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Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi 
Bizottsága 2012. február 22-ei nyilvános ülésének 
 
a./ jegyzőkönyve 
b./ tárgysorozata 
c./ határozatai: 1-4/2012. 
 
 

TÁRGYSOROZAT 
 
 
Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 
 
1./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására. 
 
2./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
elfogadásáról. 
 
3./ Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 
szabályairól szóló 11/2007.   (IV.12.) rendelet módosításáról. 
 
4./ Start közmunkaprogram keretében történő nagy értékű eszközbeszerzésről. 

 
 
 
Tornyospálca, 2012. február 22. 
 
                                                                                                                    Dr. Legény Zsolt  
                                                                                                                    a bizottság elnöke 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, 
Ügyrendi Bizottságának 2012. február 22-én megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme. 
 

JELEN VANNAK 
 
Dr. Legény Zsolt elnök,   Szántó József   bizottsági tag 
 
Állandó tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző 
                                                  Lukácsi Attila polgármester                                                   
  
Meghívott: Fodor József a közszolgáltató megbízottja. 
                                                  
Jegyzőkönyvvezető: Kovács Miklósné jegyző 
 

HIÁNYZIK 
 

Csépke Csaba bizottsági tag. 
 
Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke köszönti a bizottság ülésén megjelent képviselőt, a 
tanácskozási joggal jelenlévőket. 
Megállapítja, hogy az ülés 2 fővel határozatképes, így azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés 
napirendjének a megállapítására a meghívó szerint. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat? 
 
Lukácsi Attila  polgármester  javasolja tárgyalni a Start közmunka program keretében 
történő eszközbeszerzésre érkezett ajánlatokról.                                                 
  
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 Tornyospálca Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására. 
 
2./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
elfogadásáról. 
 
3./ Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 
szabályairól szóló 11/2007.   (IV.12.) rendelet módosításáról. 
 
4./ Start közmunkaprogram keretében történő nagy értékű eszközbeszerzésről. 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA  
 
Tárgy: /1.tsp./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására. 
 
Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke  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 
1/2012. (II.22.) számú 

határozata 
 

Tornyospálca Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapításáról 

 
A Bizottság: 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. 
 
Tárgy: /2.tsp./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének elfogadásáról. 
  
Az elnök úgy látja, hogy a költségvetés végrehajtható, javasolja annak 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 
2/2012. (II.22.) számú 

határozata 
 

Tornyospálca Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
 
 

A Bizottság: 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
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Tárgy: /3.tsp./ Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való 
gazdálkodás szabályairól szóló 11/2007.   (IV.12.) rendelet módosításáról. 
 
Dr. Legény Zsolt  javasolja a rendelet-tervezet 2. § „A” változatának  támogatását. 
 
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 
3/2012. (II.22.) számú 

határozata 
 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2007.   

(IV.12.) rendelet módosításáról 
 

A Bizottság: 
 
a rendelet-tervezet 2. § „A” változatát támogatva javasolja a Képviselő-testületnek a 
rendeletet megalkotni. 
 
 
Tárgy: /4.tsp./ Start közmunkaprogram keretében történő nagy értékű 
eszközbeszerzésről. 
 
Lukácsi Attila elmondja, hogy a helyszínen tekintették meg a használt kotró-rakodó gépet és 
azt alkalmasnak találták. Javasolja azt megvásárolni, de a többi eszközbeszerzésre még 
javasolja újabb ajánlatokat kérni és azt követően dönteni. 
Kéri a bizottság véleményét. 
 
Dr. Legény Zsolt bizottsági elnök egyetért a Polgármester Úr javaslatával és javasolja ezt 
támogatni. 
 
Mivel más javaslat nem hangzott el, az elnök szavaztat. 
 
Megállapítja, hogy a bizottság  2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
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Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságának 
4/2012. (II.22.) számú 

határozata 
 

Start közmunkaprogram keretében történő nagy értékű eszközbeszerzésről 
 

A Bizottság: 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek a  YCB 411 forgalmi rendszámú, JCB típusú használt kotró-
rakodó munkagép – leltári száma: 100. 3305. 069 - beszerzését a Strabag Zrt.-től  5 000 000 
Ft +ÁFA összegben. 
 
Javasolja, hogy a  program megvalósításához szükséges további  nagy értékű eszközök 
beszerzéséről újabb  ajánlatok ismeretében döntsön a Képviselő-testület.   
 
 
Több napirendet nem tárgyalt a bizottság, ezért az elnök az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmft.  
 

                                                                                                                   Dr. Legény Zsolt 
                                                                                                                   a bizottság elnöke 


