Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi
Bizottsága 2011. szeptember 14-ei nyilvános ülésének
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai: 52-54/2011.
TÁRGYSOROZAT

Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel:

1./ Előterjesztés beruházás pénzügyi megvalósításáról.
2./ Tájékoztató a helyi önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
3./ Előterjesztés a közalkalmazotti álláshelyek megszüntetéséről szóló, a 41/2011.
(III.10), a 142/2011. (VIII.03.) határozatokkal módosított 10/2011. (II.2.) Ökt. számú
határozat módosítására.

Tornyospálca, 2011. szeptember 14.

Dr. Legény Zsolt
a bizottság elnöke
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi,
Ügyrendi Bizottságának 2011. szeptember 14-én 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 pontoktól eltérően, melyet
szó szerint ismeretet. 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 beruházás pénzügyi megvalósításáról.
2./ Tájékoztató a helyi önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
3./ Előterjesztés a közalkalmazotti álláshelyek megszüntetéséről szóló, a 41/2011.
(III.10), a 142/2011. (VIII.03.) határozatokkal módosított 10/2011. (II.2.) Ökt. számú
határozat módosítására.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: /1.tsp./ Előterjesztés beruházás pénzügyi megvalósításáról.
Kovács Miklósné jelzi, hogy a pénzintézettől még nem érkezett meg a hitel nyújtásáról szóló
ajánlat, ezért arról még nem fog tudni dönteni most a testület.
Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke javasolja, a határozat-tervezet
elfogadását.
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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
52/2011. (IX.14.) számú
határozata
beruházás pénzügyi megvalósításáról
A Bizottság:
Javasolja a Képviselő-testületnek a „Napelemes rendszer kialakítása Tornyospálca
Polgármesteri Hivatalának épületén” című beruházás megvalósításáról szóló határozati
javaslat elfogadását.

Tárgy: /2.tsp./ Tájékoztató a helyi önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről.
Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke az előirányzatok időarányos
teljesítését látva, javasolja a határozat-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
53/2011. (IX.14.) számú
határozata
helyi önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
A Bizottság:
Javasolja a Képviselő-testületnek határozati javaslat elfogadását.

Tárgy: /3.tsp./ Előterjesztés a közalkalmazotti álláshelyek megszüntetéséről szóló, a
41/2011. (III.10), a 142/2011. (VIII.03.) határozatokkal módosított 10/2011. (II.2.) Ökt.
számú határozat módosítására.
Kovács Miklósné szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a létszámleépítésre benyújtandó
pályázat III. ütemét szeptember 27-éig kell benyújtani az államkincstárhoz. Mint ismeretes,
Ilk község önkormányzata intézményfenntartói társuláshoz való csatlakozásával 2011.
szeptember 1-jétől 21 fővel megnő az intézmény létszámkerete, ugyanakkor 1 fő dajka
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közalkalmazotti jogviszonyának májusi, valamint a prémium évek program lejárta miatti 1 fő
közalkalmazotti jogviszony megszűnése eredményezi a létszámkeret csökkenését. Ezen
változás az önkormányzat létszámkeretét összességében megnöveli, szükséges a tárgybani
határozat módosítása.
A határozati javaslatot szó szerint ismerteti.
Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke javasolja, hogy a bizottság támogassa a határozattervezet 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
54/2011. (IX.14.) számú
határozata
a közalkalmazotti álláshelyek megszüntetéséről szóló, a 41/2011. (III.10), a 142/2011.
(VIII.03.) határozatokkal módosított 10/2011. (II.2.) Ökt. számú határozat
módosítására.
A Bizottság:
Javasolja a Képviselő-testületnek határozati javaslat elfogadását.

Több napirendet nem tárgyalt a bizottság, ezért az elnök az ülést bezárta.

Kmft.
Dr. Legény Zsolt
a bizottság elnöke
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