
Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 20-ai 

közmeghallgatásának 

 

a./ jegyzőkönyve 

b./ tárgysorozata 

 

 

 

                                                    T Á R G Y S O R O Z A T 

 

 

Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 

 

1./ Beszámoló a Képviselő-testület 2012. évi időarányos munkájáról. 

 

2./ Tájékoztató a 2013. évi közszolgáltatási díjak várható mértékéről. 

 

3./ Beszámoló a község környezeti állapotáról, tájékoztató a Környezetvédelmi Alap 

felhasználásáról. 

 

4./ Kérdések – válaszok órája. 
 

 

Tornyospálca, 2012. december 20. 

 

 

 

         Lukácsi Attila 

          Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 20 . 

napján megtartott közmeghallgatásáról. 

 

 

Az ülés helye: Tornyospálca, Rákóczi utca 23.  

                         Önkormányzati Étterem 

 

 

J E L E N  V A N N A K 

 

Lukácsi Attila polgármester elnökletével Csépke Csaba, Dr. Kovács József, Dr. 

Legény Zsol,  Móré Gáborné képviselők. 

         

Tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző                                       

                                                                                  

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Miklósné jegyző                                       

 

 

H I Á N Y O Z N A K 
 

 

Agárdi Sándor,  Szántó József   képviselők 

 

Lukácsi Attila polgármester köszönti a testület ülésén megjelent képviselőket, a 

tanácskozási joggal jelenlévő jegyzőt és a Tisztelt Lakosságot. 

 

Megállapítja, hogy az ülés 5 fővel határozatképes, így azt megnyitja.  

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyére Dr. Kovács József  képviselő 

személyében, akit a képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül, az érintett 

tartózkodásával elfogadott. 

 

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének a megállapítására. Megkérdezi, hogy van-

e más javaslat, mivel ilyen nem volt, a polgármester szavaztat. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbiak szerint fogadta el az ülés napirendjét: 

 

1./ Beszámoló a Képviselő-testület 2012. évi időarányos munkájáról. 

 

2./ Tájékoztató a 2013. évi közszolgáltatási díjak várható mértékéről. 

 

3./ Beszámoló a község környezeti állapotáról, tájékoztató a Környezetvédelmi Alap 

felhasználásáról. 

 

4./ Kérdések – válaszok órája. 
 

 

 

 

 



 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

Tárgy: /1.tsp./ Beszámoló a Képviselő-testület 2012. évi időarányos munkájáról. 

  

Előadó:  Lukácsi Attila polgármester  

Szóbeli beszámoló 

 

Lukácsi Attila polgármester ismertette az önkormányzat költségvetési gazdálkodását, a fő 

bevételi és kiadási előirányzatokat. Ismertette a helyi adók mértékét, az adóból befolyt 

bevételeket és a kintlévőségeket. Kiemelte, hogy az önkormányzat felelős és kiegyensúlyozott 

gazdálkodást folytat, hitelei nincsenek, az önkormányzat vagyonát igyekszik megtartani, sőt 

gyarapítani. 

Kiemelte a szociális juttatásokat, a munkanélküliek nagy számát. Ismertette az önkormányzat 

2013. évi közfoglalkoztatási lehetőségeit.   

Beszámolt az év folyamán benyújtott pályázatokról, a megvalósult beruházásokról, azok 

pénzügyi elszámolásáról.  

Részletesen szólt a szennyvíz pályázat jelenlegi állásáról, a lakossági előtakarékoskodásról, a 

társulásban részt vevő önkormányzatok pénzügyi nehézségeiről, a megvalósítás veszélyeiről. 

Szólt a társulásban működő közoktatási intézmény működéséről, elmondta, hogy 2013. január 

1. napjától az iskolák  állami fenntartásba kerülnek, és az önkormányzatok nyilatkozata 

alapján a működtetésről is az állam gondoskodik majd. 

Az óvodák fenntartása továbbra is társulásban történik, 2013. június 30-áig kell felülvizsgálni 

a társulási megállapodásokat. 2013. január 1-jétől az óvodák gazdálkodási feladatait a 

tornyospálcai hivatal fogja ellátni. 

A polgármester ismertette az önkormányzati törvény közös hivatalokra vonatkozó előírásait, 

várható társulás ezen a téren is. Beszélt a járási hivatalokhoz átkerülő hatáskörökről, valamint 

arról, hogy 2 dolgozó a kisvárdai, míg 1 dolgozó a záhonyi járási hivatalokhoz kerül át 2013. 

január 1-jétől. 

Összességében eredményesnek ítélte az idei költségvetési évet. 

 

Tárgy:/2.tsp./ Tájékoztató a  2013. évi közszolgáltatási díjak várható mértékéről.  

 

 Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Szóbeli beszámoló 

 

Lukácsi Attila polgármester elmondta, hogy a 2013. január 1. napján hatályba lépő új 

hulladéktörvény értelmében a szilárd hulladék közszolgáltatás díját a Magyar Energia Hivatal 

fogja megállapítani, ezért az önkormányzatok díj megállapítási joga megszűnik. Az átmeneti 

rendelkezések 2013. évre vonatkozóan úgy szólnak, hogy a díjemelés mértéke nem lehet 

magasabb 4,2 %-nál. Ez azt jelenti, hogy a közszolgáltató 246 Ft/ürítés +Áfa díjnál többet 

nem számlázhat. 

A folyékony hulladék közszolgáltató 2014. december 31. napjáig ismét a Dicső Fruit Kft. lett, 

jövő évi egységnyi díj emelésére a szolgáltató nem tett javaslatot, ezért az 2013. január 1-jétől 

2013. december 31-éig változatlanul 1800 Ft/m3.  

A jövő évi vízdíj tekintetében még nem volt egyeztetés a szolgáltató és az önkormányzatok 

között, de ott is várható emelkedés. 

A közétkeztetést érintően 5 %-os nyersanyagnorma és térítési díj emelésről döntött 

önkormányzat. 

Az önkormányzat adóemelésről ebben az évben sem rendelkezett. 

 

 



 

Tárgy:/3.tsp./ Beszámoló a község környezeti állapotáról, tájékoztató a 

Környezetvédelmi Alap felhasználásáról. 

 

A polgármester kiemelte a téma fontosságát, ismertette a település környezeti helyzetét. A 

szennyvízberuházás megvalósítását kiemelt célként említette. 

Beszélt arról, hogy nem mindegy utódainknak milyen környezeti feltételeket hagyunk hátra. 

 

A Képviselő-testület 2011. évben döntött a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról, melynek 

célja, hogy az önkormányzat a környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése 

érdekében segítse a környezetvédelmi intézkedések végrehajtását, járuljon hozzá a környezeti 

ártalmak megelőzéséhez, a környezeti károk mérsékléséhez, ösztönözze a 

környezetszennyezés csökkentésére irányuló társadalmi tevékenységet, fejlessze a környezet 

minőségét. Az alap bevételei hulladékgazdálkodási bírság és kamataiból származnak, 

melynek 2012. 11.09-i   egyenlege 408 968,56 Ft, melynek terhére kiadás nem történt. 

 

 

Tárgy:/4.tsp./ Kérdések és válaszok órája.  

 

Kérdések nem hangzottak el. 

 

 

Mivel több napirendet nem tárgyalt a közmeghallgatás, a polgármester megköszönte a 

részvételt és az ülést bezárta. 

K.m.f.t 

 

Lukácsi Attila                                                                                               Kovács Miklósné 

polgármester                                                                                                         jegyző 

 

A jegyzőkönyvben foglaltak megfelelnek a közmeghallgatáson elhangzottakkal, az 

hiteles. 

 

 

Dr. Kovács József                                                                                                     

     képviselő 
 


