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Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 27-ei 
nyilvános ülésének  
 
a./ jegyzőkönyve 
b./ tárgysorozata 
c./ határozata: 8/2012. 
d./ rendelete: 2/2012. 
 

TÁRGYSOROZAT 
 

 
Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 
 
 
 
1./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) rendelet 
módosítására. 
 
2./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért 
fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 11/2004. (V.27.) 
rendelet hatályon kívül helyezésére. 
 
3./ A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és 
Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény 2012. évi költségvetésének véleményezése. 
 
 
 
Tornyospálca, 2012. január 27. 
 
 
                                                                                                             Lukácsi Attila 
                                                                                                              polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 27-én 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme. 
 
 

JELEN VANNAK 
 
Lukácsi Attila elnökletével Csépke Csaba, Móré Gáborné,  Szántó József képviselők 
 
Tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Kovács Miklósné jegyző 
 
 

HIÁNYOZNAK 
 

Agárdi Sándor, Dr. Kovács József, akik távolmaradásukat előzetesen nem jelentették be. 
Dr. Legény Zsolt távolmaradását előzetesen jelezte. 
 
Lukácsi Attila polgármester köszönti a testület ülésén megjelent képviselőket, az 
intézmény vezetőit és a tanácskozási joggal jelenlévő jegyzőt.  
Megállapítja, hogy az ülés 4  fővel határozatképes, így azt megnyitja. 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyére Csépke Csaba képviselő személyében, 
akit a képviselő-testület  3 „igen” szavazattal, az érintett tartózkodásával elfogadott. 
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének a megállapítására a meghívó szerint. 
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 a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) rendelet 
módosítására. 
 
2./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért 
fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 11/2004. (V.27.) 
rendelet hatályon kívül helyezésére. 
 
3./ A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és 
Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény 2012. évi költségvetésének véleményezése. 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA  
 
Tárgy:/1.tsp./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) 
rendelet módosítására. 
 
Előadó: Kovács Miklósné jegyző                                                         
Írásbeli előterjesztés 
 
A napirendi pont előadója jelzi, hogy felállíthat „rangsort” a képviselő-testület, amit 
figyelembe vesz a keret elosztásakor. 
Ilyen lehet például, hogy a kérelmező rendkívüli élethelyzetbe került betegség, 
megözvegyülés stb. 
 
Lukácsi Attila  javasolja, hogy a 70 év feletti házaspár, a gyermekét egyedül nevelő szülő 
legyen még további szempont a bírálatkor. 
 
A képviselők javasolják, hogy aki rendszeresen járatja iskolába a gyermekét, azt is vegye 
figyelembe a testület. 
 
A polgármester először a javaslatokról szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 
„igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül a javaslatokat elfogadja. 
A polgármester végszavaztat.  
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2012. (I.27.)  

önkormányzati rendelete 
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) rendelet módosításáról 

 
 
Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében  kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 
A  szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet)  9. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:   
„9. § (1) Az  aktív korúak ellátását kérelmező személy, a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (továbbiakban: Szt.)  33 §-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként 
köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint:” 

 
2. § 

 
A Rendelet 9/A. § (1) bekezdés  b) pontja a következők szerint módosul:   
„9/A. § (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság 
időtartama alatt kérelem alapján rendszeres szociális segélyre jogosult, ha 
 



 4

b)  pszichiátriai, tumoros, fertőző betegsége, szenvedélybetegsége miatt a 
közfoglalkoztatásban való részvételre tartósan, vagy véglegesen alkalmatlan és emiatt 
rendszeres gyógykezelésen vesz részt.” 
 

3. § 

 

(1) A Rendelet  II. fejezete  „Helyi lakásfenntartási támogatás” cím helyébe „Normatív 
lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételei”  cím lép.  
(2) A Rendelet 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„15. § (1) A normatív lakásfenntartási támogatást kérelmező személy az Szt. 38. §-ában 
foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének és ingatlana 
környezetének rendben tartására a Rendelet 9. § (1) bekezdés a)- l) pontjai szerint.  

 

(2) A jogosultság feltételeként az (1) bekezdésben foglalt szabályok betartását az 
önkormányzat az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat bevonásával ellenőrzi.  

 

(3) Az ellenőrzést végző a hozzá érkezett megkeresést követő 5 munkanapon belül köteles az 
ellenőrzést elvégezni és annak eredményét a Polgármesteri Hivatallal írásban közölni.” 

 

4. § 
 
A Rendelet a következő 22/A §-al egészül ki: 
 

„Szociális célú tűzifa támogatás 
22/A. § 

(1) Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településen élő, szociális 
rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás 
formájában támogatás nyújt, az 59/2011. (XII.23.)BM rendeletben foglaltak szerint, a 
rendelet  1. mellékletében megállapított összmennyiség erejéig. 
(2) Szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető 
a) a 65. életévét betöltött ténylegesen egyedül élő személy, akinek az egy főre jutó havi nettó 
jövedelme a 85.000 Ft-ot nem haladja meg, 
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó  jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyszemélyes háztartás estén 300 %--át 
 és az Szt.-ben  meghatározott vagyona nincs, valamint  a lakását kizárólag, vagy részben 
fával  fűti. 
(3) A kérelem elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – az alábbi családi 
körülményeket kiemelten kell kezelni: 
a) 70 év feletti nyugdíjas házaspár 
b) gyermekét egyedül nevelő személy 
c) gyermekét rendszeresen járatja a nevelési, oktatási intézménybe 
d) rendkívüli élethelyzetbe került személy (betegség, megözvegyülés, elemi kár) 
 
(4) A támogatás mértéke legalább 2 m3 tüzifa. 
(5) A támogatás iránti igényeket 2012. február 10. napjáig lehet benyújtani, e-rendelet 
melléklete szerinti formanyomtatványon. 
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(6) A Képviselő-testület a kérelmekről  2012. február 28. napjáig dönt és döntésénél 
figyelembe veszi a Szociális, Idős- és Egyházügyi  Bizottsága véleményét. 
 (7) A megállapított tüzifa mennyiség elszállításáról a polgármester által előzetesen 
meghatározott helyen és időpontban a kérelmező köteles gondoskodni.”   
 

4. § 
 
(1) Hatályát veszti a Rendelet 16. §  és a  17. §-a.  
 
(2)  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon 
hatályát veszti. 
 
(3) A Rendelet  22/A. § -a  2012. április 30. napján hatályát veszti.  
         
 
Lukácsi Attila                                                                                           Kovács Miklósné  
 polgármester                                              jegyző 
 
 

Melléklet a 2/2012 (I.27.) önkormányzati rendelethez 
 

Kérelem szociális célú tűzifa igénybevételére 
 
Kérelmező adatai: 

Neve:…………………………………………………………………………………………… 

Születési 

neve:…………………………………………………………………………………... 

Születési hely:………………………….idő:……….. év………………………...hónap…..nap. 

Anyja neve:……………………………………………………………………………………...  

Lakóhely:……………………………………………………………………………………….. 

Tartózkodási hely:………………………………………………………………………………. 

Nyilatkozat a kérelmező és a vele együtt élő családtagokról, és jövedelmekről 

 
Rokonsági 

fok Név 
Születési hely szül.idő 

év-hó-nap 
Anyja neve jövedelme 

kérelmező 
 

     

Házastárs/ 
élettárs 
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Ingatlan adatai (amelyben  lakik) 
Ingatlan      alapterülete: ….. m2        szobáinak száma:…….… 
komfortfokozata: összkomfort�, komfortos�, komfort nélküli�. 
Lakáshasználat jogcíme: -tulajdonos, tulajdonos rokona�, -főbérlő, főbérlő 
rokona,��albérlő�,  -ágybérlő� -jogcím nélküli lakó�, -nincs lakása�. 
 
A lakóházat, amelyben élek ……………………… (fával, vagy részben fával) fűtöm. 

Nyilatkozat a kérelmező és a vele együtt élő családtagok vagyoni helyzetéről 

 

 

Tulajdon fajtája 

 
Címe 

alapterülete 
m2 

becsült 
forgalmi 
értéke 

szerzési 
éve 

Családi ház, öröklakás     
Üdülő     
telek, hétvégi ház     
Garázs     
egyéb ingatlan     
Gépkocsi 
tipusa 

 kora: 
(év) 

 szerzési 
éve: 

 becsült forg. 
értéke (Ft.) 

 

 

 

Kérelem indokolása: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………… 



 7

Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy 
személyes adataimat, (hozzátartozóim adatait) a jogosultság megállapítása és teljesítése 
céljából kezeljék. 
 
Tornyospálca, ……..év……………..hó ……nap 
 
 
                                                                                     ------------------------------------------------- 
                                                                                                        kérelmező aláírás 
 
Dr. Kovács József megérkezett, így a Képviselő-testület 5 fővel van jelen. 
 
Tárgy:/2.tsp./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből 
szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 
11/2004. (V.27.) rendelet hatályon kívül helyezésére. 
 
Előadó: Kovács Miklósné jegyző                                                         
Írásbeli előterjesztés 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz. 
 
Lukácsi Attila  nem javasolja a rendelet megalkotását. Indoklásában elmondja, hogy a 
szolgáltatónak lehetősége van arra, hogy az önkormányzatok által „kialkudott” 2,5 %-os 
díjemeléshez képest, akár 4,5 %-al megemeljék a tavalyi vízdíjakat. 
Az önkormányzat szabályszerűen hozta meg döntését, ehhez képest a törvényalkotó az év 
utolsó napjának utolsó órájában léptette hatályba a jogszabály módosítást. 
 
Kovács Miklósné jelzi az esetlegesen meghozandó törvénysértő döntést. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester 
szavaztat. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   
tartózkodás nélkül a polgármester javaslatát elfogadva, a rendelet-tervezetet nem 
fogadta el.  
 
Tárgy:/3.tsp./ A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás 
és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény 2012. évi költségvetésének 
véleményezése. 
 
Előadó: Debrey László igazgató 
              Kalapos Ágnes gazdasági vezető 
Írásbeli előterjesztés                
  
A napirendi pont előadói szóbeli kiegészítést nem tesznek. 
 
Kovács Miklósné jegyző jelzi, hogy valószínű elírás történhetett a székhely intézmény 
iskolájában történő létszámleépítést illetően. 
A jegyző kérdést tett fel a pótlékok, az alapfokú  művészetoktatás normatívája 
vonatkozásában, melyre a napirend előadói megválaszoltak.  
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Lukácsi Attila  polgármester sokkalja az intézmény 10 millió forint többlet hozzájárulási 
igényét Tornyospálca önkormányzatát érintően. De a többi önkormányzatnál is hasonló a 
helyzet. 
 
Kalapos Ágnes elmondja, hogy az elmúlt évhez képest jelentősen csökkent az állami 
támogatás, ezen felül az áfa is emelkedett. 
 
Lukácsi Attila  javasolja, hogy a tavalyi mértékű fenntartói támogatást biztosítsa 
Tornyospálca önkormányzata, a „hiányt” gazdálkodja ki az intézmény. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester 
szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal,  1 ellenszavazattal,   
tartózkodás nélkül a polgármester javaslatát elfogadva, az  alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

8/2012.(I.27.)  
határozata 

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

Tornyospálca többcélú intézmény 2012. évi költségvetéséről 
 
 
A Képviselő-testület: 
 
1./ A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 
Tornyospálca többcélú intézmény 2012. évi költségvetésének tervezetét megismerte. 
 
2./ Az intézmény fenntartásához történő 2012. évi hozzájárulását a 2011. évi költségvetésben 
megállapított önkormányzati hozzájárulással azonos mértékben biztosítja. 
 
Határozatról értesül: 
1./ intézmény vezetése 
2./ Társulási Tanács Elnöke 
3./  irattár 
 
Mivel az ülésen több napirend nem volt, a polgármester megköszönte az aktív részvételt és az 
ülést bezárta. 

K.m.f.t. 
 
 
 

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


