Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi
Bizottsága 2013. március 6-ai nyilvános ülésének
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai: 4-5/2013.
TÁRGYSOROZAT
Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel:
1./ Előterjesztés Tornyospálca község településrendezési terv és helyi építési szabályzat
módosításáról.
2./ Előterjesztés közmunka program, valamint géptároló beruházáshoz anyag és eszköz
beszerzésekről.

Tornyospálca, 2013. március 6.
Csépke Csaba
elnök-helyettes
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi,
Ügyrendi Bizottságának 2013. március 6-án, 14.30 órai kezdettel megtartott nyilvános
üléséről.
Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme.
JELEN VANNAK
Csépke Csaba elnök-helyettes Szántó József bizottsági tag
Állandó tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző
Lukácsi Attila polgármester
Dr. Kovács József alpolgármester
Jegyzőkönyvvezető: Kovács Miklósné jegyző
HIÁNYZIK
Dr. Legény Zsolt elnök
Csépke Csaba a bizottság elnök-helyettese 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. Mivel más javaslat nem volt, az elnök-helyettes
szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbiak szerint fogadta el az ülés napirendjét:
1./ Előterjesztés Tornyospálca község településrendezési terv és helyi építési szabályzat
módosításáról.
2./ Előterjesztés közmunka program, valamint géptároló beruházáshoz anyag és eszköz
beszerzésekről.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: /1.tsp./ Előterjesztés Tornyospálca község településrendezési terv és helyi építési
szabályzat módosításáról.
Lukácsi Attila polgármester emlékeztet a módosítás okaira, a módosítással összefüggésben
felmerülő költségekre és azok viselésére.
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Csépke Csaba javasolja a határozati javaslat és rendelet-tervezet elfogadását.
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
4/2013.(III.6.)számú
határozata
Tornyospálca község településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításáról
A Bizottság:
Javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat és rendelet-tervezet elfogadását.
Tárgy: /2.tsp./ Előterjesztés közmunka program, valamint
anyag és eszköz beszerzésekről.

géptároló beruházáshoz

Lukácsi Attila polgármester tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy a kistérségi startmunka
mintaprogram keretében – Jéke önkormányzatával közösen - 167 fő 2013. március 1. napjától
2013. december 31. napjáig történő foglalkoztatása bér és járulékai, valamint beruházási és
dologi költségek és kiadásokhoz összesen 181 750 369 Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesül az önkormányzat. A projekt megvalósítás bérköltségére a bérköltség támogatás 2
hónapra vetített átlaga, a beruházási, dologi kiadásai 70 %-a mértékéig előleg igénylésére van
lehetőség.
A projektek a következőek:
- mezőgazdasági utak rendbetétele,
- közúthálózat javítása a települések belterületén,
- belvízelvezetés,
- illegális hulladéklerakó helyek felszámolása,
- mezőgazdasági,
- téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás.
A beruházási, dologi költségek terhére többek között tárcsa, permetező, rakodó villa, motoros
fűrész, motoros kasza, benzinmotoros gödörfúró vásárlását tervezzük.
A járda felújítási munkálatokhoz sóder, cement beszerzésekre lesz szükség.
Az árajánlatokat folyamatosan kéri a hivatal a cégektől. A munkaruhákat jelenleg csakis a
büntetés-végrehajtásnál lehet megvenni.
A projektek megvalósítására 8250 liter gázolaj felhasználás elszámolására van lehetőség.
A hatósági szerződés aláírásra került.
A polgármester beszámol arról is, hogy árajánlatokat kért a géptároló építéséhez szükséges
szendvicspanel és lemezre.
Dönteni kell a testületnek arról, hogy az ajánlatokról – beleértve a géptárolóhoz szükséges
beszerzéseket is - maga dönt, vagy felhatalmazza valamelyik szervét.
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Csépke Csaba javasolja, hogy a Képviselő-testület adjon általános körű felhatalmazást a
polgármesternek a közmunkaprogramok megvalósításához és a géptároló építéséhez
szükséges beszerzésekre. A Polgármester Úr eddig is bizonyította, hogy minden döntésével az
önkormányzat érdekeit tartja szem előtt és csakis a legelőnyösebb ajánlatokat fogadja el.
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás 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
5/2013.(III.6.)számú
határozata
közmunka program, valamint géptároló beruházáshoz anyag és eszköz beszerzésekről
A Bizottság:
Javasolja, hogy a Képviselő-testület adjon általános körű felhatalmazást a polgármesternek a
közmunkaprogramok megvalósításához és a géptároló építéséhez szükséges beszerzésekre.

Több napirendet nem tárgyalt a bizottság, ezért az elnök-helyettes 15.00 órakor az ülést
bezárta.

Kmft.
Csépke Csaba
elnök-helyettes
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