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Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi 

Bizottsága 2012. november  15-ei nyilvános ülésének 

 

a./ jegyzőkönyve 

b./ tárgysorozata 

c./ határozatai: 48-54/2012. 

 

 

TÁRGYSOROZAT 

 

 

Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 

 

1./ Előterjesztés Mezőladány-Tornyospálca- Újkenéz Viziközmű Beruházási Társulás 

társulási megállapodásának módosítására és egységes szerkezetbe foglalására. 

 

2./ Előterjesztés társulás keretében végzett szociális és belső ellenőrzési feladatok 2013. 

évtől  történő ellátására. 

 

3./ Előterjesztés települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 

megszervezésére. 

 

4./ A  2013. évi   belső ellenőrzési terv jóváhagyása. 

5./ Tornyospálca Községért Közalapítvány Üzleti terve. 

6./ Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és 

Könyvtár tankönyvtámogatás iránti kérelme. 

 

7./ Ajánlat önkormányzati tulajdonban lévő termőföld haszonbérletére. 

 

8./ Előterjesztés Hátrányos helyzetű  Tanulók Arany János Tehetséggondozó 

programjában való részvételre.   

 

Tornyospálca, 2012. november 15. 

 

 

                                                                                                                Csépke Csaba  

                                                                                                               elnök-helyettes 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, 

Ügyrendi Bizottságának 2012. november 15-én megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme. 

 

JELEN VANNAK 

 

Dr. Legény Zsolt elnök,  Csépke Csaba,  Szántó József  bizottsági tag 

 

Állandó tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Miklósné jegyző 

 

HIÁNYZIK 

                                                                      

                                                                       ----- 

 

 

Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke köszönti a bizottság ülésén megjelent Képviselőket és  a 

tanácskozási joggal jelenlévő Jegyzőnőt. 

Megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, így azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés 

napirendjének a megállapítására a  meghívó szerint. 

Megkérdezi, hogy van-e más javaslat.  

Mivel más javaslat nem volt, az elnök szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 3 „igen” 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el az ülés 

napirendjét: 

 

1./ Előterjesztés Mezőladány-Tornyospálca- Újkenéz Viziközmű Beruházási Társulás 

társulási megállapodásának módosítására és egységes szerkezetbe foglalására. 

 

2./ Előterjesztés társulás keretében végzett szociális és belső ellenőrzési feladatok 2013. 

évtől  történő ellátására. 

 

3./ Előterjesztés települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 

megszervezésére. 

 

4./ A  2013. évi   belső ellenőrzési terv jóváhagyása. 

5./ Tornyospálca Községért Közalapítvány Üzleti terve. 

6./ Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és 

Könyvtár tankönyvtámogatás iránti kérelme. 

 

7./ Ajánlat önkormányzati tulajdonban lévő termőföld haszonbérletére. 

 

8./ Előterjesztés Hátrányos helyzetű  Tanulók Arany János Tehetséggondozó 

programjában való részvételre.   
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 

Tárgy: /1.tsp./ Előterjesztés - Mezőladány-Tornyospálca Újkenéz Viziközmű Beruházási 

Társulás társulási megállapodásának módosítására és egységes szerkezetbe foglalására. 

 

 

Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke elmondja, hogy a Közreműködő Szervezet a júliusi 

módosítást észrevételezve javasolja a társulási megállapodás módosítását és egységes 

szerkezetbe foglalását. 

 

Mivel a napirenddel kapcsolatosan sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök szavaztat. 

Megállapítja, hogy a bizottság  3 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

48/2012.(XI.15.)számú 

határozata 
 

Mezőladány-Tornyospálca Újkenéz Viziközmű Beruházási Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

 

A Bizottság: 

 

javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. 

 

Tárgy: /2.tsp./ Előterjesztés társulás keretében végzett szociális és belső ellenőrzési 

feladatok 2013. évtől  történő ellátására. 

  

Szántó József a bizottság elnök hozzászólásában jelzi, hogy tudomása szerint az intézményi 

átadás esetén az önkormányzat 5 évig köteles az egyházat megillető kiegészítő normatívát 

megfizetni. Szeretné, ha a feladat ellátás átadása nem terhelné az önkormányzatot.  

Az egyház jogászai is utána néznek ezen előírás meglétének a végső döntésig. 

 

Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke  javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

 

Mivel más javaslat nem érkezett, az elnök szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 3 

igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

49/2012.(XI.15.)számú 

határozata 

 

társulás keretében végzett szociális és belső ellenőrzési feladatok 2013. évtől  történő 

ellátásáról 

 

A Bizottság: 

 

Javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 
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Tárgy: /3.tsp./ Előterjesztés települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 

megszervezésére. 

 

Dr. Legény Zsolt  javasolja az ajánlattételi felhívás elfogadását és megküldését a Dicső Fruit 

kft. (4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 81.) , a Várda-Víz kft. (Kisvárda, Városmajor u. 41.) és 

Kovács József  (4600 Kisvárda, Mező u.3/B.) egyéni vállalkozónak. 

 

Mivel más javaslat nem volt, az elnök szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

50/2012.(XI.15.)számú 

határozata 

 

települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről 

 

 

A Bizottság: 

 

Javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy az ajánlattételi 

felhívást a Dicső Fruit kft. (4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 81.) , a Várda-Víz kft. 

(Kisvárda, Városmajor u. 41.) és Kovács József  (4600 Kisvárda, Mező u.3/B.) egyéni 

vállalkozónak küldje meg. 

 

Tárgy: /4.tsp./ A  2013. évi   belső ellenőrzési terv jóváhagyása. 

 
Dr. Legény Zsolt  javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

 

Mivel más javaslat nem volt, az elnök szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

51/2012.(XI.15.)számú 

határozata 

 

a  2013. évi   belső ellenőrzési tervről 

 

A Bizottság: 

 

Javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. 

 

Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke bejelenti, hogy el kell távoznia az ülésről, ezért 

átadja a helyettesnek az ülés vezetését, és távollétében megbízza. a jegyzőkönyv 

aláírásával.. 
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Csépke Csaba a bizottság elnök-helyettese megállapítja, hogy a bizottság 2 fővel 

továbbra is határozatképes. 

 

Tárgy: /5.tsp./ Tornyospálca Községért Közalapítvány Üzleti terve. 

Szántó József továbbra is túlzónak tarja az ágyak beszerzési árát, ezért az üzleti tervet nem 

javasolja elfogadni. 

 

Mivel más javaslat nem volt, az elnök-helyettes  szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 

2 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

52/2012.(XI.15.)számú 

határozata 

 

Tornyospálca Községért Közalapítvány Üzleti tervéről 

A Bizottság: 

 

Nem javasolja a Képviselő-testületnek  az üzleti terv jóváhagyását. 

 

Tárgy: /6.tsp./ Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 

Művészetoktatás és Könyvtár tankönyvtámogatás iránti kérelme. 

 

Csépke Csaba javasolja az intézmény kérelmét támogatni, mert pontosan azoknak a 

gyermekeknek kellene fizetni a tankönyvekért, akik dolgoznak és akarják is taníttatni 

gyermekeiket. 

 

Mivel más javaslat nem volt, az elnök-helyettes  szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 

2 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

53/2012.(XI.15.)számú 

határozata 

 

Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 

tankönyvtámogatásáról 

 

 

A Bizottság: 

 

Javasolja a Képviselő-testületnek az intézmény támogatási kérelmének helyt adni. 
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Tárgy: /7.tsp./ Ajánlat önkormányzati tulajdonban lévő termőföld haszonbérletére. 

 

Csépke Csaba javasolja a területet haszonbérbe adni a megajánlott éves haszonbérleti 

díjért, de csak 5 évre. Javasolja továbbá a szerződésbe foglalni, hogy bárminemű 

telepítés, fa kivágás, kút, műtárgy létesítése az önkormányzat előzetes engedélyével 

lehetséges. Az ingatlan esetleges közterhei, a használat földhivatali bejegyzés költségei  

a bérlőt terheli. Javasolja a polgármester felhatalmazását a szerződés megkötésére. 

 

Mivel más javaslat nem volt, az elnök-helyettes  szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 

2 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

54/2012.(XI.15.)számú 

határozata 

 

Önkormányzati tulajdonban lévő termőföld haszonbérletéről 

 

A Bizottság: 

 

Javasolja a Képviselő-testületnek az ajánlatot elfogadni azzal, hogy az önkormányzat 5 

éves időtartamra kösse meg a haszonbérleti szerződést és a tulajdonos hozzájárulása 

nélkül telepítést nem végezhet. A földhasználat ingatlan nyilvántartásba történő 

bejegyzés költségei a haszonbérlőt terhelik. Javasolja a polgármester felhatalmazását a 

szerződés megkötésére. 

 

 

Tárgy: /6.tsp./ Előterjesztés Hátrányos helyzetű  Tanulók Arany János Tehetséggondozó 

programjában való részvételre.                                                                     
 

 

A Bizottság  Elnök-helyettese jelzi, hogy a napirendet zárt ülésen tárgyalja a bizottság. 

 

 

 

Kmft.  

 

                                                                                                                 Csépke Csaba 

                                                                                                                Elnök-helyettes    

                                                                                                                                                                                                                   


