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Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi 

Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének 

 

a./ jegyzőkönyve 

b./ tárgysorozata 

c./ határozatai: 5-15/2012. 

 

 

TÁRGYSOROZAT 

 

 

Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 

 

1./ Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. 

(III.22.) önkormányzati rendelet módosítására. 

 

2./ Előterjesztés  Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító 

Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. 

 

3./ Előterjesztés önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételéről. 

 

4./ Előterjesztés pályázati lehetőségekről. 

 

5./ Tornyospálca Község Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési terve. 

 

6./ Ciklo Trade Kft. kérelme. 

 

7./ Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 

Tornyospálca 2011. évi költségvetése módosításának véleményezése. 

 

8./ Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 

Tornyospálca 2012. évi költségvetése módosításának véleményezése. 

 

9./ Előterjesztés Zöld Falu projektprogram megvalósítására. 

 

10./ Döntés pályázati kiírásról. 

 

11./ Köztisztviselő határozott idejű továbbfoglalkoztatása pénzügyi fedezetének 

biztosítása. 

 

 

Tornyospálca, 2012. március 14. 

                                                                                                                    Dr. Legény Zsolt  

                                                                                                                    a bizottság elnöke 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, 

Ügyrendi Bizottságának 2012. március 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 

                                                                                              

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Miklósné jegyző 

 

HIÁNYZIK 

 

Szántó József   bizottsági tag. 

 

Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke köszönti a bizottság ülésén megjelent képviselőt, a 

tanácskozási joggal jelenlévő jegyzőt. 

Megállapítja, hogy az ülés 2 fővel határozatképes, így azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés 

napirendjének a megállapítására a meghívótól eltérően, melyet szó szerint ismertet. 

Megkérdezi, hogy van-e más javaslat? 

 

A bizottság elnöke szavaztat a javaslatról.  

Megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

javaslatot elfogadva, az alábbiak szerint fogadta el az ülés napirendjét: 

 

1./ Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. 

(III.22.) önkormányzati rendelet módosítására. 

 

2./ Előterjesztés  Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító 

Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. 

 

3./ Előterjesztés önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételéről. 

 

4./ Előterjesztés pályázati lehetőségekről. 

 

5./ Tornyospálca Község Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési terve. 

 

6./ Ciklo Trade Kft. kérelme. 

 

7./ Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 

Tornyospálca 2011. évi költségvetése módosításának véleményezése. 

 

8./ Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 

Tornyospálca 2012. évi költségvetése módosításának véleményezése. 

 

9./ Előterjesztés Zöld Falu projektprogram megvalósítására. 
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10./ Döntés pályázati kiírásról. 

 

11./ Köztisztviselő határozott idejű továbbfoglalkoztatása pénzügyi fedezetének 

biztosítása. 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 

Tárgy: /1.tsp./ Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 4/2011. (III.22.) önkormányzati rendelet módosítására. 

 

 

Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke  javasolja a rendelet-tervezet 

elfogadását. 

 

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 

5/2012. (III.14.) számú 

határozata 

 

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (III.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A Bizottság: 

 

Javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Tárgy: /2.tsp./ Előterjesztés  Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. 

 

  

Az elnök javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

 

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 

6/2012. (III.14.) számú 

határozata 

 

Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata 

módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
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A Bizottság: 

 

Javasolja a Képviselő-testületnek az alapító okirat módosítását elfogadni. 

 

 

Tárgy: /3.tsp./ Előterjesztés önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételéről. 

 

Dr. Legény Zsolt  javasolja, hogy a II. célterület keretében beltéri és kültéri építőanyag-

szükségletetek biztosítására nyújtson be pályázatot az önkormányzat. 

Mivel más javaslat nem hangzott el, 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 

7/2012. (III.14.) számú 

határozata 

 

önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételéről 

 

A Bizottság: 

 

Javasolja a Képviselő-testületnek a II. célterület keretében beltéri és kültéri építőanyag-

szükségletetek biztosítására  pályázat benyújtását. 

 

Tárgy: /4.tsp./ Előterjesztés pályázati lehetőségekről. 

 

 

Dr. Legény Zsolt  javasolja, hogy olyan célra pályázzon az önkormányzat, melynek a 

későbbiek során különösebb fenntartási költsége nincs. Javasolja, hogy a sport, valamint a 

térfigyelő rendszer kiépítésére nyújtsunk be pályázatot. 

 

Mivel más javaslat nem hangzott el, 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 

8/2012. (III.14.) számú 

határozata 

 

pályázati lehetőségekről 

A Bizottság: 

 

Javasolja a Képviselő-testületnek az „iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 

felújítás” célra benyújtani a pályázatot, mely a későbbiekben különösebb fenntartási 



 5 

költséggel nem jár. Egyetért lelátó, valamint a futópálya kialakításával, de azt legalább 100 m 

hossztávban javasolja megvalósítani.  

Egyetért a zártláncú közterületi térfigyelő-rendszer kiépítésével is. 

 

Tárgy: /5.tsp./ Tornyospálca Község Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési terve. 

  

Dr. Legény Zsolt  elmondja, hogy az éves közbeszerzési terv nem tartalmaz adatokat, hiszen 

jelenleg nincs olyan beszerzés, beruházás, mely közbeszerzés hatálya alá esne. Az év 

folyamán ez a táblázat majd feltöltésre kerülhet. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 

 

Mivel más javaslat nem hangzott el, 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 

9/2012. (III.14.) számú 

határozata 

 

Tornyospálca Község Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervéről 

 

A Bizottság: 

 

Javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 

 

Tárgy: /6.tsp./ Ciklo Trade Kft. kérelme. 
 

Dr. Legény Zsolt  elmondja, az hogy valaki, valamilyen gazdasági tevékenységet végez még 

nem lehet semmilyen hivatkozási alap arra, hogy az önkormányzat támogatást nyújtson 

számára, azaz hogy ne fizessen iparűzési adót. Keressünk kedvező áron tervezőt, úgy 

gondolom, ebben partnerek tudunk lenni, de amíg nem ismerjük a rendezési terv módosítás 

költségeit, felelős kötelezettséget nem vállalhatunk. A terv módosítsa valahol a mi érdekünk 

is (foglalkoztatás), de ez elsősorban a cég érdeke.  

 

Mivel más javaslat nem hangzott el, 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 

10/2012. (III.14.) számú 

határozata 

 

Ciklo Trade Kft. kérelméről 

 

A Bizottság: 

 

nem javasolja a Képviselő-testületnek pénzügyi kötelezettség vállalását. A rendezési terv 

módosításának pénzügyi vonzata nem ismert, nem tudni, hogy a jövőbeni vállalkozás sikeres 

lesz-e, vagy sem, megvalósul-e foglalkoztatás.  
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Tárgy: /7.tsp./ Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás 

és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetése módosításának véleményezése. 

 

 

Dr. Legény Zsolt  a módosítás technikai jellegű, egyetért a módosítással. 

 

Mivel más javaslat nem hangzott el, 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 

11/2012. (III.14.) számú 

határozata 

 

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

Tornyospálca 2011. évi költségvetése módosításáról 

 

A Bizottság: 

 

Egyetért az intézmény 2011. évi költségvetésének módosításával. 

 

Tárgy: /8.tsp./ Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás 

és Könyvtár Tornyospálca 2012. évi költségvetése módosításának véleményezése. 

  

Dr. Legény Zsolt  elmondja, hogy a módosítás az anarcsi tagintézményt érinti. Az anarcsi 

önkormányzat az intézmény elektromos berendezései felülvizsgálatának kiadásait 

természetesen fedezi. Javasolja a  módosítást elfogadni. 

 

Mivel más javaslat nem hangzott el, 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 

12/2012. (III.14.) számú 

határozata 

 

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

Tornyospálca 2012. évi költségvetése módosításáról 

 

A Bizottság: 

 

Egyetért az intézmény 2012. évi költségvetésének módosításával. 
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Tárgy: /9.tsp./ Előterjesztés Zöld Falu projektprogram megvalósítására. 

 

Dr. Legény Zsolt  a megújuló energiaforrások mindenképpen támogatandó, bár a 

megvalósításnak nem sok esélyét látom. Javaslom támogatni az elképzelést és Zöld falu 

biztosként Lukácsi Attila polgármestert jelölni. 

 

Mivel más javaslat nem hangzott el, 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 

13/2012. (III.14.) számú 

határozata 

 

Zöld Falu projektprogramról 

 

A Bizottság: 

 

javasolja a határozati javaslat elfogadását és Zöld falu biztosként Lukácsi Attila polgármestert 

jelölni. 

 

Tárgy: /10.tsp./ Döntés pályázati kiírásról. 

  

Kovács Miklósné jegyző  elmondja, hogy felmerült pályázat kiírása  „Az én falum” címmel, 

melyben Tornyospálca múltját, jelenét mutatják be az alkotók. Az elképzelés szerint bármely 

képzőművészeti technikával lehetne pályázni, a pályamunkákból nagyméretű montázs 

készülne, felhasználva az Ipari út projekt megvalósítását hirdető táblát.  

A montázs készítésének, a pályamunkák díjazásának költségei hozzávetőlegesen 150.000 Ft-

ot jelentenek.  

Kérjük dönteni a pályázat kiírásáról és a költségek fedezetének biztosításáról. 

 

Dr. Legény Zsolt  jó ötletnek tartja a pályázat kiírását. Véleménye szerint az oktatási 

bizottságot, illetve Agárdi képviselőt kellene a feladattal megbízni. Egyetért a költségek 

fedezetének biztosításával. 

 

Mivel más javaslat nem hangzott el, 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 

14/2012. (III.14.) számú 

határozata 

 

pályázati kiírásról 

A Bizottság: 

 

egyetért „Az én falum” címmel,  képzőművészeti pályázat kiírásával. Javasolja a Képviselő-

testületnek megbízni az Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottságát a 

pályázat kiírásával, a pályamunkák értékelésével. 

Javasolja a szükséges fedezet biztosítását. 
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Tárgy: /11.tsp./ Köztisztviselő határozott idejű továbbfoglalkoztatása pénzügyi 

fedezetének biztosítása. 

 

Kovács Miklósné jegyző elmondja, hogy fizetés nélküli szabadságon lévő köztisztviselő 

határozott idejű helyettesítésére, pályázat útján történt  köztisztviselő kinevezése. 

Kérelem érkezett a fizetés nélküli szabadság megszakításának engedélyezésére és a 

köztisztviselő ki nem vett szabadsága  kiadására, mely 2012. június 18. napjáig tart. 

A köztisztviselők igen leterheltek, helyettesítését szervezeten belül megoldani nem lehetséges. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozott idejű köztisztviselő további foglalkoztatását 

engedélyezze,  2012. március 30. napjától 2012. június 18. napjáig terjedő foglalkoztatásához 

járuljon hozzá, ill. annak bér, járulékai és cafetéria juttatása fedezetét biztosítsa. 

 

Dr. Legény Zsolt  egyetért a hivatalvezető kérésével, javasolja annak elfogadását. 

 

Mivel más javaslat nem hangzott el, 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 

15/2012. (III.14.) számú 

határozata 

 

Köztisztviselő határozott idejű továbbfoglalkoztatása pénzügyi fedezetének 

biztosításáról 

 

A Bizottság: 
 

javasolja a határozott idejű foglalkoztatáshoz hozzájárulni, ill. annak költségeit biztosítani. 

 

 

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

 

 

Kmft.  

                                                                                                                   Dr. Legény Zsolt 

                                                                                                                   a bizottság elnöke 


