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Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi 
Bizottsága 2011. augusztus 30-ai nyilvános ülésének 
 
a./ jegyzőkönyve 
b./ tárgysorozata 
c./ határozatai: 45-51/2011. 
 

TÁRGYSOROZAT 
 
 
Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 
 
1./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) rendelet 
módosítására 
 
2./ A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és 
Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetés módosításának véleményezése. 
 
3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.22.) 
önkormányzati rendeletének módosítására. 

 
4./ A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és 
Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetés I. féléves teljesítésének véleményezése. 
 
5./ A Közös Fenntartású Általános Iskola Óvoda Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 
Tornyospálca 2011. évi költségvetésének szeptember 1-ei módosítása. 
 
6./ Előterjesztés önkormányzati és magántulajdonban lévő ingatlanok használatára. 
 
7./ Szennyvízberuházáshoz szükséges döntések meghozatala. 
 
 
 
 
Tornyospálca, 2011. augusztus 30. 
 
 
                                                                                                                    Dr. Legény Zsolt  
                                                                                                                    a bizottság elnöke 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, 
Ügyrendi Bizottságának 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme. 
 

JELEN VANNAK 
 
Dr. Legény Zsolt elnök,  Csépke Csaba bizottsági tag 
 
Állandó tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző 
                                                  Lukácsi Attila polgármester 
                                                   
Jegyzőkönyvvezető: Kovács Miklósné jegyző 
 

HIÁNYZIK 
 

Szántó József, aki távollétét előzetesen bejelentette. 
 
Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke köszönti a bizottság ülésén megjelent képviselőt, a 
tanácskozási joggal jelenlévő jegyzőt és a polgármestert. 
Megállapítja, hogy az ülés 2 fővel határozatképes, így azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés 
napirendjének a megállapítására a meghívóban szereplő napirendi pontok szerint. 
Megkérdezi, hogy van e más javaslat? 
 
Mivel más javaslat nem érkezett, a bizottság elnöke szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 
2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el 
az ülés napirendjét: 
 
1./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) rendelet 
módosítására. 
 
2./ A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és 
Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetés módosításának véleményezése. 
 
3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.22.) 
önkormányzati rendeletének módosítására. 

 
4./ A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és 
Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetés I. féléves teljesítésének véleményezése. 
 
5./ A Közös Fenntartású Általános Iskola Óvoda Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 
Tornyospálca 2011. évi költségvetésének szeptember 1-ei módosítása. 
 
6./ Előterjesztés önkormányzati és magántulajdonban lévő ingatlanok használatára. 
 
7./ Szennyvízberuházáshoz szükséges döntések meghozatala. 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
Tárgy: /1.tsp./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) 
rendelet módosítására. 
 
Kovács Miklósné szóbeli  kiegészítésében elmondja, hogy a jogszabály változás folytán a 
bérpótló juttatás neve megváltozott szeptember 1-jétől. A tervezetből kimaradt a bérpótló 
juttatás helyett keresetpótló juttatás, melyet kér figyelembe venni. 
  
Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke  javasolja, hogy az kapjon helyi 
lakásfenntartási támogatást, „akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és a normatív 
alapú lakásfenntartási támogatás havi összege nem haladja meg a  2 600 forintot. 
A lakásfenntartási támogatás havi összege a  megállapított normatív lakásfenntartási 
támogatás összegének 10 %-a legyen.  
Javasolja továbbá a bérpótló juttatás elnevezés változásának az átvezetését.  
 
Mivel a napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavaztat. 
Megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságának 
45/2011. (VIII.30.) számú 

határozata 
 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) rendelet módosítására 
 
A Bizottság: 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek hogy az kapjon helyi lakásfenntartási támogatást, „akinek 
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és a normatív alapú lakásfenntartási támogatás havi 
összege nem haladja meg a  2 600 forintot. 
A lakásfenntartási támogatás havi összege a  megállapított normatív lakásfenntartási 
támogatás összegének 10 %-a legyen.  
Javasolja továbbá a bérpótló juttatás elnevezés változásának az átvezetését.  
 
 
Tárgy: /2.tsp./ A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás 
és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetés módosításának véleményezése. 
 
 
Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke  javasolja a határozati javaslat 
elfogadását. 
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Mivel a napirenddel kapcsolatosan más javaslat nem volt, a bizottság elnöke szavaztat. 
Megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságának 
46/2011. (VIII.30.) számú 

határozata 
 

A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 
Tornyospálca 2011. évi költségvetés módosításának véleményezésére 

 
A Bizottság: 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek határozati javaslat elfogadását. 

 
 

Tárgy: /3.tsp./ Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. 
(III.22.) önkormányzati rendeletének módosítására. 
  
Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke javasolja, hogy a bizottság támogassa a rendelet-
tervezet elfogadását. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatosan más javaslat nem volt, a bizottság elnöke szavaztat. 
Megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságának 
47/2011. (VIII.30.) számú 

határozata 
 

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

 
A Bizottság: 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet  elfogadását. 
 
Tárgy: /4.tsp./ A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás 
és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetés I. féléves teljesítésének véleményezése. 
 
Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke  javasolja a határozati javaslat 
elfogadását. 
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Mivel a napirenddel kapcsolatosan más javaslat nem volt, a bizottság elnöke szavaztat. 
Megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságának 
48/2011. (VIII.30.) számú 

határozata 
 
A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 

Tornyospálca 2011. évi költségvetés I. féléves teljesítésének véleményezése 
 
 
A Bizottság:  
 
Javasolja a Képviselő-testületnek határozati javaslat elfogadását. 

 
 
Tárgy: /5.tsp./ A Közös Fenntartású Általános Iskola Óvoda Alapfokú Művészetoktatás 
és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetésének szeptember 1-ei módosítása. 
 
Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke  javasolja a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatosan más javaslat nem volt, a bizottság elnöke szavaztat. 
Megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságának 
49/2011. (VIII.30.) számú 

határozata 
 

A Közös Fenntartású Általános Iskola Óvoda Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 
Tornyospálca 2011. évi költségvetésének szeptember 1-ei módosítására 

 
A Bizottság:  
 
javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. 

 
Tárgy: /6.tsp./ Előterjesztés önkormányzati és magántulajdonban lévő ingatlanok 
használatára. 
 
Lukácsi Attila polgármester elmondja, hogy a magántulajdonú területre illegálisan lehelyezett 
hulladék eltakarításáig ill. a szeméttelepünk rekultivációjáig kéri az ingatlantulajdonos a 
kölcsönös használatot. Az ingatlantulajdonos egyfelől  „kényszeríteni” akarja  az 
önkormányzatot arra, hogy a területét tisztítsa meg a hulladéktól, másfelől az esetleges 
ellenőrzéskor fel tudja mutatni a szerződést, hogy a területét az önkormányzat használja.  
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Mivel a napirenddel kapcsolatosan sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 
szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságának 
50/2011. (VIII.30.) számú 

határozata 
 

önkormányzati és magántulajdonban lévő ingatlanok használatára 
 

A Bizottság:  
 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kössön szerződést  a kölcsönös használatra. 

 
 

Tárgy: /7.tsp./ Szennyvízberuházáshoz szükséges döntések meghozatala. 
 
Lukácsi Attila polgármester elmondja, hogy az előterjesztéshez képest csökkenhet az önerő 
mértéke. 
Magyarázza a TFH befogadási díjat, melyet azoknak kell fizetni, akik nem tudnak rákötni a 
hálózatra, mert műszaki okokból az ingatlanuk előtt nem kerül kiépítésre a hálózat. 
  
Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke elmondja, hogy a lakossági díj az érdekes. Javasolja a 
határozat tervezetet elfogadni és a pályázatot mihamarabb benyújtani. 
 
Mivel más javaslat nem volt, az elnök szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságának 
51/2011. (VIII.30.) számú 

határozata 
 

Szennyvízberuházáshoz szükséges döntések meghozatala 
 
A Bizottság:  
 
javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatok elfogadását. 
 

Kmft.  
 

                                                                                                                   Dr. Legény Zsolt 
                                                                                                                   a bizottság elnöke 
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