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Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi 

Bizottsága 2012. december  10-ei nyilvános ülésének 

 

a./ jegyzőkönyve 

b./ tárgysorozata 

c./ határozatai: 56-62/2012. 

 

 

TÁRGYSOROZAT 

 

 

Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 

 

1./ Beszámoló a települési szilárd hulladék közszolgáltatási tevékenységről. 

Előterjesztés a települési szilárd hulladék 2013. évi közszolgáltatási díjára vonatkozó 

költségkalkuláció benyújtásáról. 

 

2./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) rendelet 

módosítására. 

 

3./ A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és 

Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény 2012. I-III. negyedévi költségvetési 

gazdálkodásának véleményezése. 

 

4./ Előterjesztés az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásának 

helyzetéről. 

 

5./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési 

koncepciójának megállapítására. 

 

6./ Előterjesztés élelmezési nyersanyagnorma emelésére. 

 

7./ Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 9/2012. 

(VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására. 

 

8./Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásához. 

 

9./ Előterjesztés közalkalmazotti, valamint munkaviszonyok határozott idejű betöltésére. 

 

 

Tornyospálca, 2012. december 10. 

 

 

                                                                                                                Csépke Csaba  

                                                                                                               elnök-helyettes 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, 

Ügyrendi Bizottságának 2012. december 10-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   

 

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

tanácskozási joggal jelenlévő Jegyzőnőt, valamint Fodor József Urat a Nyír-flop Kft. 

kiküldöttjét. 

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.  

Mivel más javaslat nem volt, az elnök szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” 

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

napirendjét: 

 

1./ Beszámoló a települési szilárd hulladék közszolgáltatási tevékenységről. 

Előterjesztés a települési szilárd hulladék 2013. évi közszolgáltatási díjára vonatkozó 

költségkalkuláció benyújtásáról. 

 

2./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) rendelet 

módosítására. 

 

3./ A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és 

Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény 2012. I-III. negyedévi költségvetési 

gazdálkodásának véleményezése. 

 

4./ Előterjesztés az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásának 

helyzetéről. 

 

5./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési 

koncepciójának megállapítására. 

 

6./ Előterjesztés élelmezési nyersanyagnorma emelésére. 

 

7./ Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 9/2012. 

(VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására. 
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8./Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásához. 

 

9./ Előterjesztés közalkalmazotti, valamint munkaviszonyok határozott idejű betöltésére. 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 

Tárgy: /1.tsp./ Beszámoló a települési szilárd hulladék közszolgáltatási tevékenységről. 

Előterjesztés a települési szilárd hulladék 2013. évi közszolgáltatási díjára vonatkozó 

költségkalkuláció benyújtásáról. 

 
 

Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke ismerteti a 2013. január 1. napjától életbe lépő díjemelési 

korlátot.  

 

Fodor József elmondja, hogy elfogadják természetesen a 4,2 %-os lehetséges emelés 

mértékét, de szeretnék láttatni, hogy mennyi a szolgáltatás valós költsége. Az emelési korlát 

azért sem igazságos, mert az infláció 5-6 %-os. 

 

Dr. Kovács József alpolgármester  megérkezett. 

 

Csépke Csaba kéri a szolgáltatót, hogy a szállítás során kiszóródott hulladék összeszedése 

iránt intézkedjenek, mert a dolgozók több esetben ott hagyják az elhullajtott szemetet. 

 

Fodor József kéri, hogy fenti esetben telefonon értesítsék a közszolgáltatót. 

 

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

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

56/2012.(XII.10.)számú 

határozata 
 

Beszámoló a települési szilárd hulladék közszolgáltatási tevékenységről. 

Előterjesztés a települési szilárd hulladék 2013. évi közszolgáltatási díjára vonatkozó 

költségkalkulációról 

 

 

A Bizottság: 

 

javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. 

 

Tárgy: /2.tsp./ Előterjesztés  a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) 

rendelet módosítására. 

 

 Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke elmondja, hogy az erdőgazdaság sajnos nem fog fát 

kitermelni, ill. az általuk tartalékolt fa az igényt nem fogja kielégíteni, ezért a szociális tűzifát 

legközelebb Baktalórántházáról lehet beszerezni. Ennek a szállítási költsége azonban olyan 
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magas lenne, hogy a biztosítandó önerő mellett ezt az összeget nem tudja az önkormányzat 

felvállalni. 

A következő megoldatlan kérdés a jogosultak részére történő kiosztás, ugyanis a 

közmunkaprogram 2013. márciusától indul, közmunkás pedig januártól nem áll 

rendelkezésre. Meg kell fontolni a szociális célú tűzifa juttatást. 

 

Mivel más javaslat nem érkezett, az elnök szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 2 

igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

57/2012.(XII.10.)számú 

határozata 

 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) rendelet módosításáról 

 

 

A Bizottság: 

 

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fontolja meg a  szociális célú tűzifa juttatás 

megállapítását, egyebekben javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Tárgy: /3.tsp./ A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás 

és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény 2012. I-III. negyedévi költségvetési 

gazdálkodásának véleményezése. 

 

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök 

szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 2 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

58/2012.(XII.10.)számú 

határozata 

 

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

Tornyospálca többcélú intézmény 2012. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról 

 

A Bizottság: 

 

Javasolja a tájékoztató tudomásul vételét. 

 

Tárgy: /4.tsp./ Előterjesztés az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetési 

gazdálkodásának helyzetéről. 

 

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 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-testületének 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

59/2012.(XII.10.)számú 

határozata 

 

az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásának helyzetéről 

 

A Bizottság: 

 

Javasolja a tájékoztató tudomásul vételét. 

 

Tárgy: /5.tsp./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzata 2013. évi 

költségvetési koncepciójának megállapítására. 

 

 

Dr. Legény Zsolt  elmondja, hogy költségvetési lehetőségeinket a központi költségvetés 

determinálja. Szól a gépjármű adó kintlévőségről. Egyetért a szennyvízberuházással, mint 

fejlesztési céllal. Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

 

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök 

szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 2 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

60/2012.(XII.10.)számú 

határozata 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójáról 

 

A Bizottság: 

 

Javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. 

 

Tárgy: /6.tsp./ Előterjesztés élelmezési nyersanyagnorma emelésére. 

 

Dr. Legény Zsolt  javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

 

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 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-testületének 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

61/2012.(XII.10.)számú 

határozata 

 

élelmezési nyersanyagnorma emeléséről 

 
A Bizottság: 

 

Javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. 

 

Tárgy: /7.tsp./ Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 

9/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására. 

 

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök 

szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 2 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

62/2012.(XII.10.)számú 

határozata 

 

a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 9/2012. (VI.12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A Bizottság: 

 

Javasolja a Képviselő-testületnek  a rendelet-tervezet elfogadását. 

 
 

A Bizottság  Elnök-helyettese jelzi, hogy a 8. és 9. napirendet zárt ülésen tárgyalja a 

bizottság, melyről külön készül jegyzőkönyv. 

 

 

 

Kmft.  

 

                                                                                                                 Csépke Csaba 

                                                                                                                Elnök-helyettes    

                                                                                                                                                                                                                   


