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Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 14-ei 

nyilvános ülésének  

 

a./ jegyzőkönyve 

b./ tárgysorozata 

c./ határozatai: 336-348/2012. 

d./ rendelete: 5/2012. 

TÁRGYSOROZAT 

 

Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 

 

1./ Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. 

(III.22.) önkormányzati rendelet módosítására. 

 

2./ Előterjesztés  Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító 

Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. 

 

3./ Előterjesztés a  Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú 

Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény Alapító Okirata 

módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

4./ Előterjesztés önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételéről. 

 

5./ Előterjesztés pályázati lehetőségekről. 

 

6./ Tornyospálca Község Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési terve. 

 

7./ Ciklo Trade Kft. kérelme. 

 

8./ Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 

Tornyospálca 2011. évi költségvetése módosításának véleményezése. 

 

9./ Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 

Tornyospálca 2012. évi költségvetése módosításának véleményezése. 

 

10./ Előterjesztés Zöld Falu projektprogram megvalósítására. 

 

11./ Előterjesztés Start közmunkaprogram keretében történő nagy értékű 

eszközbeszerzésről. 

 

12./ Döntés pályázati kiírásról. 

 

13./ Köztisztviselő határozott idejű továbbfoglalkoztatása pénzügyi fedezetének 

biztosítása. 

 

14./ Előterjesztés a szociális gondoskodás körébe tartozó kérelmek elbírálásához. 

 

Tornyospálca, 2012. március  14. 

                                                                                                             Dr. Kovács József 

                                                                                                                alpolgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 14. 

napján  megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme. 

 

 

JELEN VANNAK 

 

Dr. Kovács József elnökletével Csépke Csaba,  Dr. Legény Zsolt és Móré Gáborné  

képviselők 

 

Tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Miklósné jegyző 

 

 

HIÁNYOZNAK 

 

Lukácsi Attila, Agárdi Sándor  és Szántó József, akik távolmaradásukat előzetesen 

jelezték. 

 

Dr. Kovács József alpolgármester köszönti a testület ülésén megjelent képviselőket, az 

intézmény vezetőjét és a tanácskozási joggal jelenlévő jegyzőt.  

Megállapítja, hogy az ülés 4  fővel határozatképes, így azt megnyitja. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyére Móré Gáborné képviselő személyében, 

akit a képviselő-testület  3 „igen” szavazattal, az érintett tartózkodásával elfogadott. 

 

Az alpolgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének a megállapítására a meghívó szerint. 

Megkérdezi, hogy van-e más javaslat.  

Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke javasolja, hogy tárgyalja a 

Képviselő-testület a   

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

Tornyospálca 2011. évi költségvetése módosításának véleményezése”, a „Közös 

Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 

Tornyospálca 2012. évi költségvetése módosításának véleményezése”, a „Köztisztviselő 

határozott idejű továbbfoglalkoztatása pénzügyi fedezetének biztosítása”, a „Zöld Falu 

projektprogram megvalósítása” és a „Start közmunkaprogram keretében történő nagy 

értékű eszközbeszerzésről”, valamint a „pályázati kiírásról” szóló előterjesztéseket.  

A bizottság  ugyanakkor nem javasolja a nevelési, oktatási intézmény zárszámadását 

véleményezni, mert a képviselők az ülés előtt kapták meg az írásos anyagot. 

 

Dr. Kovács József megkérdezi, hogy a Képviselő-testület kívánja-e tárgyalni a közoktatási 

intézmény alapító okirata módosításáról, a pályázati lehetőségekről, a rendezési terv 

módosítása, a pályázati kiírásról  szóló előterjesztéseket,   valamint a szociális 

gondoskodás körébe tartozó kérelmeket, mert az illetékes bizottság határozatképtelenség 

miatt nem ülésezett. 
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Az alpolgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül tárgyalni  kívánja az érintett napirendeket. 

Az alpolgármester szavaztat a napirendi javaslatról. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el 

az ülés napirendjét: 

 

1./ Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. 

(III.22.) önkormányzati rendelet módosítására. 

 

2./ Előterjesztés  Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító 

Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. 

 

3./ Előterjesztés a  Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú 

Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény Alapító Okirata 

módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

4./ Előterjesztés önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételéről. 

 

5./ Előterjesztés pályázati lehetőségekről. 

 

6./ Tornyospálca Község Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési terve. 

 

7./ Ciklo Trade Kft. kérelme. 

 

8./ Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 

Tornyospálca 2011. évi költségvetése módosításának véleményezése. 

 

9./ Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 

Tornyospálca 2012. évi költségvetése módosításának véleményezése. 

 

10./ Előterjesztés Zöld Falu projektprogram megvalósítására. 

 

11./ Előterjesztés Start közmunkaprogram keretében történő nagy értékű 

eszközbeszerzésről. 

 

12./ Döntés pályázati kiírásról. 

 

13./ Köztisztviselő határozott idejű továbbfoglalkoztatása pénzügyi fedezetének 

biztosítása. 

 

14./ Előterjesztés a szociális gondoskodás körébe tartozó kérelmek elbírálásához. 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

Tárgy:/1.tsp./ Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 4/2011. (III.22.) önkormányzati rendelet módosítására. 

 

Előadó: Dr. Kovács József alpolgármester 

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
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A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a Pénzügyi, Ügyrendi 

Bizottság véleményét.  

 

Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság 

tárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 

 

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, az 

alpolgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  

ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2012. (III.28.)  

önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (III.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a  

következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló az 4/2011. (III. 22) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„1. § (1a) Az önkormányzat azonosító adatai: 

a) törzsszám: 732022 

b) adószám: 15732028-2-15 

c) KSH statisztikai számjel: 15732028-8411-321-15 

 

(2) A  Rendelet  1. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„1. § (5) A Tornyospálca Község Önkormányzata körbélyegzője: ” Tornyospálca Község 

Önkormányzata” feliratú körbélyegző, középen  Magyarország címerével.” 

 

(3)  A  Rendelet  1. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„1.§ (6) A Polgármester körbélyegzője: „Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármestere” 

feliratú körbélyegző, középen  Magyarország címerével.” 

 

(4)   A  Rendelet  1. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„1. § (7) A Polgármesteri Hivatal körbélyegzői középen tartalmazzák Magyarország címerét, 

körben  „Tornyospálca Község Polgármesteri Hivatala” elnevezést, valamint  a címer alatt 

„1.”  illetve „2.” sorszámot.” 

 

2. § 

 

(1) A  Rendelet  2. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„2. § (1) A polgármester saját, illetve átruházott hatáskörben az 1. függelék szerinti aláírás-

képű aláírással, és „Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármestere” feliratú körbélyegző 

lenyomatával ír alá cégszerűen. 
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(2)  Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete át nem ruházható, illetve át 

nem ruházott hatáskörében hozott döntése következtében keletkező kötelmet a polgármester 

az 1. függelék szerinti aláírás-képű aláírásával, és a Tornyospálca Község Önkormányzata” 

feliratú körbélyegző lenyomatával ír alá cégszerűen. 

 

(3) A Képviselő-testület üléséről készül jegyzőkönyveken, a rendeleteken és az önkormányzat 

által hozott normatív határozatokon „Tornyospálca Község Önkormányzat 

Képviselőtestülete” körbélyegzőt kell használni.” 

 

 

3. § 

 

A  Rendelet  8. §-a  a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 

„8.§ (2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladat szám szerinti besorolását a 

rendelet  3. függeléke tartalmazza. 

 

4. § 

 

A  Rendelet 33. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép: 

„33.§ (1) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján segíti a Tornyospálca Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat munkáját és biztosítja a működéshez a nemzetiségek jogairól 

szóló törvényben meghatározott feltételeket, valamint azok költségeit.  

(2) Az önkormányzat a települési 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. 

 

 (3) A képviselő-testület közösségi rendezvények lebonyolítására rezsi- és fenntartási 

költségek viselése nélkül ingyenesen biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzat 

számára a Tornyospálca Község Önkormányzata tulajdonát képező tornyospálcai 809 hrsz-ú, 

a valóságban Tornyospálca, Mándoki utca 3. szám alatti 1315 m2 térmértékű belterületi 

ingatlant.” 

5. § 

 

(1) A Rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontjában a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész 

helyébe „nemzetiségi önkormányzat” szöveg, a 13. §. (2) bekezdés f) pontjában „kisebbségi 

önkormányzat” szövegrész helyébe „nemzetiségi önkormányzat” szöveg, a 24. § (1) bekezdés 

f) pontjában a „kisebbséget” és a „kisebbségi” szövegrész helyébe „nemzetiséget” és 

„nemzetiség” szövegrész lép. 

 

(2) A Rendelet 25. § (4) bekezdésében  a „törvényességi ellenőrzést végző szervezetnek” 

szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg lép. 

 

6. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 9. § (1) bekezdés e) pontja 
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7. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és azt követő napon hatályát  veszti.  

 

 

 

Dr. Kovács József                                                                                        Kovács Miklósné  

  alpolgármester                                                                                                     jegyző 

 

 

                                                  3. függelék az 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelethez 

 

                              A                                                            B 

Sorszám       Szakfeladat                                       Szakfeladat elnevezése 

                          szám                                                                      

 

 1.             010000     Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és  kapcsolódó                   

                                    Szolgáltatások 

 2.             360000      Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

 3.             381201      Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása,  

                                     átrakása 

 4.             382101      Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

 5.             412000      Lakó- és nem lakóépület építése 

 6.             421100      Út, autópálya építése 

 7.             521012      Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése 

 8.             562919      Egyéb étkeztetés 

 9.             581400      Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

10.            680001      Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

11.            680002      Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

12.            750000      Állat-egészségügyi ellátás 

13.            811000      Építményüzemeltetés 

14.            813000       Zöldterület-kezelés             

15.            841112      Önkormányzati jogalkotás 

16.            841133      Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

17.            841154      Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos  

                                      Feladatok 

18.            841191      Nemzeti ünnepek programjai 

19.            841192      Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

20.            841239      Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok helyi igazgatása és szabályozása 

21.             841383     Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok 

22.             841402     Közvilágítás 

23.             841403     Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

24.             841901     Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

25.             842531      A polgári védelem ágazati feladatai  

26.             842541     Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

27.             851011     Óvodai nevelés, ellátás 

28.            862101      Háziorvosi alapellátás  

29.            862231       Foglalkozás-egészségügyi alapellátás  

30.            862301       Fogorvosi alapellátás 



 7 

31.            862302       Fogorvosi ügyeleti ellátás 

32.            869041       Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

33.            869042        Ifjúság-egészségügyi gondozás 

34.            882116        Ápolási díj méltányossági alapon  

35.            882122        Átmeneti segély 

36.            882123        Temetési segély 

37.            882124        Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

38.            882129        Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

39.            882202        Közgyógyellátás 

40.            882203        Köztemetés 

41.            889201        Gyermekjóléti szolgáltatás 

42.            890301        Civil szervezetek működési támogatása 

43.            890441        Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

44.            890442        Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb   

                                           időtartamú közfoglalkoztatása 

45.            890443         Egyéb közfoglalkoztatás 

46.            890506         Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 

47.            931903         Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

48.            932109         Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése 

49.            960302         Köztemető-fenntartás és -működtetés  

50.            60900           M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 

 

Tárgy:/2.tsp./ Előterjesztés  Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. 

 

Előadó: Dr. Kovács József alpolgármester 

Írásbeli előterjesztés. 

 

A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a Pénzügyi, Ügyrendi 

Bizottság véleményét.  

 

Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság 

tárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

 

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, az 

alpolgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  

ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

336/2012.(III.14.)  

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: 
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1./ Az Alapító Okirat bevezető szövegrésze az alábbiak szerint módosul: 

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8-11. §-ában, az államháztartás 

működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 3-14. §-ában foglaltak 

alapján Tornyospálca Község Önkormányzata  Képviselő-testülete a Polgármesteri 

Hivatal alapító okiratát a következők szerint határozza meg:” 

 

2./ Alapító Okirat 2. pontjában a   

„A költségvetési szervet fenntartó neve: Tornyospálca Község Önkormányzata 

A fenntartó székhelye:                           4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23.” szövegrész  

helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„A költségvetési szerv felügyeleti szervének neve: Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete” 

 

3./ Az Alapító Okirat 3. pontja alábbiak szerint módosul: 

„Jogszabályban meghatározott közfeladata: általános közigazgatás” 

 

4./ Az Alapító Okirat 4. pontjában felsorolt szakfeladatok az alábbiak szerint módosulnak: 

 

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 

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882202                        Közgyógyellátás 

 

4./ Az Alapító Okirat 5.  pontja az alábbiak szerint módosul: 

„5. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv megnevezése, székhelye:  

      Neve:  Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete                                                              

      Székhelye:     4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23.”   
 

5./ Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:  

„9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:  
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Foglalkoztatottjaira a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

szerinti közszolgálati jogviszony, valamint a Munka törvénykönyve szerinti 

munkaviszony vonatkozik.”  

 

6./ Az Alapító Okirat 11. pontjában   a  „ Gazdálkodási jogköre” helyébe a 

„Gazdálkodási besorolás:” szövegrész lép: 

 

7./ Az 1-6 pontban részletezett módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 

határozat mellékleteként jóváhagyja és elrendeli annak kiadását. 

 

8./ 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                                                                    Határidő: azonnal 

 

 

                                                                              

                                                                                Melléklet a 336/2012. (III.14.) határozathoz 

 

 

Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala   

Alapító Okirata 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8-11. §-ában, az államháztartás 

működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 3-14. §-ában foglaltak 

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. 

       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.  
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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 

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.  
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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.
1
 

 

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 

 

Záradék: 

A módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Tornyospálca Község 

Önkormányzata  Képviselő-testülete a 336/2012. (III.14.) határozatával fogadta el. 

 

Tornyospálca, 2012. …….. hó … nap. 

 

Kovács Miklósné sk. 

         jegyző 
 

Határozatról értesül: 

1./  jegyző  

2./ költségvetési, számviteli ügyintézők 

3./ magyar államkincstár 

4./ irattár 

 

Tárgy:/3.tsp./ Előterjesztés a  Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú 

Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény Alapító Okirata 

módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. 

 

Előadó: Dr. Kovács József alpolgármester 

Írásbeli előterjesztés. 

 

A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz.  

 

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, az 

alpolgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  

ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

                                                 
1
 Törlésre került 
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Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

337/2012.(III.14.)  

határozata 

 

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

Tornyospálca többcélú intézmény Alapító Okirata módosításáról és egységes 

szerkezetbe foglalásáról 

 

A Képviselő-testület: 

 

1. A  Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 

Tornyospálca költségvetési szerv Alapító Okiratát  – jelen határozat  melléklete szerint – 

módosítja és egységes szerkezetbe foglalja. 

 

2. Megbízza Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesterét, hogy nyújtson be kérelmet 

a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságához – az  1. pontban 

hozott döntésről a határozat és az alapító okiratok megküldésével – a törzskönyvi 

nyilvántartáson történő átvezetés céljából.  

 

 

Határidő: azonnal                                           Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

                                                  Melléklet a 337/2012. (III.14.) határozathoz 

                                                                     

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

Tornyospálca többcélú intézmény Alapító Okirata módosítása és egységes szerkezetbe 

foglalása 

 
A Képviselő-testület: 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi  CXCV. törvény, az államháztartás végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint alapján a Közös Fenntartású Általános Iskola, 

Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca költségvetési szerv 100/2009. 

(VII.29.) Ökt. számú határozatával kibocsátott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja 

és foglalja egységes szerkezetbe:   

 

1./ Az Alapító Okirat  4./ pontja  

„Telephelyei és azok megnevezése: 

Közös Fenntartású Általános Iskola , Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  

Tornyospálca  Tagintézménye Mezőladány (iskola,  alapfokú művészetoktatás  és könyvtár) 

4641 Mezőladány, Kossuth Lajos  utca 13.” szövegrészből törlésre kerül a  „és könyvtár” . 

 

2./ Az Alapító Okirat  5./ pontja „Tagintézményei:   
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- Közös Fenntartású Általános Iskola , Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  

Tornyospálca  Tagintézménye Mezőladány (iskola,  alapfokú művészetoktatás  és könyvtár) 

4641 Mezőladány, Kossuth Lajos  utca 13” szövegrészből törlésre kerül a  „és könyvtár”  

 

3./  Az Alapító Okirat   12./ pontja „Az intézmény besorolása:  Az intézmény a  módosított 

292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv ” az alábbiak szerint módosul: 

 

„12./ Gazdálkodási besorolás: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 
 

4./ Az Alapító Okirat   15.2./ pontjában  Az intézmény szakágazati besorolása az alábbiak 

szerint módosul: 

 

„15.2. Az intézmény alaptevékenységes 

Államháztartási szakágazati besorolása: 852010” 

 

5./ Az Alapító Okirat 15.2 pontjában az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatai 

közül a „682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”  szakfeladat száma változik, 

„680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”  szakfeladatra. 

 

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

337/2012.(III.14.) határozatával jóváhagyta 

Tornyospálca, 2012. ……….. 

                                                                                                   Lukácsi Attila  sk.                               

                                                                                                      polgármester     

 

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását  Mezőladány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  

…/2012./ .../ Ökt. számú határozatával jóváhagyta 

Mezőladány, 2012. …………. 

                                                                                                     Bartha Attila sk. 

                                                                                                       polgármester    

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását Anarcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

…/2012. (...) számú határozatával jóváhagyta 

Anarcs, 2012……………….. 

                                                                                                      Kalinák József  sk. 

                                                                                                         polgármester 

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását  Ilk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

…./2012. (….) számú határozatával jóváhagyta 

Ilk, 2012. ………………. 

                                                                                                      Balogh Istvánné sk. 

                                                                                                          polgármester  

 

Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  

Tornyospálca 

Alapító Okirata 

egységes szerkezetben 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1)-(3) bekezdésében, továbbá a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az 
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intézmény fenntartására társult önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi alapító okiratot 

adják ki: 

 

1./ Az intézmény neve: Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás 

és Könyvtár  Tornyospálca 

Az intézmény rövid neve: Közös Fenntartású Alapfokú Nevelési-Oktatási és Közgyűjteményi 

Intézmény Tornyospálca  

 

2./ OM azonosítója:  201231 

 

3./ Székhelye: 4642 Tornyospálca, Mándoki utca  4-6. 

 

4./ Telephelyei és azok megnevezése:  

4642 Tornyospálca, Mándoki utca 14.  -  Közös Fenntartású Általános Iskola , Óvoda, Alapfokú     

          Művészetoktatás és Könyvtár  Tornyospálca   (könyvtár, faluház) 

4642 Tornyospálca, Ady köz 1.       -   Közös Fenntartású Általános Iskola , Óvoda,  

         Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  Tornyospálca    (óvoda) 

4642 Tornyospálca, Kossuth utca  94. - Közös Fenntartású Általános Iskola , Óvoda,  

         Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  Tornyospálca    (óvoda) 

4641 Mezőladány, Kossuth Lajos  utca 13.  - Közös Fenntartású Általános Iskola , Óvoda,  

         Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  Tornyospálca  Tagintézménye Mezőladány      

(iskola,  alapfokú művészetoktatás) 

4641Mezőladány, Dózsa György utca  27. - Közös Fenntartású Általános Iskola , Óvoda,  

        Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  Tornyospálca  Tagintézménye Mezőladány (óvoda) 

4546 Anarcs, Iskola utca 2. - Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú  

       Művészetoktatás és Könyvtár  Tornyospálca  Czóbel  Minka Tagintézménye Anarcs 

(iskola,   óvoda,   alapfokú művészetoktatás  és könyvtár  

4566 Ilk, Bethlen Gábor utca 58. - Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú          

         Művészetoktatás és Könyvtár  Tornyospálca  Bethlen Gábor Tagintézménye Ilk (iskola ) 

4566 Ilk, Hajnal út 5.                   -  Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú  

     Művészetoktatás és Könyvtár  Tornyospálca  Bethlen Gábor Tagintézménye Ilk (óvoda) 

 

5./ Tagintézményei:  

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

Tornyospálca  Tagintézménye Mezőladány (iskola,  alapfokú művészetoktatás ) 4641 

Mezőladány, Kossuth Lajos  utca 13. 

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

Tornyospálca  Tagintézménye Mezőladány (óvoda) 4641 Mezőladány, Dózsa György utca  27. 

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

Tornyospálca  Czóbel  Minka Tagintézménye Anarcs (iskola, óvoda, alapfokú 

művészetoktatás  és könyvtár) 4546 Anarcs, Iskola utca 2. 

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

Tornyospálca Bethlen Gábor Tagintézménye Ilk (iskola) 4566 Ilk, Bethlen Gábor utca 58. 

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

Tornyospálca Bethlen Gábor Tagintézménye Ilk (óvoda) 4566 Ilk, Hajnal út 5. 

 

6./ Az intézmény típusa:  közoktatási és közgyűjteményi intézmény  

Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény (1993. évi LXXIX. tv. 33. § (1) bekezdés  

b) pont), 

Alapfokú művészetoktatási intézmény (1993. évi LXXIX. tv. 31. § 
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Közgyűjteményi intézmény (1997. évi CXL. tv. 55. és 65. § 

 

7./ Alapítás éve: 2008. július 31. 

     Létrehozásáról rendelkező határozatok:  

- Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének  111/2008. (VII.9.) Ökt. 

számú határozata 

- Mezőladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének  43/2008. (VII.9.) Ökt. 

számú határozata 

- Anarcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  126/2008. (VII.09.) határozata 

 

8./ Alapító szervei: Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

                                 Mezőladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

                                 Anarcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

9./ Fenntartó szerv neve és székhelye: Közoktatási Intézményfenntartói Társulás 

Tornyospálca 4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 

Az intézményt az alábbi önkormányzatok tartják fenn:  

                                 Tornyospálca Község Önkormányzata  

                                 Mezőladány Község Önkormányzata 

                                 Anarcs Község Önkormányzata  

                                 Ilk Község Önkormányzata  

 

10./ Irányító szerve és címe:  

Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási Tanácsa 4642 

Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 

Az alábbi önkormányzatokkal:  

                                 Tornyospálca Község Önkormányzata  

                                 Mezőladány Község Önkormányzata 

                                 Anarcs Község Önkormányzata 

                                 Ilk Község Önkormányzata  

 

11./ Az intézmény által ellátott közfeladat: közoktatási és nyilvános könyvtári feladatok 

A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen az óvodáról, 

az alapfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás (Ötv. 8. § (1) bek. 

 

12./ Gazdálkodási besorolás: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

 

13./ Működési köre (területe) : Tornyospálca,  Mezőladány, Anarcs és Ilk községek 

Önkormányzatai közigazgatási területe 

 

14./ Felvételi körzete: Tornyospálca,  Mezőladány, Anarcs és Ilk községek Önkormányzatai 

közigazgatási területe 

 

15./ Az intézmény alaptevékenysége: 

A tagönkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvényben meghatározottak alapján a bölcsődei, óvodai nevelés, az általános iskolai 

és az alapfokú művészetoktatás feladatainak megvalósítására terjed ki az Intézmény közös 

fenntartása révén.  
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Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelési igényű 

tanulók nevelése és oktatása integrált formában, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus 

igénybevételével.         

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása – és a költségvetési 

normatíva igénylése - az alábbi fogyatékossági típusok egyikének való megfelelés alapján 

történhet: 

- akik kötelezettségüket az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint azok után a nem 

sajátos nevelési igényű, de - a magasabb összegű családi pótlékra jogosító 

betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. § 

(1) bekezdésében meghatározott, szakorvos által kiállított - orvosi igazolás 

alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató tanulók után, akik részére az 

iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít. 

 

- akik esetében a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM 

rendelet (a továbbiakban: 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet) 19. § (4) bekezdése 

alapján megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) 

megszűnt, és a 2011/2012. tanévet, illetve a 2010/2011. tanévtől visszahelyezett 

tanuló a 2011/2012. tanévet is a kötelező felvételt biztosító vagy a választott 

általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az áthelyezés (tan)évében az 

oktatásért felelős miniszter által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik 

meg az oktatását. Ez a hozzájárulás jár azon tanulók után is, akiknek folyamatos 

figyelemmel kísérését az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság - 4/2010. 

(I. 19.) OKM rendelet 17. §-a alapján - rendelte el.  

 

       -     testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság  

             együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók  

             vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével  

      küzd; 

Az intézmény székhelyintézménye általános iskolájában, valamint a mezőladányi és ilki 

tagintézménye általános iskolájában az 1993. évi LXXIX. tv. 86.§. /5/ bekezdése alapján – 

felmenő rendszerben – magyar nyelven kiegészítő roma kisebbségi oktatást biztosít a 

kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv szerint. 

Az óvodának feladata biztosítani a 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig a gyermekek 

óvodai nevelését, ennek keretében iskolára való felkészítését az ötödik életévtől. 

A gyerekek részére napközis ellátást nyújt. 

A szülők igényei alapján az óvoda különböző szolgáltatást nyújt a gyerekek 

tehetséggondozása terén önkéntes foglalkozások formájában. 

A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a szociális helyzetből és 

fejlettségből eredő hátrányok ellensúlyozása céljából Óvodai Integrációs Program szerinti 

foglalkoztatást biztosít. 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése, oktatása óvodai fejlesztő 

program alapján.  

Az intézmény biztosítja az általános iskolai oktatást és nevelést,  az iskolaotthonos oktatást, 

ennek keretében felkészíti a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, melynek 

érdekében korrepetáló-felzárkóztató és tehetséggondozó tevékenységet is folytat. 
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A tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozása céljából 

integrációs program szerint foglalkoztatást biztosít. 

A könyvtár nyilvános könyvtári és iskolai könyvtári feladatokat is ellát az 1997. évi CXL. tv. 

55. és 65. §-ai, ill. a 11/1994. MKM rendelet 3. sz. melléklete szerint. 

Alapfokú művészeti nevelés és oktatás a művészi képességek kifejlesztését szolgáló, az 

alapfokú oktatást kiegészítő, iskolarendszerű képzés. 

 

15.1.  

 

15.2. Az intézmény alaptevékenysége  

Államháztartási szakágazati besorolása: 852010  

Szakágazati besorolás: 8520 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 

      

851 Iskolai előkészítő oktatás 

        851000              Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex                                                                  

                                   támogatása 

8510 Iskolai előkészítő oktatás 

        85101 Óvodai nevelés 

                    851011 Óvodai nevelés, ellátás 

                    851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása   

852 Alapfokú oktatás 

         852000              Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex            

                                    támogatása 

8520 Alapfokú oktatás 

          85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 

                     852011   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  

                                         (1-4. évfolyam) 

                     852012    Sajátos nevelési  igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű                                                

                                      nevelése, oktatása  (1-4. évfolyam) 

                     852013     Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános  

                                      iskolai nevelés, oktatása (1-4. évfolyam) 

         85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton        

                     852021    Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  

                                      (5-8. évfolyam) 

                     852022     Sajátos nevelési  igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű                                                

                                      nevelése, oktatása  (5-8. évfolyam) 

                     852023     Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános  

                                      iskolai nevelés, oktatása (5-8. évfolyam) 

 

         85203  Alapfokú művészetoktatás 

                      852031    Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

                      852032    Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti,  

                                      szín-és bábművészeti ágban 

                                                                      - a zeneművészet tanszakjai 

                                                                 népi citera, 

                                                                 népi furulya, 

                                                                 népi kórus, 

                                                                 népzene,  

                                                                 szolfézs,  

                                                                 zongora, 
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                                                                 furulya, 

                                                                 szintetizátor, 

                                                                 gitár, 

                                                                 rézfúvóshangszerek 

                                                            - a képző- és iparművészet tanszakjai 

                                                                 festészet,  

                                                                 grafika 

                                                            - a táncművészet tanszakjai 

                                                               néptánc, 

                                                              társastánc  

                                                              modern kortárstánc 

                                                            - dráma tanszak    

                                                               szín- és bábművészet            

            8559  M.n.s. egyéb oktatás 

                85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 

                           855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

                           855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

                           855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés 

                           855915  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai  

                                          nevelése 

      856   Oktatást kiegészítő tevékenység 

                856000   Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 

889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül   

          8891 Gyermekek napközbeni ellátása 

          889101   Bölcsődei ellátás 

          889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 

          889109  Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 

5629  Egyéb vendéglátás 

56291  Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült  

             étkeztetése 

                562912  Óvodai intézményi étkeztetés 

                562913  Iskolai intézményi étkeztetés 

                562917  Munkahelyi étkeztetés 

                562919  Egyéb étkeztetés 

931 Sporttevékenység 

 9312 Sporttevékenység és támogatása 

                931204  Iskolai,  diáksport-tevékenység és támogatása 

910 Könyvtári, levéltári, múzeumi, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység 

 

                91012 Könyvtári tevékenység 

                            910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

                            910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

                            910123 Könyvtári szolgáltatások 

 

                9105  Közművelődési tevékenységek  

  910501  Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

   910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

 

682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

        6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
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                 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése         

 

16./ Tagozata: nincs 

 

17./ Az intézmény évfolyamainak száma: 

Tornyospálca:  

3 évfolyamos óvoda 

8 évfolyamos általános iskola 

8 évfolyamos alapfokú művészetoktatási intézmény   

bölcsőde  

 

Mezőladány:  

3 évfolyamos óvoda 

8 évfolyamos általános iskola 

8 évfolyamos alapfokú művészetoktatási intézmény  

bölcsőde  

 

Anarcs: 

3 évfolyamos óvoda 

8 évfolyamos általános iskola 

8 évfolyamos alapfokú művészetoktatási intézmény  

bölcsőde  

 

Ilk 

 

3 évfolyamos óvoda 

8 évfolyamos általános iskola 

8 évfolyamos alapfokú művészetoktatási intézmény  

bölcsőde  

 

18./ Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 

 

Tornyospálca: 

Iskola : 300 fő 

Óvoda: 102 fő 

Alapfokú művészetoktatási intézmény: 300 fő   

Bölcsőde: 20 fő   

 

Mezőladány:  

Iskola: 170 fő 

Óvoda:  50 fő 

Alapfokú művészetoktatási intézmény: 170 fő   

Bölcsőde: 20 fő  

 

Anarcs: 

Iskola: 210 fő  

Óvoda: 75 fő  

Alapfokú művészetoktatási intézmény: 210 fő   

Bölcsőde:10 fő   
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Ilk: 

Iskola: 200 fő  

Óvoda: 80 fő  

Alapfokú művészetoktatási intézmény: 200 fő   

Bölcsőde: 10 fő  

 

Iskolába felvehető maximális létszám: 880 fő 

Óvodába felvehető maximális létszám: 307 fő 

Alapfokú művészetoktatási intézménybe felvehető maximális létszám: 880 fő 

Bölcsődébe felvehető maximális létszám: 60 fő 

 

19./ Az intézménynek  vállalkozási tevékenysége nincs.   

 

20./ Az intézmény jogállása: 

Az intézmény önálló jogi személy. 

 

21./ Az intézményvezető kinevezésének rendje: 

Az intézmény vezetőjét, aki egyben a székhely intézmény iskolájának igazgatója, a 

mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, valamint a 

végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint nyilvános pályázat útján, 

határozott időtartamra a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Társulási Tanácsa bízza 

meg.  A megbízás időtartama legfeljebb 5  évre szól.  

 

22./ Az intézménynél foglalkoztatottak jogviszonya: foglalkoztatásuk a közalkalmazotti 

törvény, a munka törvénykönyve és a polgári törvénykönyv (megbízási jogviszony) 

előírásainak figyelembevételével történik. 

 

23./ A feladat ellátást szolgáló vagyon 

Tornyospálca Község Önkormányzat tulajdonában lévő: 

Tornyospálca,    Mándoki utca 4-6    iskola                      1247/2     hrsz-ú ingatlan                                                                                            

                         Mándoki utca 14.      könyvtár, faluház      1207/3  hrsz-ú ingatlan 

1208     hrsz-ú ingatlan 

                                                         sport pálya                  1211    hrsz-ú ingatlan 

                        Ady  köz 1.             óvoda                          1255/3  hrsz-ú ingatlan 

                        Kossuth utca 94.     óvoda                          760    hrsz-ú ingatlan                     

 

Mezőladány Község Önkormányzat tulajdonában lévő: 

Mezőladány, Kossuth Lajos utca 13. szám    iskola, könyvtár            410 hrsz-ú ingatlan 

                      Dózsa György utca 27. szám         óvoda                       209 hrsz-ú ingatlan 

- A testnevelési órák biztosítására az intézmény rendelkezésére áll a mezőladányi 194 hrsz-on 

szereplő a valóságban Mezőladány, Kossuth Lajos utca 11. szám alatt lévő Kultúrházként 

nyilvántartott épület.  

 

Anarcs  Község Önkormányzat tulajdonában lévő: 

Anarcs, Iskola utca 2. szám           általános iskola és óvoda       276 hrsz-ú ingatlan 

 

Ilk  Község Önkormányzat tulajdonában lévő: 

4566 Ilk, Bethlen Gábor utca 58. szám                        általános iskola    36 hrsz-ú ingatlan 

 4566 Ilk, Hajnal út 5. szám alatti                                  óvoda               389/3 hrsz-ú ingatlan   
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24./ A vagyon feletti rendelkezés joga: 

Az intézmény és tagintézményei által használt ingatlan, ingó és egyéb vagyonra, a vagyon 

feletti rendelkezés jogára a Tornyospálca , Mezőladány, Anarcs és Ilk Községek 

Önkormányzatai vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletei az 

irányadók. 

A vagyoni állapot értékét a mindenkori mérlegek tartalmazzák. 

 

25./ Ez az alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Közös 

Fenntartású Általános  Iskola  és Óvoda Tornyospálca alapító okiratáról szóló Tornyospálca 

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 111/2008.(VII.9.) Ökt. számú határozata, a 

Mezőladány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a  43/2008.(VII.9.) Ökt. számú 

határozata, Anarcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 126/2008. (VII.09.) 

számú határozata, és az alapító okirat módosításáról szóló Tornyospálca Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2009. (IV.29.) Ökt. számú határozata, a 

Mezőladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2009. /V.4./ Ökt. számú 

határozata, az Anarcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  65/2009. (IV.29.) 

határozata hatályát veszti. 

 

 

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

337/2012.(III.14.) határozatával jóváhagyta 

Tornyospálca, 2012. ……….. 

                                                                                                   Lukácsi Attila sk.                               

                                                                                                      polgármester     

 

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását  Mezőladány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  

…/2012./ .../ Ökt. számú határozatával jóváhagyta 

Mezőladány, 2012. …………. 

                                                                                                     Bartha Attila sk. 

                                                                                                       polgármester    

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását Anarcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

…/2012. (...) számú határozatával jóváhagyta 

Anarcs, 2012……………….. 

                                                                                                      Kalinák József  sk. 

                                                                                                         polgármester 

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását  Ilk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

…./2012. (….) számú határozatával jóváhagyta 

Ilk, 2012. ………………. 

                                                                                                      Balogh Istvánné sk. 

                                                                                                          polgármester  

 

Tárgy:/4.tsp./ Előterjesztés önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételéről. 

 

Előadó: Dr. Kovács József alpolgármester 

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
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Dr. Kovács József alpolgármester kéri a bizottság véleményének ismertetését. 

 

Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság 

tárgyalta a napirendet és javasolja a II. célterület keretében „beltéri és kültéri építőanyag-

szükségletek biztosítása” célra benyújtandó pályázat benyújtását a támogatás maximális 

mértékére. 

 

Dr. Kovács József alpolgármester egyet ért a javaslattal, támogatandó a cél, de a 

megépítendő épület neve ne gépállomás legyen.  

 

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, az 

alpolgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  

ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

338/2012.(III.14.)  

határozata 

 

önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételéről 

 

A Képviselő-testület: 

 

1./ Az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 

5/2012. (III.1.) BM rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja alapján  beltéri és kültéri építőanyag-

szükségletek biztosítására pályázat benyújtását határozza el, 5.500.000 Ft, azaz ötmillió 

ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatás elnyerésére. 

 

2./ A pályázat keretében a közfoglalkoztatásban részt vevők számára szociális helyiségek,  a 

Start közmunkaprogram keretében beszerzésre került eszközök, gépek tárolására, műhely 

kialakítására, valamint a program keretében megtermelt termények biztonságos tárolására 

szolgáló épület együttes kialakítására kerül sor a tornyospálcai 0130/6 hrsz-ú önkormányzati 

ingatlanon. 

 

3./ Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésére, a kapcsolódó munkák 

elvégeztetésére. 

 

Határidő: 2012. május 2. 

Felelős: polgármester 

 

Határozatról értesül: 

1./ polgármester 

2./ irattár 

 

Tárgy:/5.tsp./ Előterjesztés pályázati lehetőségekről. 

 

Előadó: Dr. Kovács József alpolgármester 

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi:  Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
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Dr. Kovács József alpolgármester kéri a bizottság véleményének ismertetését. 

 

Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság 

tárgyalta a napirendet és javasolja az „iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 

felújítás” célra benyújtani a pályázatot, mely a későbbiekben különösebb fenntartási 

költséggel nem jár. Egyetért lelátó, valamint a futópálya kialakításával, de azt legalább 100 m 

hossztávban javasolja megvalósítani.  

Egyetért a zártláncú közterületi térfigyelő-rendszer kiépítésével is. 

 

H o z z á s z ó l á s o k: 

 

Debrey László intézményvezető elmondja, hogy az 1. számú óvoda mellett már kialakításra 

került egy kézilabda pálya, ezért a műfüves borítás helyett olyan speciális borítást javasol, 

mellyel több funkciós pályát nyerünk, melyen más sport pl. a tenisz is játszható. 

 

Mivel a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester 

szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4-4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   

tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

339/2012.(III.14.)  

határozata 

 

pályázati lehetőségekről 

 

A Képviselő-testület: 

 

1./ Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 

igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 5. §-ában foglaltak alapján „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 

felújítás” pályázat benyújtását határozza el, 18  448 193 Ft, azaz tizennyolcmillió- 

négyszáznegyvennyolcezer-egyszázkilencvenhárom forint vissza nem térítendő támogatás 

elnyerésére. A beruházás megvalósításához szükséges 2 049 799  Ft, azaz kettőmillió-

negyvenkilencezer-hétszázkilencvenkilenc forint 10 %-os  mértékű önerőt a 2012. évi 

költségvetéséről szóló 3/2012. (III.7.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdésében 

meghatározott, a rendelet 6. melléklete szerint biztosítja. 

 

2./ A pályázat keretében a tornyospálcai 1211 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon labdafogó 

hálóval ellátott multifunkciós műfű borítású, valamint salakos borítású teniszpálya, négysávos  

100 m-es futópálya, 200 férőhelyes lelátó  építését és ezen sportlétesítmény körbekerítését 

határozza el. 

A létesítmény körbekerítését oly módon kell megoldani, hogy biztosított legyen annak 

rendeltetésszerű szabad használata. 

 

3./ Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésére, a kapcsolódó munkák 

elvégeztetésére. 

 

4./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy  a jóváhagyott forrásról nyilatkozzon, a pályázat 

benyújtásához szükséges dokumentumokat aláírja és az alábbi nyilatkozatokat megtegye: 
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Tornyospálca Község Önkormányzata 

- a Rendeletben rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott pályázati 

rendszer keretében támogatásban nem részesült, 

- a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az 

eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályok jogszabályok 

betartásával – hasznosítja, a feladat ellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az 

intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési 

önkormányzati rendeleten kívüli jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény 

fenntartója, 

- az építéssel járó beruházás esetén  

- a beruházás megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott 

idejű közfoglalkoztatottat alkalmaz 

- a közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a területileg illetékes munkaügyi központ 

kirendeltségével egyeztet 

 

Határidő: 2012. április 2.                                                                         Felelős: polgármester 

 

Határozatról értesül: 

1./ polgármester 

2./ költségvetési, számviteli ügyintézők 

3./ irattár 

 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

340/2012.(III.14.)  

határozata 

 

pályázati lehetőségekről 

 

A Képviselő-testület: 

 

1./ Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 

igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 8. §-ában foglaltak alapján „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 

megvalósítása”   pályázat benyújtását határozza el, 8 647 375 Ft, azaz nyolcmillió-

hatszáznegyvenhétezer-háromszázhetvenöt forint vissza nem térítendő támogatás elnyerésére. 

A beruházás megvalósításához szükséges 960 820 Ft, azaz kilencszázhatvanezer-

nyolcszázhúsz forint 10 %-os  mértékű önerőt a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. 

(III.7.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott, a rendelet 6. melléklete 

szerint biztosítja. 

 

2./ A pályázat keretében zártláncú közterületi térfigyelő-rendszer kiépítése történik a 

középületek, bűnügyi szempontból fertőzött és közlekedésbiztonsági szempontból 

veszélyeztetettebb területeken. 
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3./ Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésére, a kapcsolódó munkák 

elvégeztetésére. 

 

4./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy  a jóváhagyott forrásról nyilatkozzon, a pályázat 

benyújtásához szükséges dokumentumokat aláírja és az alábbi nyilatkozatokat megtegye: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

- a Rendeletben rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott pályázati 

rendszer keretében támogatásban nem részesült, 

- a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az 

eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályok jogszabályok 

betartásával – hasznosítja, a feladat ellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az 

intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési 

önkormányzati rendeleten kívüli jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény 

fenntartója, 

- a beruházás megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott 

idejű közfoglalkoztatottat alkalmaz 

 

Határidő: 2012. április 2.                                                                         Felelős: polgármester 

 

Határozatról értesül: 

1./ polgármester 

2./ irattár 

 

 

Tárgy:/6.tsp./ Tornyospálca Község Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési terve. 

 

Előadó: Dr. Kovács József alpolgármester 

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi:  Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

                         

Dr. Kovács József alpolgármester kéri a bizottság véleményének ismertetését. 

 

Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság 

tárgyalta a napirendet és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 

 

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, az 

alpolgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  

ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

341/2012.(III.14.)  

határozata 

 

Tornyospálca Község Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervéről 

 

 

A Képviselő-testület: 
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1./ Tornyospálca Község Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervét  a határozat 

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

2./ A nyilvánosság folyamatos biztosítása érdekében elrendeli, hogy a terv a 

www.tornyospalca.hu  honlapra kerüljön fel. 

 

Határidő: 2012.március 31. – a terv nyilvánosságra hozatalára 

Felelős: jegyző  

 

 

Tárgy:/7.tsp./ Ciklo Trade Kft. kérelme. 

 

Előadó: Dr. Kovács József alpolgármester 

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi:  Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

                         

Dr. Kovács József alpolgármester kéri a bizottság véleményének ismertetését. 

 

Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság 

tárgyalta a napirendet és nem javasolja pénzügyi kötelezettség vállalását. A rendezési terv 

módosításának pénzügyi vonzata nem ismert, nem tudni, hogy a jövőbeni vállalkozás sikeres 

lesz-e, vagy sem, megvalósul-e foglalkoztatás.  

 

Dr. Kovács József alpolgármester egyetért a bizottsággal abban, hogy nem ismert költség 

részbeni átvállalásáról felelősségteljesen nem lehet dönteni. Nem ismert a vállalkozás üzleti 

terve, ez egy „fekete lyuk” , beleugrani nem kellene. 

Javasolja a bizottság döntését elfogadni azzal, hogy a pénzügyi támogatáson kívül mindenben 

segíti a céget a rendezési terv módosítását illetően. Ehhez azonban az kell, hogy a rendezési 

terv módosítás költségei fedezetét a kérelmező utalja az önkormányzat számlájára. 

 

Az alpolgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  

ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

342/2012.(III.14.)  

határozata 

 

Ciklo Trade Kft. kérelméről 

 

A Képviselő-testület: 

 

1./ A Ciklo Trade Kft. kérelmét teljes terjedelmében megismerte, azt a pénzügyi hozzájárulás 

kivételével mindenben támogatja.  

 

2./ A község rendezési terv módosítása iránti államigazgatási eljárást azt követően kérelmezi, 

ha a kft. a költségek fedezetének összegét átutalja az önkormányzat számlájára.  

 

 

 

http://www.tornyospalca.hu/
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Határozatról értesül: 

1./ polgármester, jegyző 

2./ kérelmező 

3./ irattár 

 

Tárgy:/8.tsp./ Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás 

és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetése módosításának véleményezése. 

  

Előadó: Dr. Kovács József alpolgármester 

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi:  Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

                         

Dr. Kovács József alpolgármester kéri a bizottság véleményének ismertetését. 

 

Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság 

tárgyalta a napirendet és javasolja az intézmény 2011. évi költségvetése módosítását az 

előterjesztés szerint elfogadni. 

 

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, az 

alpolgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  

ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

343/2012.(III.14.)  

határozata 

 

Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 

Tornyospálca 2011. évi költségvetése módosításáról 

 

A Képviselő-testület: 

 

Javasolja a Társulási Tanácsnak a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú 

Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetése módosítását az 

előterjesztés szerint elfogadni. 

 

Határozatról értesül: 

1./ Társulási Tanács Elnök 

2./ irattár 

 

Tárgy:/9.tsp./ Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás 

és Könyvtár Tornyospálca 2012. évi költségvetése módosításának véleményezése. 

  

Előadó: Dr. Kovács József alpolgármester 

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi:  Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

                         

Dr. Kovács József alpolgármester kéri a bizottság véleményének ismertetését. 
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Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság 

tárgyalta a napirendet és javasolja az intézmény 2012. évi költségvetése módosítását az 

előterjesztés szerint elfogadni. 

 

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, az 

alpolgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  

ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

344/2012.(III.14.)  

határozata 

 

Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 

Tornyospálca 2012. évi költségvetése módosításáról 

 

A Képviselő-testület: 

 

Javasolja a Társulási Tanácsnak a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú 

Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2012. évi költségvetése módosítását az 

előterjesztés szerint elfogadni. 

 

 

Határozatról értesül: 

1./ Társulási Tanács Elnök 

2./ irattár 

 

Tárgy:/10.tsp./ Előterjesztés Zöld Falu projektprogram megvalósítására. 

 

Előadó: Dr. Kovács József alpolgármester 

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi:  Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

                         

Dr. Kovács József alpolgármester kéri a bizottság véleményének ismertetését. 

 

Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság 

tárgyalta a napirendet. Bár a program megvalósítását illetően kétségei vannak, de javasolja a 

határozati javaslat elfogadását és Zöld falu biztosként Lukácsi Attila polgármestert jelölni. 

 

Dr. Kovács József alpolgármester hasonló véleménnyel van, de természetesen támogatja, 

amennyiben abból a közösség profitál. 

 

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, az 

alpolgármester 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 

345/2012.(III.14.)  

határozata 

 

Zöld Falu projektprogram megvalósításáról 

 

A Képviselő-testület: 

 

Megismerve és áttekintve a Zöld falu projektprogramot, az abban foglalt célokkal egyetért, 

azokat támogatja. 

Az operatív feladatok megoldása érdekében Lukácsi Attila polgármestert Zöld falu biztosként 

kijelöli, akinek feladata a Zöld falu program megvalósításának elősegítése. 

 

Határozatról értesül: 

1./ polgármester 

2./ kérelmező 

3./ irattár 

 

Tárgy:/11.tsp./ Előterjesztés Start közmunkaprogram keretében történő nagy értékű 

eszközbeszerzésről. 

 

Előadó: Dr. Legény Zsolt bizottsági elnök 

Szóbeli előterjesztés 

 

Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a Képviselő- 

testület felhatalmazása alapján a Polgármester Úrral ajánlatot  kértek  MTZ 820.4 TRAKTOR 

(80 LE, egyeneshíd) megvásárlására. Az ajánlat 4.900.000 Ft+ÁFA-ra érkezett. A gépet a 

helyszínen megtekintették,  és a polgármester úr kötelezettséget vállalt a beszerzést illetően. 

Emlékeztet arra, hogy A Start közmunkaprogram pályázaton traktor beszerzésére 4,5 millió 

forint +ÁFA összeget nyertünk, időközben az árakat emelték. A különbözet megfizetése az 

önkormányzat költségvetését terheli.  Kéri a testületet a kötelezettségvállalás utólagos  

jóváhagyására. 

 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy további ajánlatok érkeztek pótkocsi és 

homlokrakodó  beszerzésére. 

A legkedvezőbb árak pótkocsira 2,331 millió+ÁFA, míg homlokrakodóra 1,795 millió forint 

+ÁFA ajánlatokat kaptunk. A támogatáson felül itt is biztosítani kell saját erőt a 

költségvetésben. Kéri dönteni a vételről. 

 

Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az alpolgármester szavaztat. Megállapítja, hogy 

a Képviselő-testület 4-4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatokat hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

346/2012.(III.14.)  

határozata 

 

a Start közmunkaprogram keretében történő nagy értékű eszközbeszerzésről 
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A Képviselő-testület: 

 

1./ A Start közmunkaprogram keretében az MTZ 820.4 TRAKTOR (80 LE, egyeneshíd) 

gépjármű  4.900.000 Ft+ÁFA összegű beszerzést, polgármesteri kötelezettségvállalást  

jóváhagyja. 

 

2./ A gépbeszerzéshez szükséges önerőt a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.7.) 

önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott, a rendelet 6. melléklete szerint 

biztosítja. 

 

Határozatról értesül: 

1./ polgármester, bizottsági elnök, jegyző 

2./ Jéke Község Önkormányzat Polgármestere 

3./ költségvetési, számviteli ügyintézők helybe 

4./  irattár 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

347/2012.(III.14.)  

határozata 

 

a Start közmunkaprogram keretében történő nagy értékű eszközbeszerzésről 

 

A Képviselő-testület: 

 

1./ Start közmunkaprogram keretében történő nagy értékű eszközök beszerzésére érkezett 

ajánlatokat megismerte. 

 

2./ Az MBP 6,5 KÉTTENGELYES PÓTKOCSI    2.331.000 Ft+ÁFA  és a 

 

TRAC-LIFT  260  HOMLOKRAKODÓ 1.795.000 Ft+ÁFA összegben történő beszerzését 

határozza el. 

 

3./ A gépbeszerzésekhez szükséges önerőt a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.7.) 

önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott, a rendelet 6. melléklete szerint 

biztosítja. 

 

Határozatról értesül: 

1./ polgármester, bizottsági elnök, jegyző 

2./ Jéke Község Önkormányzat Polgármestere 

3./ költségvetési, számviteli ügyintézők helybe 

4./ irattár 

 

Tárgy:/12.tsp./ Döntés pályázati kiírásról. 

 

Előadó: Kovács Miklósné jegyző 

Szóbeli előterjesztés 

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
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Kovács Miklósné jegyző  elmondja, hogy felmerült pályázat kiírása  „Az én falum” címmel, 

melyben Tornyospálca múltját, jelenét mutatják be az alkotók. Az elképzelés szerint bármely 

képzőművészeti technikával lehetne pályázni, a pályamunkákból nagyméretű montázs 

készülne, felhasználva az Ipari út projekt megvalósítását hirdető táblát.  

A montázs készítésének, a pályamunkák díjazásának költségei hozzávetőlegesen 150.000 Ft-

ot jelentenek.  

Kérjük dönteni a pályázat kiírásáról és a költségek fedezetének biztosításáról. 

 

Dr. Kovács József alpolgármester kéri a bizottság véleményének ismertetését. 

 

Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság 

tárgyalta a napirendet és egyetért a pályázat kiírásával. Javasolja megbízni az Oktatási, 

Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottságát a pályázat kiírásával, a pályamunkák 

értékelésével. 

Javasolja a szükséges fedezet biztosítását. 

 

A képviselők a fentiekkel egyetértenek és szavaznak. 

 

Az alpolgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  

ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

348/2012.(III.14.)  

határozata 

 

pályázat kiírásról 

 

A Képviselő-testület: 

 

1./ Megbízza  az Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottságát, hogy  „Az én 

falum” címmel Tornyospálca múltját, jelenét bemutató képzőművészeti pályázatot írjon ki. 

 

2./ Felhatalmazza a Bizottságot a pályázatok értékelésére. 

 

3./ A pályamunkákból nagyméretű montázs készítését határozza el. 

 

4./ A díjazások és a montázs készítés költségeire 150.000 Ft összeget a 2012. évi 

költségvetésében biztosít. 

 

Határozatról értesül: 

1./ bizottsági elnök 

2./ költségvetési, számviteli ügyintézők helybe 

3./ irattár 
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Az alpolgármester közli, hogy a 13. és a 14. napirendeket a Képviselő-testület zárt ülésen 

tárgyalja, melyről külön készül jegyzőkönyv. 

 

K.m.f.t. 

 

 

 

 

Dr. Kovács József                                                                                      Kovács Miklósné 

  alpolgármester                                                                                                 jegyző 

 

 

A jegyzőkönyvben foglaltak megfelelnek a testületi ülésen elhangzottakkal, az hiteles.      

   

 

 

Móré Gáborné 

      képviselő 


