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Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 18-ai 
nyilvános ülésének  
 
a./ jegyzőkönyve 
b./ tárgysorozata 
c./ határozatai: 1-7/2012. 
d./ rendeletei: 1/2012. 
 

TÁRGYSOROZAT 
 

 
Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 
 
 
1./ Beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről. 
 
2./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi 
munkatervének elfogadásáról. 
 
3./ Előterjesztés a  képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. 
(III.22.) önkormányzati rendelet módosítására. 
 
4./ Döntés a Tornyospálca Református Egyházközség Tornyospálca, Árpád tér 2-3. szám 
alatti, 54 hrsz-ú ingatlanon fogyatékkal élők nappali otthona és diszpécser központ 
kialakításához történő hozzájárulásról. 
 
5./ Előterjesztés a közfoglalkoztatásra 2012. január 1. napját megelőzően megkötött 
hatósági szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók 2012. január 1. napjától érvényes 
garantált bérminimumának biztosítására. 

6./ Előterjesztés a  Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a cafetéria - juttatás 
meghatározására  a 2012. évre. 
 

7./ Előterjesztés a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok 
meghatározásáról. 
 
8./ Tájékoztatató Kovács Miklósné jegyző 2011. évi teljesítményértékeléséről. 
 
9./ Előterjesztés szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó önkormányzati kiegészítő 
támogatási keret felosztására. 
 
Tornyospálca, 2012. január 18. 
 
 
                                                                                                             Lukácsi Attila 
                                                                                                              polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

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

JELEN VANNAK 
 
Lukácsi Attila elnökletével Agárdi Sándor, Csépke Csaba, Dr. Kovács József, Dr. 
Legény Zsolt, és Móré Gáborné képviselők 
 
Tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Kovács Miklósné jegyző 
 
 

HIÁNYOZNAK 
 

Szántó József képviselő, aki távolmaradását előzetesen nem jelentette be. 
 

Lukácsi Attila polgármester köszönti a testület ülésén megjelent képviselőket és a 
tanácskozási joggal jelenlévő jegyzőt.  
Megállapítja, hogy az ülés 6  fővel határozatképes, így azt megnyitja. 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyére Agárdi Sándor képviselő személyében, 
akit a képviselő-testület  5 „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 6 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbiak szerint fogadta el az ülés napirendjét: 
 
1./ Beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről. 
 
2./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi 
munkatervének elfogadásáról. 
 
3./ Előterjesztés a  képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. 
(III.22.) önkormányzati rendelet módosítására. 
 
4./ Döntés a Tornyospálca Református Egyházközség Tornyospálca, Árpád tér 2-3. szám 
alatti, 54 hrsz-ú ingatlanon fogyatékkal élők nappali otthona és diszpécser központ 
kialakításához történő hozzájárulásról. 
 
5./ Előterjesztés a közfoglalkoztatásra 2012. január 1. napját megelőzően megkötött 
hatósági szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók 2012. január 1. napjától érvényes 
garantált bérminimumának biztosítására. 
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6./ Előterjesztés a  Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a cafetéria - juttatás 
meghatározására  a 2012. évre. 
 

7./ Előterjesztés a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok 
meghatározásáról. 
 
8./ Tájékoztatató Kovács Miklósné jegyző 2011. évi teljesítményértékeléséről. 
 
9./ Előterjesztés szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó önkormányzati kiegészítő 
támogatási keret felosztására. 
 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA  
 
Tárgy:/1.tsp./ Beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Szóbeli előterjesztés 
 
A napirendi pont előadója elmondja, hogy számlára érkezett a tornyospálcai óvoda 
akadálymentesítéssel kapcsolatos támogatás, melyet betétben le is kötöttünk. 
Ismerteti a december hónapban az önkormányzat számára megítélt támogatásokat. 
Beszámol a ricsikai erdei iskola üzemeltetési engedélyével kapcsolatos túlzott tűzoltósági 
előírásokról. Ennek kapcsán megrendelte az önkormányzat és „intézményei” tűzvédelmi 
szabályzatai elkészítését is, melyet szakember készít el. 
Emlékeztet arra, hogy a közkutak vízjogi üzemeltetési engedélyezése iránt eljárás van 
folyamatban a megyei környezetvédelmi felügyelőségen. Az önkormányzatot, mint a tanács 
jogutódját nem ismerik el, és az engedély automatikus átírása nem lehetséges. Közkutanként 
komoly összeget kell fizetni az eljárásért. 
Nyert a komposztáló pályázatunk, melynek során 270 láda kerül kihelyezésre. Előzetesen 
nyilatkoztam a támogatás elfogadására vonatkozóan, de kérem ennek megerősítését 
utólagosan is. Mint ismeretes 5 %-os önerő terheli az önkormányzatot. 
A polgármester ismerteti a szennyvíz viziközmű beruházási társulás ülésen elhangzottakat, a 
KEOP-7.1.2.0-2008-0257 projekt lezárásáig elvégzendő feladatokat.  
Ismételten át kell dolgozni a közmunka pályázatot az áfa és a minimálbér változása miatt. 
A polgármester elmondja, hogy jelenleg egy védőnő látja el a két körzetben a védőnői 
feladatokat. Amennyiben a szülésin lévő dolgozó nem tudja vállalni a gyed melletti 
munkavállalást, abban az esetben intézkedik külső helyettesítésről.  
Sajnálatos, hogy egy konyhai dolgozó táppénzes állományban van. Munkáját csak ideig-óráig 
lehet belső helyettesítéssel ellátni. Rövid időn belül a dolgozó nem lesz munkaképes 
állapotban, ezért külső helyettesítéséről kell gondoskodni. 
A polgármester végezetül javasolja, hogy az eddigi sportcélú támogatásra szánt összeget a 
község centenáriumi ünnepségsorozatának fedezetére fordítsuk, az idei költségvetésben így 
kerüljön betervezésre. 
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Mivel a napirenddel kapcsolatosan sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester 
szavaztat.  
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

1/2012.(I.18.)  
határozata 

 
a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről 

 
A Képviselő-testület: 
 
1./ a polgármesternek a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről szóló beszámolóját 
tudomásul veszi.  
 
2./ Nyilatkozza, hogy a „Házi komposztálás Tornyospálca Község Önkormányzata  
szervezésében” című, KEOP-6-2-0/A/11-2011-0082 számú pályázat támogatói okiratát 
megismerte, a bruttó 9 962 650 Ft támogatási összeget elfogadja és a projektben foglaltakat 
megvalósítja. A  projekt  bruttó összköltség 5 %-át, azaz 524 350 Ft összegű önrészt a 2012. 
évi költségvetésében biztosítja. 
 
Határozatról értesül: 
1./ támogató 
2./ polgármester 
3./ költségvetési, számviteli ügyintézők 
 
Tárgy:/2.tsp./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2012. évi munkatervének elfogadásáról. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés. 
Véleményezik: Bizottságok 
 
A napirendi pont előadója elmondja, hogy egyedül az Oktatási, Kulturális, Sport és 
Településfejlesztési Bizottság ülésezett, a többi határozatképtelenség miatt elmaradt. 
Megkérdezi, hogy a bizottsági vélemények nélkül tárgyalja –e a Képviselő-testület az érintett 
napirendeket. A polgármester szavaztat. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   
tartózkodás nélkül az érintett napirendeket bizottsági vélemény nélkül tárgyalja. 
 
A polgármester kéri Agárdi Sándort, hogy bizottsága döntését ismertesse. 
 
Agárdi Sándor az Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság Elnöke 
elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a 2012. évi munkatervet azzal, hogy a májusi 
ünnepi ülés a munkatervben a következőképpen szerepeljen: „Ünnepi centenáriumi ülés”. 
Ennek az a magyarázata, hogy a községet nem 800 éve alapították, hanem az első írásos 
emlékek 1212. évből valók. Ennek a 800. évfordulója lesz ebben az évben. 
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Mivel más javaslat nem volt a polgármester szavaztat, először a bizottsági javaslatról. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   
tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadta. 
 
A polgármester végszavaztat a határozati javaslatról. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 6 „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

2/2012.(I.18.)  
határozata 

 
Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi Munkatervének 

elfogadásáról 
 

A Képviselő-testület: 
 
Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi Munkatervét a határozat 
melléklete szerint elfogadja. 
 
 

                                                         Melléklet a 2/2012.(I.18.) határozathoz 
 
 

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi munkaterve 
 

 
Február 

 
1. Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 

rendelet elfogadására. 
Előterjesztő:  Lukácsi Attila polgármester 
Véleményezik: Bizottságok, Könyvvizsgáló 

 
2. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) rendelet 

módosítására. 
Előterjesztő:  Lukácsi Attila polgármester 
Véleményezi:  Szociális, Idős- és Egyházügyi Bizottság 
   

 
Március 
 

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.22.)  
önkormányzati rendelet módosítására. 
Előterjesztő: Lukácsi Attila polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

 
2. Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

Előterjesztő:  Lukácsi Attila polgármester 
Véleményezi:  Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság,  Könyvvizsgáló 
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3. Beszámoló Tornyospálca Község Önkormányzat 2011. évi belsőellenőrzési 

vizsgálatának tapasztalatairól. 
Előterjesztő:  Lukácsi Attila polgármester 
Véleményezi:  Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

 
4. Beszámoló a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

Előterjesztő:  Lukácsi Attila polgármester 
Véleményezi: Szociális, Idős- és Egyházügyi Bizottság 
 

5. Beszámoló a Tornyospálca Községért Közalapítvány 2011. évi gazdálkodásáról, 
működéséről. 
Előadó:  Torony Józsefné kuratóriumi elnök 

            Véleményezi: Felügyelő Bizottság  
 
Április  
 

1. Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési 
Tervének elfogadására. 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
 

2. Előterjesztés közös hivatal létrehozására. 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

 
Május 
 

1. Ünnepi centenáriumi ülés. 
 
 

Június 
 

1. Beszámoló a társulásokban végzett munkáról. 
      Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
 
2. Beszámoló a bizottságok munkájáról. 

Előadók: bizottsági elnökök 
 

3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról. 
Előadó: Kovács Miklósné jegyző 

                         
Szeptember 
 

1.  Tájékoztató a Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének féléves  
     teljesítéséről, az adóbevételek és kintlévőségek alakulásáról. 

Előterjesztő:  Lukácsi Attila polgármester 
Véleményezi:  Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
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Október 
 

1. Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről. 
Előadó: Rendőrkapitányság kiküldöttje 

 
2. Tájékoztató Tornyospálca Község Önkormányzat Gazdasági Programjának 

időarányos végrehajtásáról. 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Véleményezik: Bizottságok 

 
3. Közmeghallgatás előkészítése. 
 
 

November 
 
1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásáról. 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
 

2. Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
koncepciójának elfogadására. 
Előterjesztő:  Lukácsi Attila polgármester 

      Véleményezik: Bizottságok 
  
3. Adórendeletek módosítása. 

Előterjesztő:  Lukácsi Attila polgármester 
Véleményezik: Bizottságok  

 
4. Szolgáltatási díjak módosítása. 

Előterjesztő:  Lukácsi Attila polgármester 
Véleményezik: Bizottságok  

 
5. 2013. évi belsőellenőrzési terv elfogadása. 

Előterjesztő:  Lukácsi Attila polgármester 
Véleményezi:  Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság  
 

6. Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a község 
környezetvédelmi helyzetéről. 
Előterjesztő:  Lukácsi Attila polgármester 
Véleményezi:  Pénzügyi, Ügyrendi,  valamint Oktatási, Kulturális, Sport és       
                        Településfejlesztési Bizottság 

 
December 

 
1. 2013. évi képviselő-testületi munkaterv elfogadása. 

Előterjesztő:  Lukácsi Attila polgármester 
Véleményezik: Bizottságok 
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Tárgy:/3.tsp./ Előterjesztés a  képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 4/2011. (III.22.) önkormányzati rendelet módosítására. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a bizottság véleményét. 
 
Agárdi Sándor az Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság Elnöke 
elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester 
szavaztat. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   
tartózkodás nélkül az alábbi minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2012. (I.27.)  

önkormányzati rendelete 
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (III.23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvénye A helyi önkormányzatok 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a  következőket rendeli el: 
 
1. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló az 4/2011. (III. 23) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
„4. § Az Önkormányzat ünnepe: Május 6. A Község Napja.” 
 
2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon  hatályát veszti. 
 
 
 
Lukácsi Attila                                                                                                Kovács Miklósné  
 polgármester                                                                                                        jegyző 
 
 
Tárgy:/4.tsp./ Döntés a Tornyospálca Református Egyházközség Tornyospálca, Árpád 
tér 2-3. szám alatti, 54 hrsz-ú ingatlanon fogyatékkal élők nappali otthona és diszpécser 
központ kialakításához történő hozzájárulásról. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Szóbeli előterjesztés 
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A napirendi pont előadója emlékeztet arra, hogy a tárgyban szereplő ingatlan adásvételi 
szerződésében az önkormányzat a teljes vételár kiegyenlítése esetén járult hozzá a tulajdonos 
változás ingatlan nyilvántartási átvezetéséhez. 
Ugyanakkor az önkormányzat vállalta, hogy hozzájárul az ingatlanon történő felújításhoz, 
beruházáshoz. Az egyház fogyatékosok nappali otthonát kívánja az ingatlanon kialakítani, 
melyhez kéri az önkormányzat hozzájárulását. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester 
szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

3/2012.(I.18.)  
határozata 

 
a Tornyospálca Református Egyházközség Tornyospálca, Árpád tér 2-3. szám alatti, 54 
hrsz-ú ingatlanon fogyatékkal élők nappali otthona és diszpécser központ kialakításához 

történő hozzájárulásról 
 

A Képviselő-testület: 
 
1./ A Tornyospálca Református Egyházközség kérelmét megismerte. 
 
2./ Hozzájárul ahhoz, hogy az egyház a  Tornyospálca, Árpád tér 2-3. szám alatti, 54 hrsz-ú 
ingatlanon fogyatékkal élők nappali otthona és diszpécser központot alakítson ki.  
 
Határozatról értesül: 
1./ kérelmező 
2./ irattár 
 
Tárgy:/5.tsp./ Előterjesztés a közfoglalkoztatásra 2012. január 1. napját megelőzően 
megkötött hatósági szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók 2012. január 1. napjától 
érvényes garantált bérminimumának biztosítására. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Szóbeli előterjesztés 
 
Lukácsi Attila elmondja, hogy a január 1. napjától érvényes garantált bérminimumra 
tekintettel két fő három havi, és 5 ember egy-egy havi többlet bérét, valamint járulékát kell 
tervezni ebben a költségvetési évben, melynek összege 203.581.- Ft.  
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester 
szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 
4/2012.(I.18.)  
határozata 

 
a közfoglalkoztatásra 2012. január 1. napját megelőzően megkötött hatósági szerződés 

hatálya alá tartozó munkavállalók 2012. január 1. napjától érvényes garantált 
bérminimumának biztosításáról 

 
A Képviselő-testület: 
 
a közfoglalkoztatásra 2012. január 1. napját megelőzően megkötött hatósági szerződés hatálya 
alá tartozó munkavállalók 2012. január 1. napjától érvényes garantált bérminimumának és 
járulékának többlet fedezetét 203.581.- Ft összegben, a 2012. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Határozatról értesül: 
1./ munkavállalók a munkaszerződés módosításával 
2./ polgármester 
3./ költségvetési, számviteli ügyintézők 
4./ számfejtő 
5./ irattár 
 
Szántó József képviselő megérkezett, így a Képviselő-testület 7 fővel van jelen. 

Tárgy:/6.tsp./ Előterjesztés a  Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a cafetéria - 
juttatás meghatározására  a 2012. évre. 
 

Előadó: Kovács Miklósné jegyző 
Írásbeli előterjesztés. 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester 
szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

5/2012.(I.18.)  
határozata 

 
a  Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a cafetéria - juttatás meghatározása  a  

2012. évre 
 
A Képviselő-testület: 
 
A köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összegét az illetményalap 5,17 szeresében, 
azaz  kettőszáz ezer forintban  állapítja meg. 
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A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a 
juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. 
  
Határozatról értesül: 
1. jegyző 
2. polgármester 
3. köztisztviselők 
4. költségvetési, számviteli ügyintézők  
5. Irattár 
 
Tárgy:/7.tsp./ Előterjesztés a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 
célok meghatározásáról. 
 
Előadó: Kovács Miklósné jegyző 
Írásbeli előterjesztés 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester 
szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

6/2012.(I.18.)  
határozata 

 
a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meg- 

határozásáról 
A Képviselő-testület: 
 
Tornyospálca Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a 2012. évi 
teljesítménykövetelmények alapját képező céljait az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

1. Az Önkormányzat 2010-2014. évekre vonatkozó Gazdasági Programjának időarányos 
végrehajtása. 

 
2. Az önkormányzati működést érintő változásokhoz kapcsolódóan az operatív 

feladatellátás folyamatainak felülvizsgálata, amelynek eredményeképpen áttekinthető, 
az ügyek vitelét segítő szervezeti működést kell megteremteni, amely biztosítja a 
feladatok jogszerű, hatékony, etikus és gazdaságos megvalósítását, az államigazgatási 
feladatok átadásának előkészítését. 

 
3. Kiemelten kell kezelni az önkormányzati feladat ellátási struktúra változásából adódó 

követelmények teljesítését, az ehhez kapcsolódó jogi szabályozás változása miatt 
jelentkező önkormányzati jogalkotási kötelezettségek teljesítését. 

 
4. A humánerőforrással való gazdálkodás területén el kell érni, hogy a változó gazdasági 

és jogi környezet kihívásainak megfelelni tudó, a szervezeti változásokat követő 
összetettebb és koncentráltabb szakmai tudást követelő munkaköri feladatok ellátására 
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képes, a szervezeti célok megvalósításához szükséges új ismeretek elsajátítására 
nyitottan teljesítsék feladataikat a köztisztviselők. 

 
Határid ő: folyamatos, legkésőbb 2012. december 31. 
Felelős:  Kovács Miklósné jegyző               

 
Határozatról értesülnek: 
1./ jegyző 
2./ polgármester 
3./ köztisztviselők  
4./ irattár 
 
Tárgy:/8.tsp./ Tájékoztatató Kovács Miklósné jegyző 2011. évi teljesítményértékeléséről. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli tájékoztató az ülésen kiosztásra került. 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester 
szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

7/2012.(I.18.)  
határozata 

 
Kovács Miklósné jegyző 2011. évi teljesítményértékeléséről 

 
A Képviselő-testület: 
 
Kovács Miklósné jegyző 2011. évi teljesítményértékeléséről készített polgármesteri 
tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Határozatról értesülnek: 
1./ jegyző 
2./ polgármester 
3./ személyi anyag 
4./ irattár 
 
Tárgy:/9.tsp./ Előterjesztés szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó önkormányzati 
kiegészítő támogatási keret felosztására. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester                                                         
Írásbeli előterjesztés 
 
A polgármester elmondja, hogy a belügyminisztérium körlevélben hívta fel az 
önkormányzatok figyelmét arra, hogy a természetbeni juttatást rendeletben kell szabályozni. 
Kéri, hogy tegyenek javaslatot a helyi szabályozásra. 
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Dr. Legény Zsolt hozzászólásában elmondja, hogy támogatja a 65 év feletti, ténylegesen 
egyedül élők természetbeni juttatását. Javasolja, hogy legalább 2-3 m3 mennyiség kerüljön 
megállapításra egy családnak. 

 
Dr. Kovács József egyetért a javasolt rendező elvekkel. 
 
Szántó József szerint is legalább 2 m3 mennyiséget kellene adni egy-egy családnak. 

 
Kovács Miklósné jelzi, hogy a szociális törvény változásaiból adódó módosításokat is át kell 
vezetni a szociális rendeletben, ezért célszerű a meglévő rendeletet módosítani a 
természetbeni juttatás szabályozása tekintetében is. 
 
Lukácsi Attila  polgármester javasolja, hogy a Jegyző Asszony által kidolgozott rendelet-
tervezetet a következő héten tárgyalja meg a Képviselő-testület. 
 
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.        
 
 
 
Agárdi Sándor 
      képviselő 


