdonát képező tornyospálcai 809 hrsz-ú, a valóságban Tornyospálca, 
Mándoki utca 3. szám alatti 1315 m2 térmértékű belterületi ingatlant.” 
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1.2. A Nemzetiségi Önkormányzat működésének alapvető személyi feltételei 

1.2.1. Az Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges 
alapvető személyi feltételeket oly módon, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez 
kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-
testületének Polgármesteri Hivatala(továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)  köztisztviselői 
látják el a nemzetiségi törvény rendelkezéseinek megfelelően, előre egyeztetett időpontban. 

A Polgármesteri Hivatal dolgozói a Nemzetiségi Önkormányzat adminisztratív /gépelés, 
fénymásolás, postázás stb./ feladatainak ellátásához, a jegyzőkönyvek, beszámolók 
elkészítéséhez kötelesek segítséget nyújtani. 

1.2.2. A Nemzetiségi Önkormányzat feladatait segítő munkatársak feladata: 

a) a testületi ülések előkészítésével kapcsolatosan a meghívók, előterjesztések és a hivatalos 
levelezések előkészítése és postázása, 

   b) a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése és postázása, 

   c) a testületi döntések és tisztségviselők döntéseinek előkészítése, 

d) a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és 
postázási feladatok ellátása, valamint 

e) a Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési 
feladatok ellátása. 

1.2.3. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási feladatokat a 
Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes munkatársai végzik. 

1.2.4. A Nemzetiségi Önkormányzat ülésein - beleértve a zárt ülést is - a jegyző vagy a 
jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja vesz részt és jelzi, 
amennyiben törvénysértést észlel. 

 
2. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása 

2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása 

2.1.1 A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban 

a) a tervezési, 

b) a gazdálkodási, 

c) az ellenőrzési, 

d) a finanszírozási, 
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e) az adatszolgáltatási és 

f) a beszámolási 

feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 

2.1.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával 
kapcsolatos feladatok ellátását az Önkormányzat - a Hivatal közreműködésével - oly módon 
segíti, hogy a 2.1.1. pontban felsorolt feladatok közül 

a) az   a), b), d), e), és f) pontokban foglaltak ellátásában a Polgármesteri Hivatal 
költségvetési, számviteli ügyintézői 

b) a  c) pontban foglalt feladat ellátásában a jegyző és a Kisvárda és Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás belső ellenőrei vesznek részt. 

2.1.3. A Polgármesteri Hivatal a 2.1.1. pontban meghatározottak ellátása érdekében különösen 
az alábbi feladatokat látja el: 

a) közreműködik a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséről szóló, valamint az ahhoz 
kapcsolódó egyéb határozatok megalkotásának előkészítésében, 

b) ellátja a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését megalkotó határozatban foglaltak 
szerint a költségvetés Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásával kapcsolatos 
feladatokat, 

c) elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló   
beszámolót (zárszámadás), 

d) előkészíti, feldolgozza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásával 
kapcsolatosan időközi pénzforgalmi (információs) jelentéseket, negyedéves mérleg 
jelentéseket, elkészíti a féléves, éves beszámolót feldolgozza és eljuttatja azokat a Magyar 
Államkincstárhoz, 

e) közreműködik a Nemzetiségi Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló határozat 
tervezetének elkészítésében, 

f) gondoskodik a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásával összefüggő 
pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladatok ellátásáról, 

g) fedezetellenőrzéssel egyidejűleg nyilvántartásba veszi a Nemzetiségi Önkormányzat által 
vállalt kötelezettségvállalásokat, 

h) jelzést ad a Nemzetiségi Önkormányzat felé az előirányzatok, a kötelezettségvállalások és a 
tényleges kifizetési igény közötti összhang hiányáról, 

i) teljes körűen végzi a Nemzetiségi Önkormányzat kifizetési bizonylatainak érvényesítését, 

j) végzi a szállítói számlák és utalványok rögzítését és likvidálását, 
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k) végzi a vevő számlákkal kapcsolatos kintlévőségek nyilvántartását, kezelését, értékelését, 

l) vezeti a Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos ÁFA analitikus nyilvántartást, szükség 
esetén egyezteti a főkönyvi könyveléssel, elvégzi az ÁFA- és egyéb adóbevallások 
elkészítését, szükség esetén önrevíziót készít, 

m) szükség esetén intézi az elektronikus adóbevallási rendszeren keresztül az adóbevallások 
(adatszolgáltatások) továbbítását és az ezzel kapcsolatos feladatokat, 

n) ellátja a Nemzetiségi Önkormányzat tárgyi eszközeinek analitikus nyilvántartásával 
összefüggő teendőket, 

o) a Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodását illetően elvégzi a kontírozást a kifizetéseket 
megelőzően, 

p) ellátja a Nemzetiségi Önkormányzatok bevételeivel kapcsolatos pénzügyi feladatokat, 

q) végzi a Nemzetiségi Önkormányzat napi bankanyagának feldolgozását (bizonylatokkal 
történő összeszerelés, ki nem kontírozott bizonylatok kontírozása, ellenőrzés, gépi 
feldolgozás), 

r) ellátja a Nemzetiségi Önkormányzat főkönyvi könyvelésével kapcsolatos feladatokat, napi 
banki anyag gépi könyvelését, pénztár, banknaplók kiíratását, főkönyvi kivonat kiíratását, 
költségfelosztás elvégzését negyedévente, 

s) közreműködik az államháztartás igényeinek megfelelő, a Nemzetiségi Önkormányzat 
előirányzatairól és azok felhasználásáról információszolgáltatásban, valamint 

t) vezeti a Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat-nyilvántartását. 

2.2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítése, megalkotása, 
elfogadása, valamint a költségvetési előirányzatok módosításának és a költségvetéssel 
összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének rendje 

2.2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat - az államháztartásról szóló rendelkezések előírásaira 
figyelemmel - a jegyző és a költségvetési, számviteli ügyintéző közreműködésével legkésőbb 
a folyó év november 20.-áig elkészíti a következő évre vonatkozó költségvetési koncepció-
tervezetét, melyet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke legkésőbb a folyó év november 30.-
áig (önkormányzati választás évében külön meghatározott határidőre) nyújt be a képviselő-
testület részére, melynek elfogadásáról az határozattal dönt. 

2.2.2. A Nemzetiségi Önkormányzat - az államháztartásról szóló rendelkezések előírásaira 
figyelemmel - a jegyző és a költségvetési, számviteli ügyintéző közreműködésével legkésőbb 
a költségvetési (tárgy)év január 30.-áig elkészíti költségvetését, melyet a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke legkésőbb a központi (állami) költségvetési törvény kihirdetését követő 
45. napig nyújt be a képviselő-testület részére. 

A Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja 
meg. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának az irányadó jogszabályban 
meghatározott szerkezet szerint kell tartalmaznia az előirányzatokat. 
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A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát az elnök - annak elfogadását követő 
három munkanapon belül - megküldi a Polgármesteri Hivatalnak. 

2.2.3. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési 
előirányzatainak változtatására irányuló előterjesztést a költségvetési, számviteli ügyintéző 
közreműködésével készíti elő. Az előirányzatok módosításáról a Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő-testülete - költségvetési határozatát módosító - határozattal dönt. E határozat egy 
példányát, valamint az előirányzat-módosítás részletezését (az előirányzat-nyilvántartáson 
történő átvezetés céljából) a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a döntést követő 3 napon 
belül juttatja el a költségvetési, számviteli ügyintézőhöz. 

2.2.4. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 

a) féléves helyzetéről legkésőbb szeptember 15.-éig, 

b) háromnegyedéves helyzetéről a következő évi költségvetési koncepció elfogadásával 
egyidejűleg, 

c) éves alakulásáról a zárszámadás keretében, legkésőbb a beszámolási év végét követő 120 
napon belül 

tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét. 

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a fél- és háromnegyedéves beszámolóról, 
tájékoztatóról határozattal, az éves beszámolóról zárszámadási határozattal dönt. 

Az a)-c) pontokban foglalt tájékoztatókhoz kapcsolódó elemi beszámolók összeállításában a 
költségvetési, számviteli ügyintéző működik közre. 

Az a)-c) pontokkal kapcsolatos képviselőtestületi előterjesztések előkészítéséhez a 
költségvetési, számviteli ügyintéző nyújt segítséget. 

2.3. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése végrehajtásával kapcsolatos és 
beszámolási kötelezettség előkészítésével összefüggő feladatok teljesítésének rendje 

2.3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat önállóan dönt saját költségvetése felhasználásáról. 
Pénzügyi gazdálkodása végrehajtása során, a Polgármesteri Hivatalon keresztül – az érintett 
ügyintéző közreműködésével - az esedékes kifizetéseket a Nemzetiségi Önkormányzat 
forrásai terhére készpénz, valamint átutalás formájában teljesíti a költségvetésében 
meghatározott előirányzatok, illetve a Nemzetiségi Önkormányzati határozatok alapján. 

2.3.2. A Polgármesteri Hivatal költségvetési, számviteli ügyintézője látja el a Nemzetiségi 
Önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartási adatainak 
törzskönyvi nyilvántartásban szükséges esetleges módosításával, az adószám igénylésével 
kapcsolatos teendőket. A Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében az adószám igénylése, 
valamint a törzskönyvi nyilvántartásban szükséges módosítások átvezettetése megtörtént, az 
önálló fizetési számla megnyitására került. 

2.3.3. A Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartási információs rendszerhez a Magyar 
Államkincstáron keresztül az alábbiak szerint kapcsolódik: 
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a) Információszolgáltatással az elemi költségvetésről. A Nemzetiségi Önkormányzat éves 
költségvetéséről annak elfogadását követően a Pénzügyi ügyintéző közreműködésével - 
külön meghatározott határidőre - szolgáltat adatot az államháztartás információs rendszere 
számára, 

b) időközi költségvetési jelentéssel. A Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetése 
végrehajtása során lebonyolított pénzforgalmával összefüggésben a költségvetési, számviteli 
ügyintéző közreműködésével - külön meghatározott határidőre - tesz eleget az 
államháztartási információs rendszere felé irányuló adatszolgáltatási kötelezettségének, 

c) időközi mérlegjelentéssel, mérleg-gyorsjelentéssel. A Nemzetiségi Önkormányzat a 
költségvetése végrehajtásával összefüggésben a mérlegjelentéseket a költségvetési, 
számviteli ügyintéző közreműködésével - külön meghatározott határidőre - állítja össze, s 
biztosítja adatait az államháztartási információs rendszer számára, valamint 

d) féléves és éves elemi beszámoló készítési kötelezettség. A Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetésének féléves- és éves végrehajtásával, gazdálkodásával összefüggésben a 
költségvetési, számviteli ügyintéző közreműködésével - külön meghatározott határidőre - 
tesz eleget az államháztartási információs rendszere felé irányuló adatszolgáltatási 
kötelezettségének. 

2.3.4. A Nemzetiségi Önkormányzat személyi jellegű kifizetései csak átutalással kerülhetnek 
teljesítésre. A Nemzetiségi Önkormányzat egyéb - nem személyi jellegű - kifizetései 
tekintetében gazdasági eseményenként 50.000,- Ft feletti kötelezettségvállalás esetén a 
kifizetés átutalással kerül teljesítésre. 

Különösen indokolt esetben lehetőség van 50.000,- Ft feletti készpénzben történő kifizetésre 
is. Ebben az esetben a Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a készpénzben történő 
kifizetés teljesítése előtt írásban kezdeményezi a kifizetés teljesítésének jóváhagyását a 
jegyzőjénél. 

2.3.5. Felek megállapodnak abban, hogy a vonatkozó pénzügyi előírások betartásával a 
Nemzetiségi Önkormányzat a készpénz forgalmáról időszaki pénztárjelentést vezet, amit 
havonta - elszámolási kötelezettség mellett - lezár. 

2.3.6. A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos hatáskörök: 

a) A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi 
önkormányzati képviselő jogosult, 

b) a Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás 
esetén annak pénzügyi ellenjegyzésére a jegyző által a pénzügyi ellenjegyzésre írásban 
feljogosított, a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult, 

c) a Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történt kötelezettségvállalások 
teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által írásban meghatalmazott 
személy jogosult, 
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d) a Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történt kötelezettségvállalások 
érvényesítésére a jegyző által az érvényesítésre írásban feljogosított, a Polgármesteri Hivatal 
állományába tartozó köztisztviselő jogosult, továbbá 

e) a Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történt kötelezettségvállalások 
utalványozására a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott 
Nemzetiségi Önkormányzati képviselő jogosult. 

2.3.7. A Nemzetiségi Önkormányzat - korábbi, saját hatáskörben hozott döntése alapján - 
gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a Nemzetiségi 
Önkormányzat forrásai terhére a Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számláján bonyolítja. 

2.3.8. Az Önkormányzat által adott támogatás folyósítása - az állami támogatás kivételével - 
az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti pénzeszköz átadási 
megállapodásban foglaltak szerint történik. A támogatás elsődlegesen a Nemzetiségi 
Önkormányzat működési költségeinek fedezetét biztosítja. Amennyiben a Nemzetiségi 
Önkormányzat az Önkormányzat által - az állami támogatáson felül - folyósított támogatást 
külső szerveknek (pl.: társadalmi szervezetek, alapítványok, természetes személyek részére, 
stb.) nyújtott pénzeszköz átadás céljára használja fel, a Nemzetiségi Önkormányzat köteles a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, 
valamint a hatályos önkormányzati költségvetési rendelet szerint eljárni. A Nemzetiségi 
Önkormányzat a támogatott cél megvalósulásáról szóló elszámolás elfogadásáról a 
költségvetési, számviteli ügyintézőt írásban köteles tájékoztatni.  

2.3.9. A Nemzetiségi Önkormányzati választások évében a Nemzetiségi Önkormányzatok 
rendelkezésére álló önkormányzati forrásból biztosított előirányzatok felhasználására, az 
előirányzatok terhére kötelezettségek vállalására naptári éven belül a Nemzetiségi 
Önkormányzati választások időpontjához igazítottan, időarányos ütemezés szerint kerülhet 
sor. 

2.3.10. A Polgármesteri Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni, számviteli 
nyilvántartásait elkülönítetten vezeti, az adatszolgáltatás során közölt adatok valódiságáért, a 
számviteli szabályokkal és statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a Polgármesteri 
Hivatal és a Nemzetiségi Önkormányzat együttesen felel. 

2.3.11. A Polgármesteri Hivatal által jelen megállapodásban foglalt feladatok jogszerű ellátása 
érdekében a Nemzetiségi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalra, valamint az 
Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra együttesen irányadó, a gazdálkodással 
összefüggő szabályokat, szabályzatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

Az Együttműködési Megállapodás az Önkormányzat Képviselő-testületének és a Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyását követő napon lép hatályba. Ezzel egy 
időben az Önkormányzat Képviselő-testületének a 348/2010. (XII.20.) Ökt. számú és a 
Nemzetiségi  Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2011. (I.11.) számú határozatával 
jóváhagyott együttműködési megállapodás hatályát veszti. 

Tornyospálca , 2012………………………………. 

        Lukácsi Attila                                                                                 Lakatos Ernő            
        polgármester                                                                                       elnök 
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Tárgy: /17.tsp./ Előterjesztés vízgazdálkodási közcélú feladatok ellátására történő 
közfoglalkoztatásról. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a képviselők véleményét. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a 
polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  
ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
388/2012. (IV.18.) 

határozata 
 

vízgazdálkodási közcélú feladatok ellátására történő közfoglalkoztatásról 
 

 
A Képviselő-testület: 
 
1./ A Felsőszabolcsi Vízgazdálkodási Társulat Kisvárda kérelmét megismerte. 
 
2./ A Társulat vízgazdálkodási közcélú feladatai ellátására 10 fő tornyospálcai - jelenleg 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő -  álláskereső 2012. április 12-től 2012. 
december 31. napjáig történő közfoglalkoztatásának költségeihez    2 280.- Ft/fő/hó összegben  
járul hozzá. 
 
3./ Az önkormányzat a 2.) pontban megjelölt támogatást a 2012. évi költségvetése terhére, 
átadott pénzeszközként, külön megállapodásban meghatározottak szerint biztosítja. 
 
4./ Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. 
 
Határozatról értesülnek: 
1./ polgármester, jegyző 
2./ vízgazdálkodási társulat 
3./ polgármesteri hivatal költségvetési, számviteli ügyintézői 
4./ irattár 
                                               
Tárgy: /18.tsp./ Előterjesztés napkollektor kiépítésére. 

 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Szóbeli előterjesztés 

A polgármester elmondja, hogy lehetőség van napkollektor kiépítésére pályázni. Javasolja a 
konyha-étteremben megvalósítani a beruházást. A beruházás célja használati melegvíz 
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termelés. Ismerteti az Edlux kft. ajánlatát  a rendszer kiépítésére, nettó 11 338 000 Ft 
összegben. A napelemes rendszerhez hasonlóan valósul meg a beruházás,  melynek 85 %-a 
vissza nem térítendő támogatás, míg a fennmaradó 15 %-os önerőt kell vállalni az 
önkormányzatnak. A rendszer által termelt éves energia mennyisége 21 000 kWh/év. 
Javasolja a pályázatot benyújtani. 

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a 
polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  
ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
389/2012. (IV.18.) 

határozata 
 

napkollektoros rendszer kiépítéséről 
 
A Képviselő-testület: 

1./ A tulajdonát képező tornyospálcai 1 hrsz-ú alatti ingatlanon lévő konyha-étterem 
beruházási helyen napkollektoros rendszer kiépítését határozza el. 

2./ Pályázatot nyújt be az 1.) pontban megjelölt 11 338 000 Ft + ÁFA összegű beruházás 85 
%-ára, vissza nem térítendő támogatás elnyerésére.  
A beruházás megvalósításához szükséges 15 %-os önerőt a 2012. évi költségvetésében 
biztosítja. 
 
3./ Felhatalmazza a polgármestert  a pályázat elkészíttetésére. 
 
 
 Határozatról értesülnek: 
1./ polgármester, jegyző 
2./ polgármesteri hivatal költségvetési, számviteli ügyintézői 
3./ irattár 
                                               

Tárgy: /19.tsp./ Újfalusi Tóth Endre költő kérelme. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Szóbeli előterjesztés 
Véleményezi:  Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a bizottság véleményét. 
 
Móré Gáborné az Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság Elnök-
helyettese elmondja, hogy a bizottság nem javasolja a kérelmező könyvkiadását támogatni. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a 
polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  
ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

390/2012. (IV.18.) 
határozata 

 

Újfalusi Tóth Endre költ ő kérelméről 
 

 
A Képviselő-testület: 
 

1./ Újfalusi Tóth Endre költő kérelmét megismerte, de szűkös költségvetési helyzetére 
tekintettel könyvének kiadását anyagilag támogatni nem tudja. 

2./ Munkájához további erőt, egészséget kíván. 
 
Határozatról értesülnek: 
1./ kérelmező 
2./ irattár 

 
Tárgy: /20.tsp./ Előterjesztés ingatlan bérbeadására. 
 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Szóbeli előterjesztés 
 
A napirendi pont előadója elmondja, hogy a volt rendőr lakás bérletére érkezett ajánlat, 
melyet szó szerint ismertet. Javasolja a bérleti szerződés megkötését. 
 
 
A képviselők a javaslattal egyet értenek és szavaznak. A polgármester megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
391/2012. (IV.18.) 

határozata 
 

ingatlan bérbeadásáról 

A Képviselő-testület: 

1./ Szerződést köt  a HO-PI Bt. (4641 Mezőladány, Dózsa u. 68. ) gazdasági társasággal  az 
önkormányzat tulajdonát képező tornyospálcai 777 hrsz-ú, a valóságban Tornyospálca, 
Kossuth utca 66. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásáról az alábbi főbb 
tartalommal: 
 
2./ Az önkormányzat az 1.) pontban meghatározott bérleményt 2012. május  1. napjától  2017. 
április 30. napjáig  határozott időtartamra, iroda céljára adja bérbe. 
Az ingatlan  havi bérleti díja:   38 000 Ft, mely a rezsiköltségeket is tartalmazza. 
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3./ Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
Határozatról értesülnek: 
1./ polgármester, jegyző 
2./ bérlő 
3./ polgármesteri hivatal költségvetési, számviteli ügyintézői 
4./ irattár 
 
Tárgy: /21.tsp./ Lovasnap támogatása. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Szóbeli előterjesztés 
Véleményezi:  Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 

 
Lukácsi Attila polgármester elmondja, hogy az idén is megrendezésre kerülne a Lovasnap, 
de ezúttal - figyelemmel a centenáriumi ünnepségsorozatra - önkormányzati rendezvényként. 
Az egyesület nem kér támogatást, kéri hogy az önkormányzat vállalja a szalagok, kupák 
megvásárlását, biztosítsa a helyszínt, a hangosítást, az áramellátást, a közmunkaerőt, 80 fő 
ellátását. A művelődési ház ingatlanon kerülne megrendezésre a verseny május 27-én 
Pünkösdkor. A hátsó kerítés megnyitásával közvetlen átjárás nyílna a nagy pályára, ahol a 
lovakat itatni, pihentetni lehet, ugyanakkor ott gyakorolnának a fogatok.  
Az egyesület kéri a hagyományos kulturális műsor  biztosítását is.  
A polgármester javasolja a kérést támogatni és a versenyt megszervezni.  
 
A képviselők a javaslattal egyet értenek és szavaznak. A polgármester megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
392/2012. (IV.18.) 

határozata 

Lovasnap megrendezéséről 

A Képviselő-testület: 

1./ A Tisza-menti Lovas Sportkör  közreműködésével 2012. május 27. napján a Faluház-
könyvtár ingatlanon rendezi meg a Lovasnap-ot. 
 
2./ Az önkormányzat vállalja a rendezvény költségeit (kupák, szalagok, hangosítás, 
áramellátás, közmunka erő biztosítása, 80 fő ellátása). 
 
3./ Felkéri Móré Gáborné Képviselő Asszonyt,  művelődésszervezőt a kulturális műsor 
szervezésére. 

Felelős: polgármester                                                                   Határid ő: értelemszerűen 
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Tárgy: /22.tsp./ Előterjesztés  Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Szóbeli előterjesztés 
  
A napirendi pont előadója elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 
módosítása szükséges a telephely vonatkozásában. Kéri a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselők a javaslattal egyet értenek és szavaznak. A polgármester megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
393/2012. (IV.18.) 

határozata 
 

Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 
A Képviselő-testület: 
 
Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a  101/2009. (VII.29.) Ökt. 
számú határozatával kiadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint  módosítja: 
 
1./ Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
   
„Telephelye: 4642 Tornyospálca, Újfalusi utca 3.” 
 
2./ Az 1. pontban részletezett módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 
határozat mellékleteként jóváhagyja és elrendeli annak kiadását. 
 
3./ A módosított „Alapító Okirat” a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzés napjával hatályosul. A Képviselő-testület elrendeli a 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt „Alapító Okirat” Magyar Államkincstár részére 
történő megküldését. 
 
Felelős: polgármester, jegyző                                                          Határid ő: azonnal 
 
 
 
                                                                               Melléklet a  393/2012. (IV.18.) határozathoz 
 
 

Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala   
Alapító Okirata 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8-11. §-ában, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 3-14. §-ában foglaltak 
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alapján Tornyospálca Község Önkormányzata  Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
       Rövid neve:                          Polgármesteri Hivatal 
       Székhelye:                            4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 
       Telephelye:                         4642 Tornyospálca, Újfalusi utca 3. 
       Adószáma:                     15403935-2-15 
       Törzskönyvi száma (PIR):                   403939   
 
2. A költségvetési szervet alapító  szerv neve: Tornyospálca Község Önkormányzat  
                                                                                 Képviselő-testülete      
      Alapító székhelye:         4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 
      Alapítás időpontja:          1990. október 16. 
      Létrehozásáról rendelkező jogszabály:      a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi  
                                                                              XV. törvény alapján a 6/1990. (XI.16.)  
                                                                              számú képviselő-testületi határozat   
 
A költségvetési szerv felügyeleti szervének neve: Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: általános közigazgatás.  
 
4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 
Alaptevékenysége szakfeladatok szerint: 
Szakágazati besorolása: 

841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási    
                Tevékenysége 
 

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
841112                        Önkormányzati jogalkotás 
841133                        Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841114              Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841115   Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841116                        Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati  
                                     választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó                                          
                                       tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
841133                       Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841173                       Statisztikai tevékenység 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
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882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882202                        Közgyógyellátás 
 
5. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv megnevezése, székhelye:  
      Neve:  Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete                                                              
      Székhelye:     4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 
 
 
6. A költségvetési szerv illetékességi területe: Tornyospálca község közigazgatási                                                                           

területe.  
 
7. A költségvetési szerv feladat ellátását szolgáló vagyon: A költségvetési szerv az alapítótól 
ingyenes használatba kapja a feladata ellátásához szükséges vagyont. A feladatellátáshoz 
rendelkezésre állnak a költségvetési szervnél leltár szerint nyilvántartott ingó és ingatlan 
vagyontárgyak.  
 
8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti, kinevezésének rendje: A Képviselő-testület – 
pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő 
jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.  
 
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:  
Foglalkoztatottjaira a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti 
közszolgálati jogviszony, valamint a Munka törvénykönyve szerinti munkaviszony 
vonatkozik. 
 
 
10. A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytat. 
 
11. Gazdálkodási besorolás: önállóan működő és gazdálkodó. 
 
12. 
 
13.  A költségvetési szerv megszüntetése: a költségvetési szervet a jogszabályban leírt 
esetekben az alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 
 
14. A költségvetési szerv működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési 
Szabályzata, valamint Ügyrendje tartalmazza. 
 
Lukácsi Attila  sk.                                                                                    Kovács Miklósné sk. 
   polgármester                                    jegyző 
 
 
Tárgy: /23.tsp./ Döntés „A Község Napja” rendezvényről. 
  
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Szóbeli előterjesztés 
 
Lukácsi Attila polgármester emlékeztet arra, hogy az önkormányzat döntésének megfelelően 
Május 6. A Község Napja. 
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A centenáriumi ünnepségsorozatot ezzel lehetne nyitni. Kér javaslatokat a programokra. 
 
Móré Gáborné javasolja, hogy olyan Tornyospálcáról elszármazottakat hívjon meg az 
önkormányzat, akik valamiben népszerűek, sporttal, zenével foglalkoznak, foglalkoztak, 
akikre büszkék lehetnek a falu lakói. 
A képviselőtársaimat bevonva, érdeklődési körüknek megfelelően szerveznék, segítenék a 
programokat, ill. részt vennének abban. 
12 órás nonstop vetélkedőt is lehetne szervezni, több csapat részvételével. 
Természetesen ezt nem mind egy napon gondoltam lebonyolítani. 
A nyitó ünnepséget ökomenikus istentisztelettel lehetne indítani, melyet kulturális műsor 
zárna. Néptáncosaink már készülnek, mellettük lehetne citerásokat hívni. 
Május 6-a nem igazán jó időpont, mert az iskolásoknak délután anyáknapi műsor van a 
művelődési házban, melyen neki szervezési feladatai vannak. 
 
Szántó József jónak tartja az elképzelést, az egyház énekkara is készül majd. Az időpontot 
azonban nem tartja alkalmasnak, mert 6-a Anyák napja, melyet minden egyház méltón 
megünnepel. Javasolja később megtartani az ünnepséget. 
 
Kovács Miklósné javasolja, hogy az étterem és a hivatal közötti téren kerüljön sor az 
ünnepségre. 
 
A polgármester szavaztat a javaslatról. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” 
szavazattal,  ellenszavazat  és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

394/2012.(IV.18.)  
határozata 

 
„A Község Napja” rendezvényről 

 
A Képviselő-testület: 
 
Tornyospálca település első írásos említése 800 éves évfordulója tiszteletére centenáriumi 
ünnepségsorozat megtartását határozza el. 
Az ünnepségsorozat keretében 2012. május hónapban ökomenikus istentisztelet és azt követő 
kulturális műsor megtartására kerül sor a polgármesteri hivatal melletti közterületen. 
A rendezvény időpontjáról a határozat végrehajtásáért felelősök egyeztetnek. 
 
Felelős: Lukácsi Attila polgármester  
              Móré Gáborné képviselő, művelődésszervező 
              Szántó József képviselő, lelkipásztor 
 
Határid ő: értelemszerűen 
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Az polgármester közli, hogy a 24. napirendet a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja, 
melyről külön készül jegyzőkönyv. 
 
 

K.m.f.t. 
 
 
 
 

Lukácsi Attila                                                                                        Kovács Miklósné 
 polgármester                                                                                                 jegyző 
 
 
A jegyzőkönyvben foglaltak megfelelnek a testületi ülésen elhangzottakkal, az hiteles.      
   
 
 
Dr. Kovács József 
      képviselő 


