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Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-ai nyilvános  
rendkívüli ülésének 
 
a./ jegyzőkönyve 
b./ tárgysorozata 
c./ határozatai: 346-359/2010. 
d./ rendeletei: 15-17/2010. 
 
 
                                                    T Á R G Y S O R O Z A T 
 

 
 
Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 
 
 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 
 
2./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotására. 
 
3./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért 
fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 11/2004. (V.27.) 
rendelet módosítására. 
 
4./ Előterjesztés a  szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) rendelet 
módosítására. 
 
5./ Előterjesztés Tornyospálca Község Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendő - a 
költségvetési gazdálkodással kapcsolatos együttműködés szabályairól szóló – 
együttműködési megállapodás jóváhagyására.  
 
6./ Előterjesztés a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló 
megállapodás módosítására. 
 
7./ Beszámoló az adóztatási feladatokról, az adózási morálról. 
 
8./ Beszámoló Tornyospálca község környezetvédelmi helyzetéről. 
 
9./ Előterjesztés a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok 
meghatározásáról. 
 
10./ Előterjesztés köztisztviselők jutalmazására. 
 
11./ Előterjesztés a szociális étkeztetés kötelező önkormányzati feladatra ellátási 
szerződés megkötésére. 
 
12./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 6/2007. (III.5.) rendelet módosítása. 
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12./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 6/2007. (III.5.) rendelet módosítása. 
 
13./ Előterjesztés a szociális gondoskodás körébe tartozó kérelmek elbírálásához. 
 
 
 
 
Tornyospálca, 2010. december 20. 
 
 
                                                                                                                         Lukácsi Attila 
                                                                                                                          polgármester 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 
20-án megtartott nyilvános   rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme. 
 
 
                                                        J E L E N  V A N N A K 
 
 
Lukácsi Attila polgármester elnökletével Agárdi Sándor, Csépke Csaba Károly, Dr. 
Kovács József, Dr. Legény Zsolt, Móré Gáborné  és Szántó József képviselők. 
 
Tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző 
                                      
          

H I Á N Y Z I K 
 

----- 
 
Lukácsi Attila polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőket és a 
tanácskozási joggal jelen lévő jegyzőt. 
 
Megállapítja, hogy az ülés 7 fővel határozatképes, így azt megnyitja. Javaslatot tesz a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére Dr. Kovács József és Dr. Legény Zsolt  személyében, 
akiket a képviselő testület  6-6  „igen” szavazattal, az érintettek tartózkodásával elfogadott. 
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének megállapítására a meghívóban szereplő 
napirendi pontnak megfelelően. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat. 
 
Dr. Legény Zsolt javasolja a köztisztviselők jutalmazása napirendet tárgyalni. 
 
Szántó József javasolja megtárgyalni a szociális étkeztetési feladatokra ellátási szerződés 
megkötését a református egyházzal. 
 
Mivel más javaslat nem hangzott el, a polgármester szavaztat a napirendi javaslatokról. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a módosításokat figyelembe véve az alábbiak szerint fogadta el az ülés napirendjét: 
 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 
 
2./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotására. 
 
3./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért 
fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 11/2004. (V.27.) 
rendelet módosítására. 
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4./ Előterjesztés a  szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) rendelet 
módosítására. 
 
5./ Előterjesztés Tornyospálca Község Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendő - a 
költségvetési gazdálkodással kapcsolatos együttműködés szabályairól szóló – 
együttműködési megállapodás jóváhagyására.  
 
6./ Előterjesztés a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló 
megállapodás módosítására. 
 
7./ Beszámoló az adóztatási feladatokról, az adózási morálról. 
 
8./ Beszámoló Tornyospálca község környezetvédelmi helyzetéről. 
 
9./ Előterjesztés a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok 
meghatározásáról. 
 
10./ Előterjesztés köztisztviselők jutalmazására. 
 
11./ Előterjesztés a szociális étkeztetés kötelező önkormányzati feladatra ellátási 
szerződés megkötésére. 
 
12./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 6/2007. (III.5.) rendelet módosítása. 
 
13./ Előterjesztés a szociális gondoskodás körébe tartozó kérelmek elbírálásához. 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
Tárgy:/1.tsp./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott 
hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli beszámoló, valamint szóbeli tájékoztató. 
 
A napirendi pont előadója elmondja, hogy a játszótér helyszíni ellenőrzése megtörtént, 
kisebb hiánypótlást (mint pl. sóder tanúsítási bizonylata) kell teljesíteni az elszámoláshoz. 
Helyi értéktár  készül, a kistérségi, megyei szint létrehozásához kérnek javaslatokat a készítők 
Tornyospálca vonatkozásában. 
December 21-én kerül sor az óvodák komplex rekonstrukciója beruházás műszaki átadására, 
melyre kéri a polgármester az érdeklődők megjelenését. 
A polgármester beszámol arról, hogy december 17-én került sor Vásárosnaményban a jövő 
évi közfoglalkoztatással kapcsolatos tájékoztatóra, melyet Dr. Czomba Sándor államtitkár 
tartott. Várhatóan az idei közfoglalkoztatás kb. 10 %-a várható, mely keret az egyházi és 
kisebbségi önkormányzat igényeket is magába foglalja. 
A polgármester kéri a képviselőket, hogy a bölcsődei, valamint a közoktatási feladatok 
esetleges egyház általi működtetéséről gondolkodjanak. 
 
Dr. Legény Zsolt az iránt érdeklődik, hogy kifizetésre került-e a nyugdíjas klub támogatása? 
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Lukácsi Attila kéri, hogy a támogatásra vonatkozó megállapodást készítse el a hivatal és azt 
követően intézkedik a támogatás kifizetése iránt. 
 
Csépke Csaba az iránt érdeklődik, hogy megtérült-e az önkormányzattól ellopott pénz? 
 
Lukácsi Attila elmondja, hogy a tettes nem lett meg. Az ellopott pénzért teljes felelősséggel 
tartozóval megállapodást kötött az összeg részletekben történő megfizetésére, mely törlesztést 
az érintett megkezdte. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem volt, a polgármester szavaztat. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodással  a beszámolót elfogadta. 
 
Tárgy:/2.tsp./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotására. 
 
Előadó: Kovács Miklósné jegyző 
Írásbeli előterjesztés 
Véleményezik: Bizottságok 
       
A polgármester kéri a bizottsági véleményeket. 
 
Dr. Legény Zsolt  a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság nem 
javasolja tárgyalni a napirendet. Javasolja, hogy a képviselők  javaslataikat 2011. 01. 15-éig 
írásban nyújtsák be a jegyzőhöz, aki a módosító javaslatokra figyelemmel terjessze a 
Képviselő-testület elé a rendelet-tervezetet. 
 
Szántó József a Szociális, Idős- és Egyházügyi  Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság 
sem javasolja most tárgyalni a napirendet. Javasolja, hogy a módosító javaslatokat írásban 
juttassák 2011. 01. 15-éig juttassák el a jegyzőhöz az önkormányzat elé történő 
előterjesztésre.  
 
Agárdi Sándor az Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság elmondja, 
hogy bizottsága is azonos tartalmú döntést hozott a másik két bizottságéval. 
 
Lukácsi Attila szavaztat a bizottságok javaslatáról. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
7  „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

346/2010. (XII.20.) Ökt. számú 
h a t á r o z a t a 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról 
 
A Képviselő-testület: 
 
úgy határozott, hogy a képviselők Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozó 
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módosító javaslataikat 2011. 01. 15.éig írásban juttassák el a jegyzőhöz a Képviselő-testület 
elé történő előterjesztés elkészítésére. 
 
A polgármester kéri a képviselőket, hogy a jövő évi ülésterv elkészítéséhez javaslataikat 
szintén  2011. 01. 15.éig írásban juttassák el a polgármesteri hivatalba. 
 
 
Tárgy:/3.tsp./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből 
szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 
11/2004. (V.27.) rendelet módosítására. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés. 
Véleményezi:  Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a bérleti díj terhére 
történik a javítások elvégzése, a meghibásodások elhárítása. Az előzetes egyeztetéskor 
elhangzott, hogy jó lenne ezt az összeget 6 Ft-ra emelni. Javasolja a rendelet-tervezet 
elfogadását, és kéri a bizottság véleményét ismertetni. 
 
Dr. Legény Zsolt  a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság 
javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
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 rendeletet alkotja: 
 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2010. (XII.23. ) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjak 
megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 11/2004. (V.27.) rendelet 

módosításáról 
 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 
1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A R. 1. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„Az ivóvíz szolgáltatás díjai: 
- lakossági alapdíj                           275 Ft/hó/bekötés 
- közületi alapdíj                             714 Ft/hó/bekötés 
- lakossági üzemeltetési díj             189 Ft/m3 
- közületi   üzemeltetési díj             281 Ft/m3 
- bérleti  díj                                          6 Ft/m3 
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A  díjak az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazzák.” 
 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 
 

3. § 
 

Ez a rendelet  2011. január 2-án hatályát veszti. 
 
 
Lukácsi Attila                                                                            Kovács Miklósné    
polgármester                                                       jegyző 
 
Tárgy:/4.tsp./ Előterjesztés a  szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) 
rendelet módosítására. 
 
Előadó: Kovács Miklósné jegyző 
Írásbeli előterjesztés 
Véleményezik:  Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
                           Szociális, Idős- és Egyházügyi  Bizottság 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz. 
 
A polgármester kéri a bizottsági véleményeket. 
 
Dr. Legény Zsolt  a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság 
tárgyalta az előterjesztést és nem javasolja a méltányossági ápolási díjat megszüntetni. 
 
Szántó József a Szociális, Idős- és Egyházügyi  Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság 
sem javasolja a méltányossági ápolási díj  megszüntetését, de vállalja az ápolás ellenőrzése 
szempontrendszerét kidolgozni. 
 
H o z z á s z ó l á s o k: 
 
Dr. Kovács József: ezt én már javasoltam. Ellenőrizni kell az ápolást, mert tudok olyan 
esetet, hogy az ápoló a szülőre zárja az ajtót. Amennyiben az ápolt egészségi állapota 
indokolja, és más feltételek is fennállnak, akkor az ápolást meg kell állapítani. Sokan 
munkahely-pótlásként veszik igénybe ezen ellátást. 
Az ellenőrzést kell erősíteni és ha indokolt meg kell az ellátást szüntetni. 
 
Lukácsi Attila: a 17 főből 3 esetben beszélhetünk arról, hogy az ápoló ténylegesen gondozza 
is az ápoltat. 
 
Szántó József: én is amellett vagyok, hogy ne szüntessük meg ezt a szociális ellátási formát, 
de rendeletben határozzuk meg azt a feltételrendszert, melynek meg kell felelni az ápolási 
tevékenységnek.  
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A polgármester szavaztat a módosító javaslatról, miszerint a testület ne szűntesse meg a 
méltányossági ápolási díjat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6  „igen” , 1 „nem” 
szavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadta. 
 
A polgármester a módosító javaslatot figyelembe véve szavaztat a rendelet-tervezetről. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6  „igen” , 1 „nem” szavazattal, tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2010. (XII.23. ) 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 92. § (1) 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: R)  
29.  § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 29. § (1) Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelmet -  erre 
rendszeresített nyomtatványon - a szociális ellátást nyújtó intézmény vezetőjénél, az 
étkeztetés esetében  Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesterénél kell  benyújtani, 
aki dönt a kérelem tárgyában és döntéséről írásban értesíti az ellátást igénylőt, törvényes 
képviselőjét.  

2. § 
 

Ez a rendelet kihirdetésekor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

 
Lukácsi Attila                                                                            Kovács Miklósné    
polgármester                                                       jegyző 
 
 
A polgármester elmondja, hogy a szociális törvény jövő évi módosításai indokolják majd a 
helyi szociális rendelet felülvizsgálatát. Az önkormányzat rendeletében szabályozhatja, hogy 
az ápolást végző személy kötelezettségét mely esetekben nem teljesíti. Javasolja a rendelet 
felülvizsgálatának határidejét 2011. 02. 15-ben megállapítani és megbízni a Szociális, Idős- és 
Egyházügyi  Bizottságát, hogy dolgozza ki az ápolást végző személy kötelezettségei 
teljesítésére vonatkozó szabályokat. 
A polgármester a javaslatról szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7  „igen” 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
347/2010. (XII.20.) Ökt. számú 

h a t á r o z a t a 
 

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

A Képviselő-testület: 
 
1./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2011. január 1-
jei módosításaira figyelemmel felkéri a jegyzőt, hogy a  szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló 7/2008. (IV.18.) rendeletének felülvizsgálatát végezze el és azt döntésre terjessze a 
Képviselő-testület elé. 
 
2./ Megbízza a Szociális, Idős- és Egyházügyi  Bizottságát, hogy dolgozza ki az ápolást végző 
személy kötelezettségei teljesítésére vonatkozó szabályokat. 
 
Felelős: Jegyző és a Szociális, Idős- és Egyházügyi  Bizottság Elnöke 
Határidő: 2011. 02. 15. 
 
Határozatról értesül: 
1./ jegyző 
2./ Szociális, Idős- és Egyházügyi  Bizottság elnöke 
3./ irattár 
 
Tárgy:/5.tsp./ Előterjesztés Tornyospálca Község Cigány Kisebbségi Önkormányzattal 
kötendő - a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos együttműködés szabályairól szóló – 
együttműködési megállapodás jóváhagyására.  
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az önkormányzat még 
2007. évben a  kisebbségi önkormányzat ingyenes használatába adta a tulajdonát képező 
Mándoki utca 3. szám alatti ingatlan épületét és az udvarrészt. A kisebbségi önkormányzat 
elnöke most kérelemmel fordult a testülethez, hogy a kertet is bocsássák a rendelkezésükre. 
Kéri a véleményeket. 
 
H o z z á s z ó l á s o k: 
 
Agárdi Sándor elmondja, hogy Ángyán József professzort -  akit nagyon nagyra tart és aki 
már tartott előadást Tornyospálcán – szeretné meghívni, hogy tartson előadást a „Gömbös féle 
Kert-Magyarország”-ról. Sajnos mára már a vidéken élő gyerekek sem ismerik a konyhakerti 
növényeket, tehát szükség lenne az iskolai gyakorlókertre.  
 
Dr. Kovács József szerint a falun a gyerekek helyben, otthon elsajátíthatják ezeket az 
ismereteket. 
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Csépke Csaba véleménye szerint az 1244/9 hrsz-ú önkormányzati telek is megfelelő lenne az 
iskolai gyakorlókerti oktatásra. 
 
Lukácsi Attila:vissza kellene állítani a gyakorlati oktatást. Javaslom, hogy egy évre adja oda 
a kertet használatra az önkormányzat, amennyiben nem teljesítik a művelési kötelezettséget, 
akkor vonja meg tőlük a használatot az önkormányzat. Javasolja, hogy az Oktatási, Kulturális, 
Sport és Településfejlesztési Bizottság dolgozza ki a művelési kötelezettség teljesítésének 
feltételeit.   
 
A polgármester először szavaztat az együttműködési megállapodásról szóló határozati 
javaslatról. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7  „igen” szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
348/2010. (XII.20.) Ökt. számú 

h a t á r o z a t a 
 

Tornyospálca Község Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendő - a költségvetési 
gazdálkodással kapcsolatos együttműködés szabályairól szóló – együttműködési 

megállapodás jóváhagyásáról 
 

A Képviselő-testület: 
 
1./ Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, és 68. § (3) bekezdése 
alapján – a határozat mellékletét képező - Tornyospálca Község Cigány Kisebbségi 
Önkormányzattal kötendő - a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos együttműködés 
szabályairól szóló „Együttműködési Megállapodás”-t  jóváhagyja. 
 
2./ A 2/2007. (I.15.) ÖKT. számú határozattal jóváhagyott együttműködési megállapodás 
hatályát veszti. 
 
Határozatról értesül: 
1./ kisebbségi önkormányzat elnöke 
2./ polgármester 
3./ jegyző 
4./ polgármesteri hivatal 
5./ irattár 
 
                                              Melléklet a 348/2010.(XII.20.) Ökt. számú  határozathoz 
 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁS 
(tervezet) 

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.) 66. §-a, 68. § 
(3) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 37. § (4) bekezdése alapján Tornyospálca Község 
Önkormányzata (székhely: 4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23., képviseli: Lukácsi Attila 
László polgármester) – a továbbiakban: helyi önkormányzat – és a  Tornyospálca Község 
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Cigány Kisebbségi Önkormányzat (székhely: 4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23., 
képviseli: Lakatos Ernő elnök) – a továbbiakban: kisebbségi önkormányzat – a költségvetési 
gazdálkodással kapcsolatos együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik. 
 

I. 
A megállapodás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 
Ötv.) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a 
továbbiakban: Nek. tv.), az Áht., az Ámr., és az államháztartás szervezeti beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Áhsz.) előírásait alapul véve tartalmazza a helyi önkormányzat és a helyi 
kisebbségi önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat: 
 
a költségvetési koncepció készítésére, 
a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére, 
a költségvetési előirányzatok módosításának rendjére, 
az államháztartás rendszerén belüli információszolgáltatás rendjére, 
a beszámolási kötelezettség rendjére, 
a költségvetés végrehajtásának rendjére, 
és a belső ellenőrzésre. 

II. 
 

A költségvetési koncepció készítése 
 
A Polgármesteri Hivatal erre kijelölt köztisztviselője a kisebbségi önkormányzat elnökével – a 
költségvetési koncepció összeállítását 30 nappal megelőzően áttekinti a helyi kisebbségi 
önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevétel-forrásait, ezek közül 
kötelezően a nemzetiségi, etnikai feladatok finanszírozásának együttes összegére vonatkozó 
bevételeket. 
 
A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepció-tervezetének a helyi kisebbségi 
önkormányzatot érintő adatairól, keretszámairól – a tervezet elkészültét követő 3 napon belül 
írásban – tájékoztatja a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét.  
A helyi kisebbségi önkormányzat a helyi önkormányzat költségvetési koncepciójáról - a helyi 
kisebbségi közügyeket érintő ügyekben - kialakított véleményét, erről szóló határozatát a 
helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési koncepciójával együtt, a koncepciótervezethez  
kell csatolni /Ámr. 37. § (4) f) pont/. 
A következő évre vonatkozó koncepciót a polgármester – a helyi kisebbségi önkormányzat  
véleményére figyelemmel – november 30-ig, a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai 
általános választásának évében december 15-ig benyújtja a képviselő-testületnek, amely 
határoz a költségvetés elkészítésének további munkálatairól. 
A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját annak elfogadását követő egy 
munkanapon belül a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke rendelkezésére bocsátja /Ámr. 37. 
§ (4) b) pont/. 

III 
 
 

A költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendje 
 

A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a 
Polgármesteri Hivatal erre kijelölt köztisztviselője a helyi kisebbségi önkormányzat 
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költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a költségvetési törvényből 
adódó részletes információk rendelkezésre állást követően – közli a helyi kisebbségi 
önkormányzat elnökével /Ámr. 37. § (4) c) pont/. 
A kisebbségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a kisebbségi önkormányzat 
költségvetési határozatának tervezetét. A kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete 
megtárgyalja és határozatában kezdeményezi a képviselő-testületnél a feladatainak 
ellátásához szükséges költségvetési előirányzatainak elfogadását, illetve befogadását. 
A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát az elnök – annak elfogadását 
követő egy munkanapon belül – megküldi a jegyzőnek annak érdekében, hogy a határozat – 
változatlan formában – a helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe beépítésre kerüljön 
/Ámr. 37. § (4) d) pont/. 
A helyi kisebbségi önkormányzat a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tervezetét 
– a helyi kisebbségi közügyeket érintő ügyekben – véleményezi, az erről szóló határozatát a 
helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatával egyidejűleg megküldi a jegyzőnek 
/Ámr. 37. § (4) f) pont/. 
A helyi önkormányzat rendelete kisebbségenként tartalmazza a nemzetiségi, etnikai feladatok 
finanszírozásának együttes összegét, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 
előirányzatokat egymástól elkülönítetten, legalább a következő tételekre kiterjedően: 
az állami támogatás jogcímenként, 
a helyi önkormányzat támogatása az átvállalt feladatok, valamint intézmények szerint, 
illetve általánosan, 
az egyéb, államháztartáson belülről származó bevételek 
személyi jellegű kiadások, 
munkaadót terhelő járulékok, 
dologi jellegű kiadások, 
általános tartalék 
céltartalék. 
A helyi önkormányzat költségvetési rendeletét – annak az Áht. 71. §-ának (1) bekezdésében 
rögzített határidőben történő elfogadását követő egy munkanapon belül – a jegyző a helyi 
kisebbségi önkormányzat elnöke rendelkezésére bocsátja /Ámr. 37. § (4) bekezdés e) pont/. 
 

IV. 
 

A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 
 

A helyi kisebbségi önkormányzat feladatmutatókhoz kapcsolódó – költségvetési törvényben 
meghatározott – normatív hozzájárulásainak és támogatásainak előirányzatát módosítani kell, 
ha a kisebbségi önkormányzat év közben feladatot, illetve intézményt helyi önkormányzaton 
kívüli szervezetnek ad át, vagy ilyen szervezettől átvesz. 
A helyi kisebbségi önkormányzat testülete a költségvetési határozatában általa jóváhagyott 
előirányzatok átcsoportosítási jogát bizottságaira és a helyi kisebbségi önkormányzat elnökére 
átruházhatja. 
A helyi kisebbségi önkormányzati előirányzatok kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzat 
határozata alapján módosíthatók, e módosítások a helyi önkormányzat költségvetési 
rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain átvezetendők. Az előirányzat átcsoportosításról 
szóló kisebbségi önkormányzati határozatot 15 napon belül köteles a helyi kisebbségi 
önkormányzat elnöke a helyi önkormányzat jegyzőjének megküldeni. 
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V. 
 

Az államháztartás rendszerén belüli információszolgáltatás rendje 
 

A helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat 
Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának erre kijelölt köztisztviselője 
látja el. 

VI. 
 

Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje 
 

A helyi önkormányzatnak és a helyi kisebbségi önkormányzatnak a naptári év első feléről 
június 30-i fordulónappal féléves költségvetési beszámolót, a naptári évről december 31-i 
fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készítenie a központilag előírt 
nyomtatványon és tartalommal. 
A féléves költségvetési beszámolót legkésőbb július 31-ig, az éves költségvetési beszámolót 
legkésőbb a következő év február 28-ig kell a Magyar Államkincstár Területi 
Igazgatóságának megküldeni. 
A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szeptember 15- 
ig, míg ¾ éves helyzetről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a 
képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat beleértve a helyi 
kisebbségi önkormányzat – költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék 
felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat 
költségvetése teljesülésének alakulását /Áht. 79.§ (1) bekezdés/. 
A helyi kisebbségi önkormányzat elnöke a helyi önkormányzatnak a beszámolási 
kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat és beszámol a helyi kisebbségi 
önkormányzat képviselő-testületének a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési 
határozatának időarányos teljesítéséről /Áht. 79.§ (3) bekezdés/. E beszámolót legkésőbb az I. 
féléves helyzetről augusztus 15-éig, a ¾ éves helyzetről október 30-áig a helyi kisebbségi 
önkormányzat elnöke megküldi a polgármester részére. 
A helyi kisebbségi önkormányzat zárszámadási határozatát tárgyévet követő 3 hónapon belül 
elfogadja, és azt 3 napon belül megküldi a polgármester részére. 
A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési beszámolóját az önkormányzati hivatal készíti 
el oly módon, hogy az saját költségvetési beszámolójával egybeépíthető, illetve összevonható 
legyen. 
A helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási és egyéb nem intézményi formában ellátott 
feladatának, valamint intézményeinek költségvetésről és beszámolójáról a helyi 
önkormányzat saját adataival összevontan és külön helyi kisebbségi önkormányzatonként 
információt szolgáltat. 
A helyi önkormányzatnak a helyi kisebbségi önkormányzat adatait is tartalmazó felülvizsgált 
éves és féléves beszámolóit a beszámoló elkészítését követő nyolc munkanapon belül kell 
benyújtania a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához. 
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VII. 
 

A költségvetés végrehajtásának rendje 
 

1. Kötelezettségvállalás, utalványozás 
 
A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatai terhére kizárólag a 
kisebbségi önkormányzat elnöke vagy az általa meghatalmazott helyi kisebbségi 
önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult utalványozásra /Áht. 74/A. 
§ (1) bekezdés/. Kötelezettségvállalásnak minősül az a foglalkoztatásra irányuló jogviszony 
létesítéséről, szerződés (megállapodás) megkötéséről, támogatás biztosításáról, illetve más, 
pénzben kifejezhető értékű szolgáltatás teljesítésére irányuló kötelezettség vállalásáról szóló, 
szabályszerűen megtett jognyilatkozat, amelyet a helyi kisebbségi önkormányzat 
költségvetése előirányzatainak terhére vállal, ideértve az áru vagy szolgáltatás 
megrendeléséről elküldött és visszaigazolt megrendelést, a jóváhagyott feladat megvalósítása 
érdekében kötött, szerződéssel alátámasztott dokumentumot is. 
Kötelezettségvállalás kizárólag ellenjegyzés után, írásban történhet. 
 
2. Ellenjegyzés 
 
Helyi kisebbségi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség esetén a helyi önkormányzat  
jegyzője, vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó 
köztisztviselő, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat megbízása alapján a helyi kisebbségi 
önkormányzat testületének tagja is végezheti. 
Nem jogosult a helyi kisebbségi önkormányzat az ellenjegyzési jogkör gyakorlásával 
testületének azon tagját megbízni, aki a kötelezettségvállaló, illetve utalványozó személlyel 
közeli hozzátartozói viszonyban van. Amennyiben nincs a helyi kisebbségi önkormányzatnak 
olyan testületi tagja, aki a kötelezettségvállaló, illetve utalványozó személlyel ne lenne közeli 
hozzátartozói viszonyban, úgy az ellenjegyzési jogkör gyakorlását a jegyző vagy az általa 
írásban kijelölt köztisztviselő látja el. 
A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon személy nem 
végezheti. 
Az ellenjegyzés az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint a jogszerűségnek az 
ellenőrzésére irányul. 
 
3. Szakmai teljesítés igazolása és érvényesítés 
 
A szakmai teljesítés igazolás a kiadások utalványozása előtt történik. A szakmai teljesítés 
igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni kell a 
kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló 
kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését. A szakmai teljesítést az igazolás dátumának 
és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell 
igazolni. A szakmai teljesítés igazolására jogosult személyeket - az adott 
kötelezettségvállaláshoz, vagy a kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz 
kapcsolódóan – a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke írásban jelöli ki. 
A szakmai teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell az összegszerűséget, a 
fedezet meglétét és az Áht., Ámr., Áhsz. előírásai betartásra kerültek-e. Amennyiben az 
érvényesítő szabálytalanságot észlel, arról értesíti a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét, 
mint kötelezettségvállalót. Az érvényesítést Tornyospálca  Község Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának erre kijelölt köztisztviselője végzi. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 15 

Az érvényesítésnek – az „érvényesítve” megjelölésen kívül – tartalmaznia kell a megállapított 
összeget, a könyvviteli elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot, az érvényesítés dátumát és 
az érvényesítő aláírását. 
 
4. A kisebbségi önkormányzat számlái 
 
A helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden 
pénzforgalmát az önkormányzati hivatal költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó, 
külön a részére és kizárólagos használatára megnyitott alszámlán köteles lebonyolítani. 
A helyi kisebbségi önkormányzat a költségvetési elszámolási számlán kívül a helyi kisebbségi 
önkormányzatok részére juttatott adományok elkülönített kezelésére a helyi önkormányzat 
költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódóan alszámlát vezethet. 
Az aláírás érvényességéhez két személy aláírása szükséges, ezek egyikének az elnöknek, vagy 
az elnökhelyettesnek kell lennie. 
A helyi kisebbségi önkormányzat működésének általános támogatását a kisebbségi 
önkormányzat a helyi önkormányzaton keresztül a költségvetési törvényben meghatározottak 
szerint vesz igénybe. 
 
5. Az előirányzatok készpénzben történő felhasználása 
 
A kisebbségi önkormányzat készpénzkezelése a Polgármesteri Hivatal házipénztárában 
történik. 
A kisebbségi önkormányzat elkülönített készpénzkezelésének feladatait, a 
kötelezettségvállalás, az utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés és a szakmai teljesítés 
igazolásának rendjét a Polgármesteri Hivatal Pénzkezelési Szabályzatában is rögzíteni kell. 
Készpénz a Polgármesteri Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a helyi 
kisebbségi önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat 
(szerződés, számla) bemutatja és szándékát a pénzfelvételt megelőző 2. napon a Polgármesteri 
Hivatal pénztárosánál jelzi. 
 
6. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 
 
Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a helyi kisebbségi önkormányzat  
számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti,  
az Áhsz. 8.§-a szerinti szabályzatait kiterjeszti a helyi kisebbségi önkormányzatra. 
Az Ámr.-ben meghatározott adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért és a 
költségvetési kapcsolatok bemutatásának valódiságáért a helyi kisebbségi önkormányzat 
elnöke és a helyi önkormányzat polgármestere felelősek. 
A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel 
való tartalmi egyezőségéért a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke, a helyi önkormányzat 
polgármestere és jegyzője együttesen felelősek. 
A helyi kisebbségi önkormányzat leltározási tevékenységét a Polgármesteri Hivatal e 
feladattal megbízott dolgozói és a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke, vagy az általa 
meghatalmazott személy és a kisebbségi önkormányzat leltáráért felelősséggel tartozók - 
amennyiben e személyek nem azonosak - együttesen végzik a Polgármesteri Hivatal 
Leltározási és leltárkészítési szabályzatában foglaltaknak és a kiadott leltározási utasításnak és 
ütemtervnek megfelelően. 
A helyi kisebbségi önkormányzat által beszerzett, illetve használatában lévő kis- és 
nagyértékű tárgyi eszközök, beruházások nyilvántartása a Tornyospálca Község 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági és gazdálkodási rendszerében történik. 
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VIII. 

 
Belső ellenőrzés 

 
A helyi kisebbségi önkormányzat belső ellenőrzésének megszervezéséről, működtetéséről a 
jegyző feladata gondoskodni. 
 
A belső ellenőrzés végzésével a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. 
(XI.26.) Korm. rendeletben meghatározott általános és szakmai követelményeknek megfelelő 
személy, vagy szervezet bízható meg. A belső ellenőrzési feladatokat a Kisvárda és Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi. 
 
A helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a jegyző feladata a helyi kisebbségi 
önkormányzat gazdálkodásának folyamatára és sajátosságaira tekintettel a folyamatba épített 
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési (továbbiakban: FEUVE) rendszer kialakítása, 
működtetése és fejlesztése, valamint a FEUVE rendszer és a belső ellenőrzés működésének az 
éves költségvetési beszámoló keretében való értékelése. 
A jegyző feladata szabályozni a helyi kisebbségi önkormányzatra vonatkozóan a 
szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, mely az SZMSZ mellékletét kell, hogy képezze. 
A jegyző köteles a kockázati tényezők figyelembe vételével kockázatelemzést végezni és 
kockázatkezelési rendszert működtetni. 
 
Jelen együttműködési megállapodást annak megkötését követően a felek minden év január  
15-ig felülvizsgálják, és a szükséges módosításokat elvégzik. 
A jegyző a megállapodás vonatkozó jogszabályok változása miatti módosításának 
szükségességét a települési és a kisebbségi önkormányzatnak jelzi, a települési és a kisebbségi 
önkormányzat képviselő-testülete a megállapodást szükség esetén határozatával módosítja. 
 
 
Záradék: 
 
Az Együttműködési Megállapodást  Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a …/2010. (__.__.) Ökt. számú határozatával, a  Tornyospálca Község Cigány Kisebbségi  
Önkormányzat  Képviselő-testülete a   ….../2010. (__.__.) sz. határozatával hagyta jóvá. 
 
Tornyospálca, 2010. ………………..hó …nap 
 
 
 
 
Lukácsi Attila                                                                                       Lakatos Ernő  
polgármester                                                                                              elnök 
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A polgármester szavaztat a kisebbségi önkormányzat kérelméről,  a Mándoki utca 3. 
szám alatti ingatlan kertjének ingyenes használatba adásáról. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 7  „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
349/2010. (XII.20.) Ökt. számú 

h a t á r o z a t a 
 

Tornyospálca Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelméről 
 

A Képviselő-testület: 
 
1./ Tornyospálca Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmét megismerte. 
 
2./ 2011. január 1-jétől 2011. december 31-éig terjedő időtartamra a tulajdonát képező 
Tornyospálca, Mándoki utca 3. szám alatti ingatlan kertjét művelési kötelezettség mellett a  
Tornyospálca Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat ingyenes használatába adja. 
 
3./ Felkéri az Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottságát, dolgozza ki a 
művelési kötelezettség teljesítésének feltételeit.   
Határidő: 2011. 02.29. 
Felelős: Agárdi Sándor bizottsági elnök 
 
4./ Megbízza a polgármestert, hogy a művelési kötelezettség teljesítésének feltételei alapján 
kösse meg a megállapodást. 
Határidő: 2011. 03.10. 
Felelős: Lukácsi Attila polgármester 
 
Határozatról értesül: 
1./ kisebbségi önkormányzat elnöke 
2./ polgármester 
3./ a bizottság elnöke 
4./ jegyző 
5./ ingatlanvagyon kataszter 
6./ irattár 
 
Tárgy:/6.tsp./ Előterjesztés a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
létrehozásáról szóló megállapodás módosítására. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
  
Lukácsi Attila polgármester szóbeli kiegészítést nem tesz. Kéri a véleményeket. 
 
H o z z á s z ó l á s o k: 
 
Dr. Kovács József észrevételezi, hogy az ügyeleti ellátás pénteki napon 15 órától kezdődik. 
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Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester szavaztat a határozati javaslatokról. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7  „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatokat hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
           Képviselő-testületének 

                                                          350/2010. (XII.20.) Ökt. számú 
                                                                    h a t á r o z a t a 
 
a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodás 

módosításáról 
 

A Képviselő-testület: 

1. Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodás 

módosításait teljes terjedelemben megismerte, azt az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja. 

2. Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 

aláírására. 

Felelős: polgármester     Határidő: azonnal 
 
 
 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata 
           Képviselő-testületének 

                                                          351/2010. (XII.20.) Ökt. számú 
                                                                    h a t á r o z a t a 
 

Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Kisvárda Város Önkormányzata 
valamint az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra társult 

önkormányzatok között létrejött megállapodás elfogadására 
 

A Képviselő-testület: 
 

1. a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Kisvárda Város 

Önkormányzata valamint az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra 

társult önkormányzatok között létrejött megállapodást teljes terjedelemben 

megismerte, azt a határozat melléklete szerinti tartalommal köti meg.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására 

 

Felelős: polgármester     Határidő: 2010. azonnal 
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1. sz. melléklet 
MEGÁLLAPODÁS  

 
amely létrejött egyrészről    
   
Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11. 
képviseletében: Leleszi Tibor elnök) a továbbiakban: Társulás 
 
másrészről  
Kisvárda Város Önkormányzata (4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11. képviseletében: 
Leleszi Tibor polgármester), mint külön megállapodás szerint megbízott önkormányzat 
 
Ajak Nagyközség Önkormányzata (4524 Ajak, Ady E. u. 25. képviseletében: Kerekes 
Miklós polgármester), 
Anarcs Község Önkormányzata (4546 Anarcs, Kossuth u. 30. képviseletében: Kalinák 
József János polgármester), 
Dombrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (4492 Dombrád, Rákóczi u. 36. 
képviseletében: Kozmáné Kasza Veronika polgármester),  
Döge Község Önkormányzata (4495 Döge, Osváth tér 1. képviseletében: Dr. Nagy Péter 
polgármester), 
Fényeslitke Község Önkormányzata (4621 Fényeslitke, Kossuth út 96. képviseletében: 
Mártha Tibor polgármester), 
Gyulaháza Község Önkormányzata (4545 Gyulaháza, Petőfi u. 27. képviseletében: Bardi 
Béla polgármester), 
Jéke Község Önkormányzata (4611 Jéke, Dózsa Gy. u. 15. képviseletében: Bogáti János 
polgármester),  
Kékcse Község Önkormányzata (4494 Kékcse, Fő u. 116. képviseletében: Szekeres Katalin 
polgármester), 
Lövőpetri Község Önkormányzata (4633 Lövőpetri, Petőfi u. 36. képviseletében: Tóth 
László József polgármester), 
Mezőladány Község Önkormányzata (4641 Mezőladány, Dózsa Gy. u. 29. képviseletében: 
Bartha Attila polgármester), 
Nyírlövő Község Önkormányzata (4632 Nyírlövő, Kossuth u. 26. képviseletében: Durbák 
Ferenc polgármester), 
Pap Község Önkormányzata (4631 Pap, Kossuth u. 102. képviseletében: Maximovits 
György polgármester), 
Pátroha Község Önkormányzata (4523 Pátroha, Kossuth u. 82. képviseletében: Tóth 
Sándor polgármester), 
Rétközberencs Község Önkormányzata (4525 Rétközberencs, Fő u. 33. képviseletében: 
Kovács Károly polgármester), 
Szabolcsbáka Község Önkormányzata (4547 Szabolcsbáka, Kossuth u. 23. képviseletében: 
László Józsefné polgármester), 
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata (4496 Szabolcsveresmart, Kossuth út 80. 
képviseletében: Nagy Béla polgármester), 
Tiszakanyár Község Önkormányzata (4493 Tiszakanyár, Dombrádi u. 37. képviseletében: 
Háda Krisztián Sándor polgármester), 
Tornyospálca Község Önkormányzata (4642 Tornyospálca, Rákóczi u. 23. képviseletében: 
Lukácsi Attila László polgármester), 
Újdombrád Község Önkormányzata (4491 Újdombrád, Fő u. 36. képviseletében: Kállai 
András polgármester), 
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Újkenéz Község Önkormányzata (4635 Újkenéz, Petőfi u. 56. képviseletében: Putnoki Zsolt 
polgármester),   
Nyírtass Község Önkormányzata (4522 Nyírtass, Tass Vezér u. 1., képviseletében: Jenei 
Erzsébet polgármester)  
mint külön megállapodás szerinti megbízó önkormányzatok között az alulírott helyen és 
napon az alábbiak szerint.  
 
A szerződő felek jelen megállapodás előzményeként rögzítik, hogy a Társulás – a települési 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 2.§ (1) c) 
pontjában foglaltakat figyelembe vételével – a Társulási Megállapodás szerint vállalta, hogy a 
Társuláshoz tartozó 21 település és a csatlakozó Nyírtass település közigazgatási területén az 
egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást szervez (a térségben összehangolt 
hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyelet szervez). 
 

I. 
A megállapodás tárgya 

A Társulás elhatározza, hogy a központi orvosi ügyeletre vonatkozó a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 7.§ alapján létrejött 
Társulási Megállapodásban szereplő Kisvárda Város Önkormányzata, mint megbízott 
önkormányzat részére biztosítja a tulajdonában lévő, KCJ-029 és a KLC-030 forgalmi 
rendszámú Mitsubishi Outlander személygépkocsik (a továbbiakban: ügyeleti gépjárművek) 
és az 1. sz. mellékletben felsorolt orvosi eszközök teljes körű használatát. 

 
II. 

Felek jogai és kötelezettségei 
  

A Társulás vállalja, hogy Kisvárda Város Önkormányzata részére biztosítja az ügyeleti 
gépjárművek és orvosi eszközök külön díjazás nélküli használatát. 
Kisvárda Város Önkormányzata vállalja, hogy  
a) az ügyeleti gépjárműveket és orvosi eszközöket a központi orvosi ügyelet ellátása céljából, 
rendeltetésének megfelelően használja az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti 
ellátásra 
b) leltár alapján, elszámolási kötelezettséggel veszi át a tevékenység ellátásához biztosított 
ügyeleti gépjárműveket és orvosi eszközöket, a szerződés megszűnését követő időpontban 
pedig leltár szerint, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban szolgáltatja vissza azokat 
a Társulásnak 
c) a Társulás tulajdonában lévő ügyeleti gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos 
valamennyi költséget, a teljes körű fenntartást, karbantartást beleértve a szerviz, biztosítási, 
továbbá felróható magatartás vagy anyagelhasználódás következtében keletkezett költségeket 
is.  
d) a szerződés időtartama alatt saját költségén gondoskodik a használatba kapott eszközök, 
műszerek javításáról, pótlásáról, kötelező felülvizsgálatáról 
e) a használatba átadott gépjárművek és orvosi eszközök állapotáról évente egy alkalommal, 
december 31-ig, illetve, ha bármilyen meghibásodás történik, tájékoztatja a Társulást 
f) teljes kárfelelősséggel tartozik az átvett tárgyi eszközökben a saját maga, illetve a központi 
orvosi ügyeleti ellátás teljesítésébe bevont személyek által okozott károkért.  
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III. 
A szerződés tartama, felmondása 

 
A megállapodás határozott időre 2011. január 1. napjától három évre, 2013. december 31. 
napjáig jön létre. Amennyiben a Társulási Megállapodás megszűnik, ez a megállapodás is 
megszűnik. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés közös 
megegyezéssel módosítható. A szerződést bármelyik fél írásban, 90 napos felmondási idő 
biztosításával felmondhatja.  
Amelyik fél a II. fejezetben vállalt kötelezettségeknek nem, vagy csak részben, illetve 
késedelmesen tesz eleget, a másik fél – 15 napos határidő tűzésével – a teljesítésre írásban 
felszólíthatja, melynek eredménytelen eltelte után a jelen megállapodást azonnali hatállyal 
felmondhatja. A rendkívüli felmondásra okot adó fél, felel a mulasztásából eredő károkért.   
 

IV. 
Együttműködés, vitás kérdések rendezése  

 
A Társulás és Kisvárda Város Önkormányzata kötelesek egymást minden olyan körülményről 
haladéktalanul értesíteni, amely a megállapodásban foglaltak teljesítését gátolja, vagy 
veszélyezteti. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél a felelős.  
A jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő esetleges jogvitákat a felek közvetlen 
tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben az erre irányuló kezdeményezés nem 
vezet eredményre, úgy a felek a Kisvárdai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét ismerik 
el.  
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. 
évi IV. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.   
Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írták alá. 
 
Kisvárda, 2010. december     
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Tornyospálca Község Önkormányzata 
           Képviselő-testületének 

                                                           352/2010. (XII.20.) Ökt. számú 
                                                                    h a t á r o z a t a 
 

az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra vonatkozó társulási 
megállapodás elfogadására 

 
A Képviselő-testület: 
 

1. az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra vonatkozó társulási 

megállapodást teljes terjedelemben megismerte, azt a határozat melléklete szerinti 

tartalommal köti meg.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására 

 

Felelős: polgármester     Határidő: azonnal 
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2. sz. melléklet 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra 
 

amely létrejött egyrészről 
 
Ajak Nagyközség Önkormányzata (4524 Ajak, Ady E. u. 25. képviseletében: Kerekes 
Miklós polgármester) 
Anarcs Község Önkormányzata (4546 Anarcs, Kossuth u. 30. képviseletében: Kalinák 
József János polgármester), 
Dombrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (4492 Dombrád, Rákóczi u. 36. 
képviseletében: Kozmáné Kasza Veronika polgármester)  
Döge Község Önkormányzata (4495 Döge, Osváth tér 1. képviseletében: Dr. Nagy Péter 
polgármester) 
Fényeslitke Község Önkormányzata (4621 Fényeslitke, Kossuth út 96. képviseletében: 
Mártha Tibor polgármester) 
Gyulaháza Község Önkormányzata (4545 Gyulaháza, Petőfi u. 27. képviseletében: Bardi 
Béla polgármester), 
Jéke Község Önkormányzata (4611 Jéke, Dózsa Gy. u. 15. képviseletében: Bogáti János 
polgármester),  
Kékcse Község Önkormányzata (4494 Kékcse, Fő u. 116. képviseletében: Szekeres Katalin 
polgármester) 
Lövőpetri Község Önkormányzata (4633 Lövőpetri, Petőfi u. 36. képviseletében: Tóth 
László József polgármester), 
Mezőladány Község Önkormányzata (4641 Mezőladány, Dózsa Gy. u. 29. képviseletében: 
Bartha Attila polgármester), 
Nyírlövő Község Önkormányzata (4632 Nyírlövő, Kossuth u. 26. képviseletében: Durbák 
Ferenc polgármester), 
Pap Község Önkormányzata (4631 Pap, Kossuth u. 102. képviseletében: Maximovits 
György polgármester), 
Pátroha Község Önkormányzata (4523 Pátroha, Kossuth u. 82. képviseletében: Tóth 
Sándor polgármester), 
Rétközberencs Község Önkormányzata (4525 Rétközberencs, Fő u. 33. képviseletében: 
Kovács Károly polgármester) 
Szabolcsbáka Község Önkormányzata (4547 Szabolcsbáka, Kossuth u. 23. képviseletében: 
László Józsefné polgármester) 
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata (4496 Szabolcsveresmart, Kossuth út 80. 
képviseletében: Nagy Béla polgármester) 
Tiszakanyár Község Önkormányzata (4493 Tiszakanyár, Dombrádi u. 37. képviseletében: 
Háda Krisztián Sándor polgármester), 
Tornyospálca Község Önkormányzata (4642 Tornyospálca, Rákóczi u. 23. képviseletében: 
Lukácsi Attila László polgármester), 
Újdombrád Község Önkormányzata (4491 Újdombrád, Fő u. 36. képviseletében: Kállai 
András polgármester), 
Újkenéz Község Önkormányzata (4635 Újkenéz, Petőfi u. 56. képviseletében: Putnoki Zsolt 
polgármester),   
Nyírtass Község Önkormányzata (4522 Nyírtass, Tass Vezér u. 1., képviseletében: Jenei 
Erzsébet polgármester)  
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mint Megbízók (a továbbiakban: Megbízók) 
 
másrészről 
Kisvárda Város Önkormányzata (4600. Kisvárda, Szent László u. 7-11.sz.) képviseletében: 
Leleszi Tibor polgármester), mint megbízott (a továbbiakban: megbízott), 
között az egészségügyi alapellátás körébe tartozó ügyeleti ellátás működtetésére, a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködésükről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 7. §-a 
alapján alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. A megbízók az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény 93. §-ában valamint a 152. 
§ (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás körébe 
tartozó ügyeleti ellátás biztosítására – figyelemmel az egészségügyi ellátás folyamatos 
működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet 
rendelkezéseire – megbízzák Kisvárda Város Önkormányzatát, hogy a Városi 
Egészségügyi Alapellátás intézménye útján lássa el a megbízásban foglalt feladatot.  

 
2. A megbízott jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Városi 

Egészségügyi Alapellátás intézménye útján a megbízó önkormányzatok egészségügyi 
ellátási kötelezettsége körébe tartozó lakosok számára díjmentes háziorvosi ügyeletet 
biztosít az alábbi feltételekkel: 

a)   ügyeleti idő: munkanapokon 16 órától következő nap 8.00 óráig, szabad-, illetve 
munkaszüneti napokon folyamatosan, napi 24 órában; 

b)   ellátotti kör: a megbízó önkormányzatok közigazgatási területén lakó- vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező személyek, vagyis a megbízó önkormányzatok 
egészségügyi ellátási kötelezettsége körébe tartozó lakosok; 

c)    ellátás helye: a megbízott tulajdonában álló, 4600 Kisvárda, Szent György tér 2. 
szám alatti rendelő, illetve szükség esetén a beteg lakása; 

d)   szolgáltatás biztosításához szükséges tárgyi feltételeket az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. 
(X. 20.) ESzCsM rendelet figyelembe vételével a megbízott önkormányzat 
biztosítja, a saját, illetve intézménye tulajdonában lévő valamint a Kisvárda és 
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által – külön megállapodással – használatra 
átadott tárgyi eszközökkel és gépjárművekkel. 

e) a szolgáltatás folyamatos biztosításához szükséges személyi feltételeket biztosítja. 
 

3. A megbízás határozott időre 2011. január 1. napjától három évre, 2013. december 31. 
napjáig jön létre. 

 
4. A megbízók hozzájárulnak, a megbízott pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a 

Városi Egészségügyi Alapellátás, mint az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III.3.) Korm. rendelet szerinti szolgáltató, a Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztárral az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra finanszírozási 
szerződést kössön.  
A megbízott az ügyeleti ellátást az Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított 
finanszírozásból működteti, a megbízó önkormányzatokat az ügyeleti szolgáltatásért 
fizetési kötelezettség nem terheli. 
A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az Egészségbiztosítási Pénztár által 
biztosított finanszírozást a Városi Egészségügyi Alapellátás kizárólag az ügyeleti 
ellátás biztosításához szükséges kiadásokra használja fel. 
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5. A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy évente egy alkalommal, december 31-ig 
beszámol a Megbízóknak a tevékenység végzéséről, a bevételek és kiadások 
alakulásáról. 

 
6. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a megbízott - feladatellátással 

összefüggő – működését bármely önkormányzat ellenőrizheti. 
Az ellenőrzés tervezett időpontjáról a megbízott önkormányzatot, annak megkezdése 
előtt legalább 15 nappal írásban értesíteni kell. A szakmai felügyeletet az érintett 
szakhatóságok látják el. 
 

7. A megbízott kinyilatkozza, hogy  
a) érvényes működési engedéllyel rendelkezik jelen megállapodásban szabályozott 
ügyeleti ellátásra; 
b) ismeri és betartja az ügyeleti ellátás végzésére vonatkozó jogszabályi előírásokat, 
szakmai követelményeket;  
c) eleget tesz nyilvántartási és statisztikai adatgyűjtési és adatszolgáltatási 
kötelezettségének;  
d) a Városi Egészségügyi Alapellátás 4600 Kisvárda, Szent György tér 1. szám alatti 
rendelője megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott szakmai 
követelményeknek és előírásoknak; 
 

8. A társuláshoz való csatlakozás szándékáról, illetve felmondásról a csatlakozni/kilépni 
szándékozó önkormányzat polgármestere 90 nappal korábban, írásban tájékoztatja a 
megbízott önkormányzat polgármesterét és általa a többi polgármestert. A 
hozzájárulásról a társult önkormányzatok 30 napon belül döntenek. 

  
9. Megszűnik a megállapodás, ha a Társulás megszűnik, ha a Városi Egészségügyi 

Alapellátás ezen ügyeletre vonatkozó működési engedélyét jogerősen visszavonják, 
továbbá ha az Egészségbiztosítási Pénztár a finanszírozási szerződést felbontja. A 
megállapodás megszűnése esetén a megbízott elszámolást készít, melyről a megbízó 
önkormányzatok képviselő-testületei döntenek.  

 
10. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a helyi önkormányzatok 

társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek, valamint az egészségügyi és 
társadalombiztosítási jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 
11. Jelen megállapodás mellékletét képezik a társulásban résztvevő önkormányzatok 

képviselő-testületeinek e megállapodás jóváhagyásáról szóló határozatai. 
 
 
Kisvárda, 2010. december …. 
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Tornyospálca Község Önkormányzata 
           Képviselő-testületének 

353/2010. (XII.20.) Ökt. számú                                                                  
h a t á r o z a t a 

 
Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egészségügyi alapellátási 

feladatkörébe tartozó központi háziorvosi ügyeleti ellátására vonatkozó feladatellátási 
megállapodás elfogadásáról szóló határozat visszavonásáról 

 
A Képviselő-testület: 
 
Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egészségügyi alapellátási feladatkörébe tartozó 
központi háziorvosi ügyeleti ellátására vonatkozó feladatellátási megállapodás elfogadásáról szóló 
286/2010. (XI.17.) Ökt. számú határozatát visszavonja. 
 

Felelős: polgármester     Határidő: azonnal 
 
Tárgy:/7.tsp./ Beszámoló az adóztatási feladatokról, az adózási morálról. 
 
Előadó: Kovács Miklósné jegyző 
Írásbeli beszámoló 
Véleményezi:  Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz.  
A polgármester kéri a bizottsági vélemény ismertetését. 
 
Dr. Legény Zsolt  a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság  
tárgyalta a beszámolót. A magas gépjárműadó hátralékra figyelemmel javasolja a határozati 
javaslatot kiegészíteni azzal, hogy a Képviselő-testület utasítsa a jegyzőt, hogy több esetben 
éljen a forgalomból való kivonás lehetőségével, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom 
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével. 
 
A polgármester szavaztat a bizottsági módosító javaslatról. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati   
javaslat  kiegészítését  elfogadta. 
 
A polgármester a módosító javaslatot figyelembe véve szavaztat a határozati javaslatról. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

354/2010. (XII.15.) Ökt. számú 
h a t á r o z a t a 

 
az adóztatási feladatokról, az adózási morálról 

 
A Képviselő-testület: 
 
1./ Az adóztatási feladatokról, az adózási morálról szóló beszámolót elfogadja. 
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2./ Utasítja a jegyzőt  
- további inkasszók és letiltások kibocsátására, annak eredménytelensége esetén az APEH 
megkeresésére végrehajtás céljából, 
- intézkedjen a  gépjármű  forgalomból való kivonása, valamint az elidegenítési és terhelési 
tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt 
 
Határidő: azonnal és folyamatos, beszámolásra 2011.december    
Felelős: Kovács Miklósné jegyző 
              Zakor Imréné köztisztviselő 
 
Határozatról értesülnek: 
1./ jegyző 
2./ polgármesteri hivatal adóügyi ügyintézője 
3./ irattár 
 
Tárgy:/8.tsp./ Beszámoló Tornyospálca község környezetvédelmi helyzetéről. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
  
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz.  
 
H o z z á s z ó l á s o k: 
 
Agárdi Sándor az előterjesztés 4.h. pontjához kapcsolódóan elmondja, hogy személy szerint 
mindig támogatta a környezettudatos nevelést.  
Sajnálattal állapítja meg, hogy a Madarak és fák napja országosan is ellaposodott. Ezt a napot 
a Ricsikai erdei iskolában töltötték a gyerekek és nagyon élvezték. Folytatni kellene, 
elkülöníteni rá pénzt, mert költséges például a programot megelőző kullancs irtás. Túl 
vagyunk a környezet határküszöbén. A legolcsóbb védelem a nevelés. Nem látni, hogy az 
időközben felnőtt fiatal felnőttek környezetvédők lennének. Itt falun még jól élünk, mert 
mindent kidobálunk, nem komposztálunk. 
 
Dr. Kovács József a nevelés fontosságát emeli ki.  
 
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester szavaztat a határozati javaslatról. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

355/2010. (XII.15.) Ökt. számú 
h a t á r o z a t a 

 
Tornyospálca község környezetvédelmi helyzetéről 

 
A Képviselő-testület: 
 
1./ Tornyospálca község környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
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2./ Utasítja a jegyzőt, hogy készítsen ütemtervet a 2011. évben elvégzendő környezetvédelmi 
feladatokról. 
Felelős: Kovács Miklósné jegyző és Kiss Anita köztisztviselő 
Határidő: 2011. 03.15. 
 
3./ Intézkedjen Tornyospálca község Hulladékgazdálkodási Terve felülvizsgálatának 
elvégzéséről. 
Felelős: Kovács Miklósné jegyző és Kiss Anita köztisztviselő 
Határidő: 2011. 06.30. 
 
4./ Utasítja a jegyzőt, hogy döntésre készítse elő 
- az állattartás helyi szabályairól  
- a helyi természeti értékek védelméről szóló  
rendelet-tervezeteket. 
 
Felelős: Kovács Miklósné jegyző és Kiss Anita köztisztviselő 
Határidő: 2011. 06.30. 
 
Határozatról értesülnek: 
1./ jegyző 
2./ köztisztviselő 
3./ irattár 
 
Agárdi Sándor elmondja, hogy a Kossuth utcai óvoda, a valamikori csendőrlaktanya épület 
timpanonján olyan dísz volt, mint a kisvárdai tüdő gondozó épületén. Szeretné azt 
visszaállíttatni, amennyiben az lehetséges.  
 
Tárgy:/9.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 napirendhez sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester szavaztat a 
határozati javaslatról. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

356/2010. (XII.15.) Ökt. számú 
h a t á r o z a t a 

 
a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározásáról 
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A Képviselő-testület: 
 
Tornyospálca Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a 2011. évi 
teljesítménykövetelmények alapját képező céljait az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

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

 
      2.    A Képviselő-testület és bizottságai hatékony, törvényes működésének biztosítása. 

 
3. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény hatálya alá tartozó és egyéb ügyek gyors, jogszerű intézése, 
különös tekintettel az eljárási határidők betartására, udvarias, ügyfélbarát 
ügyintézés. 

 
4. Az Önkormányzat bevételeinek (időben történő) maximális realizálása, a 

kintlévőségek behajtása. 
 

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2011. december 31. 
Felelős:  Kovács Miklósné jegyző               

 
Tárgy:/10.tsp./ Előterjesztés köztisztviselők jutalmazására. 
  
Előadó: Dr. Legény Zsolt  
Szóbeli előterjesztés 
 
Dr. Legény Zsolt elmondja, hogy volt szerencséje megélni, hogy mint köztisztviselőnek - az 
egész évi munkát értékelve – a munkáltató egy kis jutalmat nyújtott át az év végeztével. 
Javasolja a hivatal dolgozói  jutalmazásához bruttó  40 ezer forint/fő  összeget biztosítani. 
 
Lukácsi Attila polgármester nem ért egyet a javaslattal. Egyrészt nem áll olyan jól az 
önkormányzat, másrészt nem tartja helyesnek a többi dolgozóval szemben. Esetleg egy kis 
gyümölcsöt, szaloncukrot elfogadhatónak tartok. 
 
Dr. Kovács József: én is az ajándékcsomagot támogatom, de mit fognak ehhez szólni a többi 
dolgozók? 
 
Dr. Legény Zsolt: én mindig, minden döntésemet felvállalom. Továbbra is javaslom a bruttó 
40 ezer forint/fő  összeg biztosítását. 
 
Agárdi Sándor: ez szép dolog, de most azt kell mondanom, hogy itt mindenki dolgozott, 
mindenki ellátta a feladatát. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavaztat javaslatokról. Először a  hivatal 
dolgozói  jutalmazásához bruttó  40 ezer forint/fő  összeg biztosításáról. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 3 „igen”,  3 „nem” szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot nem 
fogadta el. 
A polgármester szavaztat arról, hogy a hivatal köztisztviselői karácsonyi csomagot kapjanak, 
melynek fedezetét az önkormányzat 2000 Ft/fő összegben biztosítja. Megállapítja, hogy a 
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Képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással a 
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

357/2010. (XII.15.) Ökt. számú 
h a t á r o z a t a 

 
köztisztviselők természetbeni juttatásáról 

 
A Képviselő-testület: 
 
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői karácsonyi természetbeni juttatásának fedezetét 2000 
Ft/fő összegben biztosítja. 
 
Határozatról értesülnek: 
1./ jegyző 
2./ polgármesteri hivatal költségvetési, számviteli ügyintézői 
3./ irattár 
 
Tárgy:/11.tsp./ Előterjesztés a szociális étkeztetés kötelező önkormányzati feladatra 
ellátási szerződés megkötésére. 
  
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli kérelem mellékelve. 
Véleményezte: Szociális, Idős- és Egyházügyi  Bizottság 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz. Kéri a bizottsági vélemény 
ismertetését.   
 
Szántó József a bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendet és 
javasolja az ellátási szerződés megkötését. 
 
K é r d é s e k: 
 
Agárdi Sándor az iránt érdeklődik, hogy ki hordja ki a településen az ebédet a szociális 
étkezőknek? 
 
Lukácsi Attila: az ebédet eddig a gondozónők és a közmunkások hordták ki.  
A szociális és gyermekjóléti alapfeladatok közül a szociális étkeztetés az, amit az 
önkormányzat saját maga lát el.  
A polgármester ismerteti az Anarcs-Gyulaháza-Ilk önkormányzataival megkötött 
megállapodást, az intézményfenntartói társulást. Jelenleg nem fizetünk hozzájárulást, mert 
egyik alapfeladat normatívája viszi a másikat. A mostani döntésünknek esetleg az lehet a 
távlati következménye, hogy a jelenleg házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak is át 
fognak menni az egyházhoz, hiszen az egyháznak erre is van működési engedélye. Ha nem 
lesz elég ellátott, esetleg hozzá kell anyagilag is járulnunk az intézményfenntartói társuláshoz. 
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H o z z á s z ó l á s o k: 
 
Szántó József elmondja, hogy az önkormányzat által kapott normatíván túl az egyház még 82 
%-os támogatást kap a feladat ellátására. Ha az önkormányzatnak esetlegesen hozzá kellene 
járulnia, akkor azt az egyház meg fogja tenni. 
 
Dr. Kovács József: az önkormányzatnak a szociális alapfeladatot biztosítani kell, a 
„visszavonulás” lehetőségével is számolni kell. Ebben az esetben fel kell mérni a személyi, 
tárgyi feltételeket. Véleményem szerint a bölcsőde indításának gondolatával is foglalkoznunk 
kell. Nem lenne célszerű ad hoc bizottságot létrehozni ennek vizsgálatára? 
 
Lukácsi Attila: én csak arra akartam rávilágítani, hogy ennek az egyszerű döntésnek milyen 
következményei lehetnek. 
 
Dr. Legény Zsolt: szerintem erre nem kell ad hoc bizottságot létrehozni. Elolvastam az 
egyház kérelmét, ajánlatuk előnyös az önkormányzat számára. 
 
Dr. Kovács József: nem a szociális étkeztetésre gondoltam, hanem a házi szociális 
gondozásra, a bölcsődei ellátásra, valamint a hosszú távú kapcsolatokra, az esetleges 
együttműködés területeire. 
 
Mivel több 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 

358/2010. (XII.20.) Ökt. számú 
h a t á r o z a t a 

 
ellátási szerződés megkötéséről 

 
A Képviselő-testület: 
 
1./ 2011. január 1-jétől határozatlan időre ellátási szerződést köt a Tornyospálcai Református 
Egyházközséggel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(Sztv.) 86. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott  étkeztetés, mint kötelező 
önkormányzati feladat ellátására. 
 
2./ A  Tornyospálcai Református Egyházközség mint szociális étkezést nyújtó az 1. pontban 
rögzített alapszolgáltatatást az Áldás Diakóniai Központ intézménye útján biztosítja. 

3./ A szociális étkezést nyújtó köteles az  Sztv. 62. §-ában foglalt étkeztetést – a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően - , az arra rászorulók esetében az étel házhoz történő szállításával 
biztosítani. Az ellátásban részesítendő személyek szám: 84 fő.  

4./ A szociális étkezést nyújtó  a mindenkori költségvetésben biztosított alap és kiegészítő 
normatívákból, továbbá az általa beszedett személyi  térítési díjakból biztosítja a szolgáltatást, 
erre további ellenértéket az önkormányzattól nem igényel.  
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Tornyospálca Község Önkormányzata semminemű más fenntartási, fizetési kötelezettséggel 
nem bír, a szociális étkezést nyújtó felé semminemű ingatlant,  eszközt átadni nem köteles, 
nem biztosít.  

5./ A szociális étkezést nyújtó szakmai tevékenységről évente köteles beszámolni 
Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete felé. 

6./ A Tornyospálcai Református Egyházközség – főzési kapacitására figyelemmel - vállalja, 
hogy 2011. december 31-éig átlagosan  napi 84 adag ebédet vásárol az önkormányzattól 
bruttó 510 Ft/adag eladási áron. Erről a felek külön szerződésben állapodnak meg. 
 
7./ Felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötésére. 
 
Felelős: Lukácsi Attila polgármester 
Határidő: 2010. 12.31. 
 
Határozatról értesülnek: 
1./ Tornyospálcai Református Egyházközség 
2./ polgármester 
3./ szociális étkeztetésben részesülők 
4./ jegyző 
5./ Polgármesteri Hivatal költségvetési, számviteli ügyintézők 
6./ irattár 
 
A polgármester szavaztat arról, hogy a testület bízza meg az Oktatási, Kulturális, Sport és 
Településfejlesztési Bizottságát az önkormányzat és a református egyház közötti további 
szociális, közoktatási területeken történő együttműködési lehetőségek vizsgálatával. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal,  ellenszavazat és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

359/2010. (XII.20.) Ökt. számú 
h a t á r o z a t a 

 
az önkormányzat és a református egyház közötti együttműködésről 

 
A Képviselő-testület: 
 
Felkéri az Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottságát az önkormányzat és a  
református egyház közötti további szociális, közoktatási területeken történő együttműködési 
lehetőségek vizsgálatával. 
 
Felelős: Agárdi Sándor bizottsági elnök 
Határidő: 2011. 03.15. 
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Tárgy:/12.tsp./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 6/2007. (III.5.) rendelet módosítása. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli díjkalkuláció 
 
A napirendi pont előadója elmondja, hogy amennyiben a szerves hulladék gyűjtése külön 
megoldható, akkor a járatok száma törvényesen is ritkítható. 
 
Dr. Legény Zsolt: nagyon korrekt ajánlatot tett a közszolgáltató, javaslom annak elfogadását 
és a rendelet módosítását. 
 
Szántó József kiment a teremből. 
 
Kovács Miklósné jegyző jelzi, hogy közegészségügyileg a heti szállítás előírás. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester szavaztat Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 6 „igen” szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2010. (XII.23. ) önkormányzati rendelete 

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 6/2007. (III.5.) rendelet módosításáról  

 
 
Tornyospálca község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLII. tv. 
23.§-ában kapott felhatalmazás alapján ,  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
 

1. § 
 

A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 6/2007. (III.5.) rendelet (továbbiakban: R) mellékletének I. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
Az egységnyi közszolgáltatási díjtételek  
       2011. január 1-jétől    2011. december 31-éig terjedő időszakra: 
 
             -  120 literes edényzet                                       900 Ft/hó 
 
mely díjból a begyűjtés, szállítás 558  Ft, az ártalommentes lehelyezés díja 342  Ft.      
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2. § 

 
Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba és 2011. január 2. napján hatályát veszti. 
 
 
 
Lukácsi Attila                                                                                          Kovács Miklósné  
polgármester                                            jegyző 
 
A polgármester jelzi, hogy a 13. napirendet zárt ülés keretében tárgyalja a testület, melyről 
külön jegyzőkönyv készül. 
 
Szántó József visszajött. 
 
A zárt ülés elrendelése előtt a képviselők arról érdeklődnek, hogy készülnek-e a karácsonyi 
csomagok, mikor jön ki a nyomdából az újság, elkészültek-e az üdvözlőlapok, hogyan 
történik a  csomagok kiszállítása. 
 
Kovács Miklósné elmondja, hogy a Sváb-Gasztro Kft. a mai napon szállította le az 
élelmiszereket, azok kicsomagolása a délelőtt folyamán közmunkásokkal megkezdődött, 
holnapra elkészülnek. Az üdvözlő kártyák készítése megoldható, de nem olyan kivitelben, 
amelyet szerettünk volna. 
 
Lukácsi Attila elmondja, hogy az újság még nincs kész, talán szerdára leszállítható. 
Amennyiben a kiszállítás nem megoldható, akkor felmerülhet a csomagok szavazókörökben 
történő kiosztása. 
 
Dr. Legény Zsolt: meg kell oldani a kiszállítást, ahogyan arról döntöttünk, az egyház és az 
önkormányzat közösen. 
 
A polgármester végezetül elmondja, hogy a Mezőladány és Jéke községi önkormányzatokkal 
közösen létrehozandó gazdasági társaság 30-30-30 %-os tulajdoni arányú lehetne. A cég neve 
lehetne a települések neveiből alkotott mozaikszó. Székhelye Jéke község lenne, a cég jegyzett 
tőkéjét a 600.000 Ft-ot egyenlő arányban adnák össze az önkormányzatok. Kéri gondolkodni a 
cégvezető személyéről. 
 
A polgármester elrendeli a zárt ülést. 
 
 

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