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Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17-ei nyilvános  
rendkívüli ülésének 
 
a./ jegyzőkönyve 
b./ tárgysorozata 
c./ határozata: 284-302 /2010. 
d./ rendeletei: 12-13/2010. 
 
 
                                                    T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 

 
Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 
 
 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról.  
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 
 
2./ Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.22.) 
rendelet módosítására. 
 
3./ Előterjesztés a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 5/2007. (II.5.) rendelet módosítására. 
 
4./ Előterjesztés az önkormányzat 2010-2014. évekre szóló gazdasági programjáról. 
 
5./ Előterjesztés a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egészségügyi 
alapellátási feladatkörébe tartozó központi háziorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó 
feladatellátási megállapodás elfogadásáról. 
 
6./ Előterjesztés a TIGÁZ-DSO Kft. kérelme önkormányzati ingatlanon használati jog 
alapítása tárgyában. 
 
7./ Előterjesztés a villamos energia kedvezőbb áron való megvásárlására. 
 
8./ Előterjesztés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 
megszervezésére. 
 
9./ Előterjesztés a 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására. 
 
10./ Előterjesztés közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról. 
 
11./ Előterjesztés szabadságolási ütemtervről. 
 
12./ A Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és 
Könyvtár 2010. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató véleményezése. 
 
13./ A Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és 
Könyvtár 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés véleményezése. 
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14./ Egyebek 
- „Egyetértés” Nyugdíjasklub kérelme 
- Rusznák Attila telekvásárlásra vonatkozó ajánlata 
- Varró Béla kérelme 
- A lakosság Karácsonyi csomaggal történő megajándékozása 
 
15./ Előterjesztés a tornyospálcai 1042 hrsz-ú ingatlant terhelő elidegenítési és terhelési 
tilalom törléséhez való hozzájárulásról. 
 
16./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 
módosítására. 
 
17./ Előterjesztés a Képviselő-testület bizottságai megválasztására.     
          
18./ Előterjesztés Tornyospálca Községért Közalapítvány Alapító Okirata 
módosításáról.                                                      
 
19./ Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 
benyújtott pályázatok elbírálásához. 
 
20./ Előterjesztés a szociális gondoskodás körébe tartozó kérelmek elbírálásához. 
 
 
 
Tornyospálca, 2010. november 17. 
 
 
                                                                                                                         Lukácsi Attila 
                                                                                                                         polgármester 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 
17-én megtartott nyilvános   rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme. 
 
 
                                                        J E L E N  V A N N A K 
 
 
Lukácsi Attila polgármester elnökletével Agárdi Sándor, Csépke Csaba Károly, Dr. 
Kovács József, Dr. Legény Zsolt, Móré Gáborné  és Szántó József képviselők. 
 
Tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző 
 
Meghívott: Debrey László igazgató  
                    Kalapos Ágnes gazdasági ig. helyettes az érintett napirendek 
vonatkozásában. 
 
Jegyzőkönyvvezető: Kovács Miklósné jegyző 
 
Lukácsi Attila polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőket és a 
tanácskozási joggal jelen lévő jegyzőt. 
 
Megállapítja, hogy az ülés 7 fővel határozatképes, így azt megnyitja. Javaslatot tesz a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére Agárdi Sándor és Móré Gáborné személyében, akiket a 
képviselő testület  6-6 „igen” szavazattal, az érintettek tartózkodásával elfogadott. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjének megállapítására a meghívóban szereplő napirendi 
pontoktól  eltérően, melyet szó szerint ismertet. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat. 
 
 
Dr. Legény Zsolt javasolja egyéb napirendi pont keretében tárgyalni a lakosság karácsonyi 
csomaggal történő megajándékozását. 
 
Mivel más javaslat nem hangzott el, a polgármester szavaztat a napirendi javaslatról. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbiak szerint fogadta el az ülés napirendjét: 
 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról.  
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 
 
2./ Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.22.) 
rendelet módosítására. 
 
3./ Előterjesztés a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 5/2007. (II.5.) rendelet módosítására. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 4 

 
4./ Előterjesztés az önkormányzat 2010-2014. évekre szóló gazdasági programjáról. 
 
5./ Előterjesztés a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egészségügyi 
alapellátási feladatkörébe tartozó központi háziorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó 
feladatellátási megállapodás elfogadásáról. 
 
6./ Előterjesztés a TIGÁZ-DSO Kft. kérelme önkormányzati ingatlanon használati jog 
alapítása tárgyában. 
 
7./ Előterjesztés a villamos energia kedvezőbb áron való megvásárlására. 
 
8./ Előterjesztés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 
megszervezésére. 
 
9./ Előterjesztés a 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására. 
 
10./ Előterjesztés közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról. 
 
11./ Előterjesztés szabadságolási ütemtervről. 
 
12./ A Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és 
Könyvtár 2010. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató véleményezése. 
 
13./ A Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és 
Könyvtár 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés véleményezése. 
 
14./ Egyebek 
- „Egyetértés” Nyugdíjasklub kérelme 
- Rusznák Attila telekvásárlásra vonatkozó ajánlata 
- Varró Béla kérelme 
- A lakosság Karácsonyi csomaggal történő megajándékozása 
 
15./ Előterjesztés a tornyospálcai 1042 hrsz-ú ingatlant terhelő elidegenítési és terhelési 
tilalom törléséhez való hozzájárulásról. 
 
16./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 
módosítására. 
 
17./ Előterjesztés a Képviselő-testület bizottságai megválasztására.     
          
18./ Előterjesztés Tornyospálca Községért Közalapítvány Alapító Okirata 
módosításáról.                                                      
 
19./ Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 
benyújtott pályázatok elbírálásához. 
 
20./ Előterjesztés a szociális gondoskodás körébe tartozó kérelmek elbírálásához. 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
 
Tárgy:/1.tsp./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott 
hatáskörök gyakorlásáról.  
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 
 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli beszámoló, valamint szóbeli tájékoztató. 
 
A napirendi pont előadója tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy megtörtént az Ipari út 
beruházás utolsó ellenőrzése, a jövő héten történő egyeztetést követően karácsonyig várhatóan 
sor kerül az elszámolásra. 
Beszámol arról, hogy a VÁTI helyszínen ellenőrizte a tornyospálcai és anarcsi iskola 
akadálymentesítési beruházását, melynek során Tornyospálcán kisebb, míg Anarcson 
rengeteg hiányosságot állapítottak meg. 
A polgármester beszámol a szennyvízberuházás során felmerült problémákról, melyet 
Újkenéz település fizetési nehézségei okozzák. A vízjogi létesítési engedély a mai napon 
készült el, a beruházás II. ütemére készülő pályázat várhatóan december 15-e körül kerül 
benyújtásra. 
 
Mivel sem a beszámolóhoz, sem a polgármesteri tájékoztatóhoz kérdés, hozzászólás nem volt, 
a polgármester szavaztat.  
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodással a polgármesteri tájékoztatót elfogadta, valamint az  alábbi határozatot 
hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
           Képviselő-testületének 

                                                           284/2010. (XI.17.) Ökt. számú 
                                                                    h a t á r o z a t a 
 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

szóló beszámolóról 
  
A Képviselő-testület: 
 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
Tárgy:/2.tsp./ Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. 
(II.22.) rendelet módosítására. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
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A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz. Kéri a bizottsági vélemény 
ismertetését. 
 
Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a Bizottság 
tárgyalta a napirendet és javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a 
polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2010. (XI. 18.) önkormányzati rendelete  

 
a helyi önkormányzat  2010. évi költségvetéséről szóló   1/2010. (II.22.) rendelet 

módosításáról 
 
Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés b) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1.§ 
 
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.22.) rendelet 4. §  (7) 
bekezdésében meghatározott  11.y. melléklete helyébe ezen rendelet melléklete lép. 

 
2. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. március 23-ától     
      kell alkalmazni. 
(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon hatályát veszti.   
 
 
Lukácsi Attila                                                                                 Kovács Miklósné    
polgármester                                    jegyző 
  
Tárgy:/3.tsp./ Előterjesztés a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 5/2007. (II.5.) rendelet módosítására. 
  
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
 
A napirendi pont előadója továbbra is fenntartja azon véleményét hogy egy bizottság 
elegendő. Az elmúlt négy év bizottsági ülései ezt igazolják, feleslegesen tárgyalta egyazon 
napirendet több bizottság. Javasolja azonban – a köztisztviselők kérésére – a hivatal 
munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét módosítani, valamint a polgármesteri fogadóórát 
hétfőn 8.00 órától 12.00 óráig megállapítani. 
Kéri a bizottság véleményét. 
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Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 3 állandó bizottságot hozzon létre a rendelet-
tervezetnek megfelelően, valamint a Polgármesteri Hivatal munkarendjét és ügyfélfogadási 
rendjét a módosításnak (kiosztásra került az anyag) megfelelően határozza meg. 
 
H o z z á s z ó l á s o k: 
 
Agárdi Sándor javasolja a következő elnevezéssel „Oktatási, Kulturális, Sport és 
Településfejlesztési, valamint Szociális, Idős-és  Egyházügyi Bizottság” létrehozását. 
 
Mivel több javaslat nem hangzott el a polgármester szavaztat a módosító javaslatokról. 
Először a bizottságok elnevezéséről, arról, hogy „Oktatási, Kulturális, Sport és 
Településfejlesztési, valamint Szociális, Idős-és  Egyházügyi Bizottságok”-at hozzon létre 
a Képviselő-testület. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a javaslatot elfogadta. 
 
A polgármester szavaztat arról, hogy a polgármester hétfőn 8.00 órától 12.00 óráig 
tartson fogadóórát. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a javaslatot elfogadta. 
 
A polgármester az elfogadott módosító javaslatokat figyelembe véve szavaztat a rendelet-
tervezetről. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2010. (XI.18. ) önkormányzati rendelete 

 
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (II.5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 18.§ (1) bekezdésében, az  1. § tekintetében a helyi 
önkormányzatokról szóló torvény 22. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló az 5/2007. (II. 5.) 
önkormányzati rendeletet (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
 
Az SZMSZ  52. § (1) bekezdése  a következők szerint módosul: 
 
„A képviselő-testület állandó jelleggel 

- 3  tagú Pénzügyi, Ügyrendi 
- 3  tagú Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési  
- 3 tagú Szociális, Idős- és Egyházügyi  Bizottságot hoz létre.” 
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2. § 
 
Az SZMSZ  58. § (6) és (7) bekezdése  helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„(6) A hivatal munkarendje: 
                                         hétfő, kedd, szerda  és csütörtöki napokon   7.30 órától 16.00 óráig 
                                        pénteken 7.30 órától 13.30 óráig 
tart. 
  
(7) A hivatal ügyfélfogadást tart:  
                                        hétfőn, kedden és csütörtökön 8.00 órától 12.00 óráig, 
                                       szerdán                                     8.00 órától 16.00 óráig 
 
A polgármester fogadóórát tart: hétfőn 8.00 órától 12.00 óráig. 
A jegyző fogadóórát tart: hétfőn 8.00 órától 12.00 óráig.” 
 
Ez a rendelet kihirdetésekor  lép hatályba. 
 
 

3.  § 
 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
Lukácsi Attila                                                                                 Kovács Miklósné    
polgármester                                    jegyző 
 
Tárgy:/4.tsp./ Előterjesztés az önkormányzat 2010-2014. évekre szóló gazdasági 
programjáról. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a bizottsági vélemény 
ismertetését.  
 
Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a Bizottság 
tárgyalta a napirendet és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önként vállalt feladatai, a 
„Gondoskodás a közbiztonság helyi feladatai” között szerepeljen a polgárőrség 
megszervezése, valamint nyújtson támogatást az önkormányzat a  tűzoltó egyesület, valamint 
az egyházak számára. A módosítást figyelembe véve javasolja meghatározni az önkormányzat 
2010-2014. évekre szóló gazdasági programját. 
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H o z z á s z ó l á s o k: 
 
Csépke Csaba Károly javasolja  a fejlesztések között szerepeltetni „Főtér kialakítása” -t . 
 
Agárdi Sándor javasolja, hogy az önkormányzat helyi értékei védelméről rendeletében 
meghatározottak szerint gondoskodjon.  
 
Mivel több javaslat nem volt, a polgármester szavaztat a módosító javaslatokról. 
Először arról, hogy az önkormányzat önként vállalt feladatai, a „Gondoskodás a 
közbiztonság helyi feladatai” között szerepeljen a polgárőrség megszervezése, valamint 
nyújtson támogatást az önkormányzat a  tűzoltó egyesület, valamint az egyházak 
számára.  
A polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta. 
 
A polgármester szavaztat arról, hogy a fejlesztések között szerepeljen „Főtér kialakítása” -t 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a javaslatot elfogadta. 
 
A polgármester szavaztat arról, hogy az önkormányzat helyi értékei védelméről 
rendeletében meghatározottak szerint gondoskodik.  
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a javaslatot elfogadta. 
 
A polgármester az elfogadott módosító javaslatokat figyelembe véve szavaztat az 
önkormányzat 2010-2014. évekre szóló gazdasági programjáról. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
           Képviselő-testületének 

                                                           285/2010. (XI.17.) Ökt. számú 
                                                                    h a t á r o z a t a 
 

az önkormányzat 2010-2014. évekre szóló gazdasági programjáról 
 
  
A Képviselő-testület: 
 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1), (6) és (7) bekezdéseiben 
foglaltaknak megfelelően Tornyospálca Község Önkormányzat 2010-2014. évekre szóló 
gazdasági programját a határozat melléklete szerint  fogadja el. 
 
Határozatról értesül: 
1./ polgármester 
2./ jegyző 
3./ polgármesteri hivatal költségvetési, számviteli ügyintézői 
4./ irattár 
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                                                       Melléklet a 285/2010. (XI.17.) Ökt. számú határozathoz 
 
 

Tornyospálca Község Önkormányzat 2010-2014. évekre szóló gazdasági programja 
 
 
Kötelezően ellátandó feladatok 
 
Egészséges ivóvíz-ellátottság tekintetében a vezetékes ivóvíz biztosításával a feladat 
jelentős része megoldódott, a közkutak számának csökkentése, illetve mérőórákkal történő 
ellátása gazdaságilag indokolt. 
 
Óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, nevelés 
Az oktatás, nevelés biztosítva van, de a finanszírozás változása miatt további 
racionalizálásra van szükség. A körzetközponti funkciók fenntartása, erősítése indokolt. 
Újabb szolgáltatásokkal versenyképessé kell tenni az iskolát, gátolva ezzel a helyben lakó 
gyerekek egyre növekvő számú más iskolába történő átíratását. Bölcsődei ellátás 
bevezetését helyi szinten kell megoldani. 
 
Egészségügyi és szociális ellátás 
Az egészségügyi, s a kötelező szociális alapellátás helyi szinten megoldott. 
 
Közvilágítás 
A közvilágítás korszerűsítésével a feladat megoldódott, csak további négy-öt fényforrás 
kihelyezése indokolt. 
 
Helyi közutak 
A fejlesztési fejezetben van bemutatva a szilárd burkolattal való ellátás terve. A külterületi 
utak esetében a vízelvezetés és az időszakos egyengetés a fő feladat. 
A téli hó és síkosság mentesítés szerződött partnerrel van ellátva, itt indokolt lenne saját 
munkagéppel ellátni a feladatot. 
 
Köztemető 
A temető fenntartása biztosítva van, esetleges bővítése nem indokolt. Felekezeti temetők 
ismételt megnyitását elő kell segíteni. 
 
Kisebbségi jogok érvényesülésének biztosítása 
A kisebbségi önkormányzat támogatásával e jogok is biztosítva vannak, sőt külön 
kisebbségi referens alkalmazását is támogatjuk. 
 
Önként vállalt feladatok 
 
Településrendezés: 
Új Településrendezési Terv készítése nem indokolt. 
 
Épített és természeti környezet védelme: 
Szennyvízcsatorna beruházás megvalósításán keresztül próbáljuk csökkenteni a 
legsúlyosabb környezeti terhelést. A közlekedési rendszer racionalizálásával csökkentjük a 
légszennyezést és zajterhelést. 
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Az önkormányzat helyi értékei védelméről rendeletében meghatározottak szerint 
gondoskodik. 
 
Vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés: 
A külterületi vízelvezetők tisztítását részben önerővel, részben a vízgazdálkodási társulás, 
részben a közmunka-program keretében hajtjuk végre. Az időszakos vízállásos területek 
közül négy kotrása indokolt lenne, így vízgazdálkodási és rekreációs szempontból 
hasznosítható vízfelület jöhetne létre. Az anyagi lehetőségek e terv végrehajtását feltehetően 
akadályozni fogják.  
Belterületi csatornák esetében teljes kiépítettségre törekszünk, a meglévők sok helyen 
felújításra, korszerűsítésre szorulnak, ezeket ütemezve megkezdjük, a csatornák, átereszek 
tisztítását, tisztíttatását végrehajtjuk. 
 
Csatornázás: 
Szennyvíz-elvezető csatornák kiépítése a legnagyobb feladat. Műszaki kivitelezése a 
jelenlegi ciklusban várható. 
  
Helyi közutak és közterületek fenntartása: 
A közterületek fenntartása elsősorban közhasznú munkások foglalkoztatásával oldható meg, 
ezen túl – a csatorna-beruházás után – egy egységes településkép kialakítása lenne 
kívánatos, mely alapos és kreatív tervezést igényel, s e tájépítészeti terv alapján kell 
elindítani a közterületek parkosítását. E mellet elsősorban hatósági eszközökkel kell 
csökkenteni a közterületek magánhasználatát (gondozatlan gyümölcsfák, parkolás, stb.). 
 
Lakásgazdálkodás: 
Egy önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás van, mely tartósan van bérbe adva, így ezen a 
területen nincs további vállalt feladat. 
 
Helyi tömegközlekedés: 
Helyi tömegközlekedés a településen nincs, bevezetése nem is várható, viszont ideiglenes 
jelleggel a közösségi lát majd el hasonló feladatokat. A helyközi közlekedésben viszont 
fontos, hogy a járatszám fenntartása a busz és a vonatközlekedésben egyaránt. Mindkét 
társaság esetében a lakosok igényeinek közvetítését vállaljuk fel.  
 
Köztisztaság és településtisztaság biztosítása: 
A köztisztaság fenntartása elsősorban közhasznú munkások foglalkoztatásával oldható meg. 
A kommunális szilárdhulladék kezelése jelenleg megoldott, el kell végezni az egykori 
kommunális hulladéklerakók rekultivációját. A hulladékgazdálkodási program keretében a 
szelektív hulladékgyűjtés feltételeit tovább kell bővíteni. A külterületi utak mellett, 
önkormányzati földterületeken elhelyezett hulladékok gyűjtését külön program keretében 
végrehajtjuk, a szemetelők esetében szigorúbb szabályozást léptetünk életbe. 
 
Gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól: 
A település székhelyet biztosít a mikrokörzeti KMB-s csoportnak, mely négy fővel teljesít 
szolgálatot. Az állandó rendőri jelenlét megteremtése egy rendőrőrs kialakításával lehet 
megoldott. A polgárőrség megszervezését feladatul tűzzük ki. 
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Az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, 
valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás: 
A kötelező feladatellátáson túl további feladatok nem várhatóak a bölcsődei ellátás 
bevezetésén túl. 
 
Közösségi tér biztosítása: 
A új közösségi helyiségeket alakítunk ki, s látunk el eszközökkel, a jelenlegiek belső 
felújítását elvégezzük. 
 
Közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység támogatása: 
 Az IKSZT keretébe illesztve a Faluház és a Könyvtár fenntartása továbbra is indokolt. 
 
Sport, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése: 
A sportpályák felújításra szorulnak, viszont anyagi lehetőse erre az önkormányzatnak nincs. 
Új sportágak művelésének a lehetőségét ki kell terjeszteni, illetve más jellegű 
sportrendezvényeket is kell támogatni. 
 
Gyümölcs-szeszfőzde: 
Az ingatlan hosszú távú bérbeadásával ez a feladat megoldott. 
 
Gondoskodás a helyi tűzvédelemről 
Tűzoltó egyesület  támogatása. 
 
Az egyházak támogatása 
 
Fejlesztési célkitűzések 
Középületek akadálymentesítését elvégezzük. 
Iskola fűtéskorszerűsítése, nyílászárók cseréje, , tornaterem-felújítás. 
Útburkolattal kívánjuk ellátni a Virág és Béke utcát, melyek jelentős része már útalappal 
rendelkezik. Útalappal látjuk el a Hajnal utcát. 
Lakott külterületek elérhetősége érdekében igyekszünk szilárd burkolatú utat ütemezetten 
kiépíteni. 
Meglévő futballpálya felújítása, régi kézilabdapálya teljes felújítása, fogathajtó és díjugrató 
pálya kialakítása. 
Szennyvíz elvezető csatornarendszer, illetve szennyvíztisztító építése, elsősorban előkészítő 
munkák. 
A felszabaduló épületek, ingatlanok hasznosítása.  
A 4111. számú közút külterületi szakaszának felújítását kell elérni. 
Főtér kialakítása. 
 
Munkahelyteremtés 
 
Mezőgazdasági termelés termelésbiztonságának növelése. 
Logisztikai potenciál kihasználása, javítása 
A közmunkaprogramban való részvétel 
Nagyobb beruházásokon elősegítése 
 
Településfejlesztés 
A fenti beruházás jellegű fejlesztéseken túl több, relatív kisebb költségű tervet kívánunk 
megvalósítani.  
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Adópolitika 
A jelenlegi finanszírozási feltételek mellett a helyi adók nemében és mértékében nem 
szükséges a változtatás, de a várható forráselvonás esetén alapvetően kell változtatni a 
helyzeten.  
 
Közszolgáltatások 
A közszolgáltatások finanszírozása jelentős forrásokat köt le, így közelíteni kell a piaci 
árakhoz, de a szociális igényeknek figyelembevételével. 
Díjak emelése jelentősebb bevétellel nem járna, de inflációkövető növelése indokolt. 
 
 
Tárgy:/5.tsp./ Előterjesztés a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
egészségügyi alapellátási feladatkörébe tartozó központi háziorvosi ügyeleti ellátásra 
vonatkozó feladatellátási megállapodás elfogadásáról. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
 
A napirendi pont előadója elmondja, hogy a társulási megállapodásban nevesített 
polgármesterek egy részét nem választották újjá, ezért természetesen ezek módosítása 
szükséges. A társulás a törvény szerinti 7. §-os társulás, mely elírásra került. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester 
szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
           Képviselő-testületének 
286/2010. (XI.17.) Ökt. számú 

h a t á r o z a t a 
 

a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egészségügyi alapellátási 
feladatkörébe tartozó központi háziorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó feladatellátási 

megállapodás elfogadásáról 
 

 A Képviselő-testület: 
 

1. Elfogadja a Társulás Tanács 15/2010. (IX.15.) határozatával kezdeményezett Kisvárda 
és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egészségügyi alapellátási feladatkörébe 
tartozó központi háziorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó Feladatellátási 
Megállapodást. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert a Feladatellátási Megállapodás aláírására. 

 
Határozatról értesül: 
1./ polgármester 
2./ jegyző 
3./ a Társulás  Munkaszervezete Kisvárda 
4./ polgármesteri hivatal költségvetési, számviteli ügyintézői 
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5./ irattár 
 
Tárgy:/6.tsp./ Előterjesztés a TIGÁZ-DSO Kft. kérelme önkormányzati ingatlanon 
használati jog alapítása tárgyában. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
 
A napirendi pont előadója elmondja, hogy az önkormányzat több éves vállalásának tesz most 
eleget. Kéri a bizottsági vélemény ismertetését. 
 
Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a Bizottság 
tárgyalta a napirendet és javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester 
szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
           Képviselő-testületének 
287/2010. (XI.17.) Ökt. számú 

h a t á r o z a t a 
 

a TIGÁZ-DSO Kft.  kérelme önkormányzati ingatlanon használati jog 
alapításáról 

 
 
A Képviselő-testület: 
 
H o z z á j á r u l,  az önkormányzat tulajdonát képező 0199 hrsz-ú ingatlanon, 43 m2 
nagyságú területen az ingatlant érintő közcélú nyomásszabályozó állomás és tartozékainak 
biztonságos üzemeltetése céljából használati jog alapításához a TIGÁZ-DSO Kft. javára. 
 
F e l h a t a l m a z z a    a  polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határozatról értesül: 
1./  kérelmező 
2./ polgármester 
3./ jegyző 
4./  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester, Jegyző 
 
Tárgy:/7.tsp./ Előterjesztés a villamos energia kedvezőbb áron való megvásárlására. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
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Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz. Kéri a bizottsági vélemény 
ismertetését. 
 
Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a Bizottság 
tárgyalta a napirendet és egyetért a villamos energia kedvezőbb áron történő megvásárlására 
tett javaslattal, de javasolja több ajánlat beszerzését. 
 
A polgármester javasolja, hogy bízza meg a Képviselő-testület a Pénzügyi, Ügyrendi 
Bizottságot árajánlatok beszerzésével. 
 
A javaslatot szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 „igen” 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
           Képviselő-testületének 
288/2010. (XI.17.) Ökt. számú 

h a t á r o z a t a 
 

a villamos energia-ellátás  kedvezőbb áron való megvásárlásáról 
 
A Képviselő-testület: 
 
a villamos energia kedvezőbb áron történő megvásárlása érdekében felkéri a Pénzügyi, 
Ügyrendi Bizottságot, hogy szerezzen be ajánlatokat  energia kereskedőktől és azt a testület 
következő ülésére terjessze be. 
 
Határozatról értesül: 
1./ Dr. Legény Zsolt a bizottság Elnöke 
2./ irattár 
 
Tárgy:/8.tsp./ Előterjesztés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatás megszervezésére. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz. Kéri a bizottsági vélemény 
ismertetését. 
 
Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Dicső Fruit kft., a Várda-víz Kft. és Kovács József 
egyéni vállalkozóknak küldje meg az ajánlattételi felhívást, melyet változatlan tartalommal 
javasol elfogadni. 
 
Mivel más javaslat nem volt, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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Tornyospálca Község Önkormányzata 
           Képviselő-testületének 
289/2010. (XI.17.) Ökt. számú 

h a t á r o z a t a 

települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás megszervezésére  

A Képviselő-testület:   

1. a község közigazgatási területén a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására 
szolgáló létesítmény kiürítésére és a települési folyékony hulladék elhelyezés céljára 
történő elszállítására vonatkozó ajánlattételi felhívást teljes terjedelemben megismerte, 
azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  

2. az ajánlati felhívást az alábbi cégeknek, ill. egyéni vállalkozónak küldi meg:  

a)     Dicső Fruit Kft. Tornyospálca 

b)      Várda-Víz Kft. Kisvárda 

c)    Kovács József egyéni vállalkozó Kisvárda  

3. Az ajánlatok átvételével Kovács Miklósné jegyzőt, az ajánlatok értékelésével a 
Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságot bízza meg.  

Felelős: jegyző                                                         Határidő: 2010. december 15.  

Tárgy: /9.tsp./ Előterjesztés a 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására. 
 
Előadó: Kovács Miklósné jegyző 
Írásbeli előterjesztés 
Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz. 
 
A polgármester elmondja, hogy nem látja értelmét a közmunkaprogram ellenőrzésének, 
hiszen jövőre ez megszűnik. Úgy tudja, hogy az iskolában is volt már korábban normatíva 
ellenőrzés. 
 
Kovács Miklósné jegyző elmondja, hogy valóban volt korábbi években normatíva ellenőrzés, 
még a társulás előtt, de a normatíva nagysága miatt indokoltnak tartja annak ellenőrzését. 
 
A polgármester kéri a bizottság véleményét. 
 
Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a 2011. évi belső ellenőrzési tervet.   
 
Mivel más javaslat nem volt, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 5 „igen” szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
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Tornyospálca Község Önkormányzata 
           Képviselő-testületének 

                                                           290/2010. (XI.17.) Ökt. számú 
                                                                    h a t á r o z a t a 
 

a 2011. évi   belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

 
 
A Képviselő-testület: 
 
Az önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 92. § (6) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva Tornyospálca Község Önkormányzatának 2011. évi belső 
ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint  jóváhagyja. 
 
 
Határozatról értesülnek: 
1./ Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete Kisvárda 
2./ Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 
Tornyospálca többcélú intézmény igazgatója 
3./ Anarcs Község Önkormányzata 
4./ Mezőladány Község Önkormányzata 
5./ Polgármester Helybe 
6./ Polgármesteri Hivatal Helybe 
7./ Irattár 
 
                                                                          
                                                         Melléklet a 290/2010. (XI.17.)Ökt. számú határozathoz 
 

Belső ellenőrzési terv  
 

2011. év 
 
 

1. Tornyospálca Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  
 

„Út a munkához” program vizsgálata  
 
a.) Ellenőrzés célja:  annak vizsgálata, hogy az „Út a munkához” program az előírásoknak, 
jogszabályoknak megfelelően került-e lebonyolításra, a közcélú munka vállalók felvétele, 
munkaszerződése, bérezése és egyéb juttatásai, a munkaviszony megszűntetése a jogszabályi 
előírások szerint történt-e, a program pénzügyi elszámolása szabályszerű és megfelelő-e. 
 
b.) Ellenőrzendő időszak: 2010. év 
 
c.) Az ellenőrzés időszükséglete: 13 nap 
 
d.) Ellenőrzés típusa, módszere: Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés a hatályos 
jogszabályok, önkormányzati, fenntartói döntések végrehajtásának vizsgálata 
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e.) Ellenőrzés ütemezése: 2011. május 
 
2. A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és 
Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény  
 
Normatív állami hozzájárulások igényjogosultsága 

 
a.) Ellenőrzés célja: Annak vizsgálata, hogy a normatív állami hozzájárulások igénylése, 
lemondása, nyilvántartása az előírások szerint történt-e, az igénylést alátámasztó 
dokumentáció megfelelő-e. 
 
b.) Ellenőrzendő időszak: 2010. január 1-től -2010. december 31. 
 
c.) Az ellenőrzés időszükséglete: 10 nap 
 
d.) Ellenőrzés típusa, módszere: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés a hatályos 
jogszabályok alapján 
 
e.) Ellenőrzés ütemezése: 2011. október 
     
Tárgy: /10.tsp./ Előterjesztés közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz. 
 
 
A polgármester kéri a bizottság véleményét. 
 
Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a Project Expert 
Kft nagyon jó referenciákkal rendelkezik, éppen ezért a Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek a határozati javaslat elfogadását. 
 
H o z z á s z ó l á s o k: 
 
Dr. Kovács József  szintén javasolja a Project Expert Kft. –t elfogadni, nagyon korrekt, 
megbízható a közbeszerzési tanácsadójuk. 
 
Mivel más javaslat nem volt, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
           Képviselő-testületének 

                                                           291/2010. (XI.17.) Ökt. számú 
                                                                    h a t á r o z a t a 
 

közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról 
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A Képviselő-testület: 
 
1./ A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0043 projekt, valamint az IKSZT  teljes körű közbeszerzési eljárás 
lebonyolításával a Project Expert Kft-t bízza meg. 
 
2./ Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. 
 
3./ Felkéri a közbeszerzési tanácsadót, hogy  az 1.) pontban megjelölt projektek ajánlattételi 
felhívását soron kívül készítse el. 
 
 
Határozatról értesülnek: 
1./ Project Expert Kft  4800 Vásárosnamény, Ilki út 19.  
2./ Polgármester  
3./ polgármesteri hivatal költségvetési, számviteli ügyintézői 
4. irattár 
Határidő: megállapodás megkötésére azonnal 
                  ajánlattételi felhívások elkészítésére következő testületi ülés 
 
Felelős: polgármester 
 
Dr. Kovács József eltávozott. 
 
Tárgy: /11.tsp./ Előterjesztés szabadságolási ütemtervről. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz, egyben bejelenti személyes 
érintettségét. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
  

Tornyospálca Község Önkormányzata 
           Képviselő-testületének 

                                                           292/2010. (XI.17.) Ökt. számú 
                                                                    h a t á r o z a t a 
 

a polgármester 2010. október 3-áig ki nem vett szabadságáról 
 
  
A Képviselő-testület: 
 
Lukácsi Attila polgármester  2010. október 3-áig – 101 nap - ki nem vett szabadságának 2011. 
évben történő ütemezését az  előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
Határozatról értesülnek: 
1./ polgármester 
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2./ szabadság nyilvántartó 
3./ irattár 
 
Tárgy: /12.tsp./ A Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda, Alapfokú 
Művészetoktatás és Könyvtár 2010. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló 
tájékoztató véleményezése. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
 
Lukácsi Attila szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az intézmény működése teljes 
mértékben le volt fedezve. Eddig az önkormányzat spórolt, most tegyék ezt ők. 
Kéri a bizottsági vélemény ismertetését. 
 
Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 6 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
           Képviselő-testületének 

                                                           293/2010. (XI.17.) Ökt. számú 
                                                                    h a t á r o z a t a 
 
a Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 

2010. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról 
 

 A Képviselő-testület: 
 
 
a Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 
többcélú intézmény 2010. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót javasolja a 
Társulási Tanácsnak elfogadásra. 
 
Határozatról értesül: 
1./ intézmény igazgatója 
2./ Társulási Tanács Elnöke 
3./ polgármesteri hivatal költségvetési, számviteli ügyintézői 
4./ irattár 
 
Tárgy: /13.tsp./ A Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda, Alapfokú 
Művészetoktatás és Könyvtár 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 
előterjesztés véleményezése. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
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Lukácsi Attila szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a bizottsági vélemény ismertetését. 
 
Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 6 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
           Képviselő-testületének 

                                                           294/2010. (XI.17.) Ökt. számú 
                                                                    h a t á r o z a t a 
 
a Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 

2010. évi költségvetésének módosításáról  
  
A Képviselő-testület: 
 
a Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 
többcélú intézmény 2010. évi  költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést javasolja a 
Társulási Tanácsnak elfogadásra. 
 
Határozatról értesül: 
1./ intézmény igazgatója 
2./ Társulási Tanács Elnöke 
3./ polgármesteri hivatal költségvetési, számviteli ügyintézői 
4./ irattár 
 
Tárgy: /14.tsp./ Egyebek 
 
- „Egyetértés” Nyugdíjasklub kérelme 
- Rusznák Attila telekvásárlásra vonatkozó ajánlata 
- Varró Béla kérelme 
- A lakosság Karácsonyi csomaggal történő megajándékozása 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli kérelmek 
Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
  
- „Egyetértés” Nyugdíjasklub kérelme 
 
A napirendi pont előadója elmondja, hogy ő személy szerint nem javasolja a klub 
támogatását. A klubnak kevés tagja van, ezért főleg idegenek „élvezhetik” a támogatást. 
„Külföldieket” etetünk, itatunk, visszahívják azokat, akik őket meghívták. Ezt nem tudja 
támogatni. 
Mikulásnapi rendezvényt, bábelőadást a gyerekeinknek kellene csinálni. Kéri a bizottság 
véleményét. 
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Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek hogy a 2010. évi költségvetése terhére 50.000   Ft egyszeri, 
vissza nem térítendő támogatást nyújtson a nyugdíjas klubnak a 2010. december 6-ai 
rendezvényükhöz. 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Dr. Legény Zsolt valóban nem szerencsés a „mikulásnapi” elnevezés, de úgy tudja, hogy 
évek óta ez idő tájt kerül megtartásra a rendezvény. A klubnak bárki tagja lehet, sok is a helyi 
nyugdíjas. 
 
Móré Gáborné: az idősek világnapját soha nem támogatja az önkormányzat. A kérelemben 
nem azt írták, hogy ezeket a települések nyugdíjas klub tagjait fogják visszahívni, hanem 
ezekre a településekre meghívást kaptak. 
 
Agárdi Sándor véleménye szerint ez az a szerveződés, amely bármikor, bárhol képviseli a 
községet. Kompromisszumot kell keresni. 
 
Mivel több hozzászólás és javaslat nem hangzott el, a polgármester szavaztat. Megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással  az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

295/2010. (XI.17.) Ökt. számú 
h a t á r o z a t a 

 
az „Egyetértés Nyugdíjasklub támogatásáról 

  
A Képviselő-testület: 
 
a 2010. évi költségvetése terhére 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint egyszeri, vissza nem 
térítendő támogatást nyújt a nyugdíjas klubnak a 2010. december 6-ai rendezvényükhöz. 
 
 
Határozatról értesül: 
1./ Herczku Andrásné 
2./ polgármester 
3./ polgármesteri hivatal költségvetési, számviteli ügyintézői 
4./ irattár 
 
Dr. Kovács József visszajött. 
 
- Rusznák Attila telekvásárlásra vonatkozó ajánlata 
 
Lukácsi Attila polgármester elmondja, hogy már korábban is érkezett vételi ajánlat a 
kérelmezőtől, melyet nem támogatott a Képviselő-testület. Kéri a bizottság véleményét. 
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Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy Bizottság nem 
javasolja az önkormányzati ingatlanok értékesítését. 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Dr. Kovács József sem javasolja az ingatlanok eladását. Az Ipari út megépülésével azok az 
ingatlanok értékesebbek lesznek, jelenleg pedig az önkormányzatnak nincs szüksége az 
értékesítésből befolyó bevételre. 
 
Mivel több hozzászólás és javaslat nem hangzott el, a polgármester szavaztat. Megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 6 „igen” szavazattal,  ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással  
az alábbi határozatot hozta: 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

296/2010. (XI.17.) Ökt. számú 
h a t á r o z a t a 

 
Rusznák Attila telekvásárlásra vonatkozó ajánlatáról 

 
A Képviselő-testület: 
 
az önkormányzat tulajdonát képező tornyospálcai 952/3 és 952/4 hrsz-ú ingatlanokat nem 
kívánja elidegeníteni. 
Határozatról értesül: 
1./ Rusznák Attila 
2./ irattár 
 
- Varró Béla kérelme 
 
A polgármester szó szerint  ismerteti a kérelmet. Elmondja, hogy a Kökényesi csatorna a 
víztársulat kezelésében van. Az év folyamán jelezte a problémát és kérte a társulatot, hogy a 
szükséges munkálatokat végezzék el. A társulat tájékoztatása szerint a munkálatokat már 
elvégezték, és utaltak arra, hogy az önkormányzatnak és a lakosságnak tartozása van, mely 
megnehezíti a munkálatok finanszírozását.  
A polgármester elmondja, hogy valóban van az önkormányzatnak és a lakosságnak is 
hátraléka, melyet nem tartunk jogosnak. Az önkormányzatnak pl. az egész közigazgatási 
területe után kell fizetnie – a belterület után is -.  
A konkrét kérelemnél maradva javasolja, hogy az önkormányzat a következő költségvetési 
évben saját erőből próbálja megoldani a vízelvezetési gondokat. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavaztat. Megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

297/2010. (XI.17.) Ökt. számú 
h a t á r o z a t a 

 
Varró Béla kérelméről 
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A Képviselő-testület: 
 
1./ Varró Béla tornyospálcai lakos kérelmét megismerte. 
 
2./ Tájékoztatja kérelmezőt, hogy az önkormányzat polgármestere 2010. júniusában 
kérelemmel fordult a Felsőszabolcsi Vízgazdálkodási Társulathoz, hogy a társulat 
kezelésében lévő tornyospálcai 060 hrsz-ú „Kökényesi” csatorna tisztítását, valamint műszaki 
hibáit  – annak nem megfelelő állapota miatt – haladéktalanul végezze el.  
A Társulat tájékoztatása szerint a csatorna tisztítási munkálatait elvégezték. 
 
3./ Sajnálattal állapítja meg, hogy a csatorna – a munkálatok elvégzése ellenére – funkcióját 
nem tölti be, ezért a 2011. költségvetési évben saját erőből megpróbálja a szükséges 
munkálatokat elvégezni. 
 
Határozatról értesül: 
1./ Varró Béla Tornyospálca, Béke utca 3. szám alatti lakos 
2./ polgármesteri hivatal költségvetési, számviteli ügyintézői 
3./ irattár 
 
- A lakosság Karácsonyi csomaggal történő megajándékozása 
 
Előadó: Dr. Legény Zsolt 
Szóbeli előterjesztés. 
 
A napirendi pont előadója emlékeztet arra, hogy korábban az önkormányzat 
megajándékozta a község lakosait karácsonyi csomaggal, utalvánnyal. Javasolja ennek 
visszaállítását. 
800 családot figyelembe véve, 1300-1600 Ft értékű csomaggal számolva ez kb. 1.200.000 .-Ft  
kiadást jelent, melynek fedezetét természetesen meg kell jelölni. A 2010. évi költségvetésben 
az alpolgármester tiszteletdíja egész évre tervezve volt, de csak október 14-étől van a 
községnek alpolgármestere. A szociális bizottságot lehetne megbízni azzal a feladattal, hogy 
az önkormányzati busszal az ajándékcsomagokat a családokhoz elvigye, az átadás-átvétel 
papíron is megtörténjen. A falu lakossága várja, máshol van. Minket azért választottak meg, 
hogy a közóhajnak is eleget tudjunk tenni. Biztosan lesz aki nem értékeli, de sokan örülnének 
neki. 
 
Lukácsi Attila elmondja, hogy a minuszos költségvetés miatt lett megszüntetve a karácsonyi 
csomag intézménye. Az alpolgármester tiszteletdíja virtuálisan létezik, csak annyit költünk, 
amennyi bevételünk van. Jelenleg több mint 6 millió adókintlévőségünk van. Javaslom, hogy 
a jegyző, a hivatal gondoskodjon ennek beszedéséről, így megtalálva a valóságos fedezetet. 
A jövő évi költségvetési törvényjavaslatot tekintve a normatívák csökkenésével kell számolni, 
mely gazdálkodási nehézségeket fog eredményezni. 
 
Agárdi Sándor szerint az embereket meg kell „szólítani”. Hisz abban, hogy többségében jók 
az emberek. 
 
Dr. Kovács József: kb. 20 éve tűnt fel nekem, hogy csak az utcánkban több felvásárló volt, 
mint a faluban együtt véve összesen. Két ember nem tudott egy asztalhoz leülni. 
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Itt egy klubot nem lehet összehozni, mely kohézió erő lenne. Erősebb az egyéni érvényesülés 
iránti igény. Nehéz valamiféle „kovászt” létrehozni, amiből később eredmény lesz. 
 
Agárdi Sándor: helytörténeti kutatásaim során a megyei levéltárban bukkantam egy adatra, 
arra, hogy 1952-ben az akkori helyi tanácstól egy helyi lakos – aki ma is él – buszbérletet kért 
és kapott. Soha nem tett semmit a községért, és a községnek soha semmit nem adott. Így 
vagyok a „Bursa”-val is, támogatjuk őket, ezek a ifjú titánok pedig elmennek és semmit nem 
tesznek a községükért. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

298/2010. (XI.17.) Ökt. számú 
h a t á r o z a t a 

 
karácsonyi csomagról 

 
A Képviselő-testület: 
 
1./ Felkéri a jegyzőt, hogy  az adóhátralékok behajtásával biztosítsa a pénzügyi fedezetét 
annak, hogy a település lakosait karácsonyi csomaggal ajándékozza meg az önkormányzat. 
 
2./ Megbízza a Szociális, Idős- és Egyházügyi  Bizottságát hogy a Pénzügyi, Ügyrendi 
Bizottsággal működjön együtt a karácsonyi ajándékozás előkészítő és lebonyolítása 
munkálataiban. 
 
Határozatról értesül: 
1./ Bizottságok Elnökei 
2./ jegyző 
3./ irattár 
 
Tárgy: /15.tsp./ Előterjesztés a tornyospálcai 1042 hrsz-ú ingatlant terhelő elidegenítési 
és terhelési tilalom törléséhez való hozzájárulásról. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz.  
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavaztat. Megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
           Képviselő-testületének 
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                                                           299/2010. (XI.17.) Ökt. számú 
                                                                    h a t á r o z a t a 
 

a tornyospálcai 1042 hrsz-ú ingatlant terhelő elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez 
való hozzájárulásról 

A Képviselő-testület: 
 
Hozzájárul Rostás Antal Tornyospálca, Vasvári utca 25. szám alatti lakos tulajdonát képező, a 
tornyospálcai 1042 hrsz-ú lakóház és udvar megjelölésű belterületi ingatlant terhelő és 
Tornyospálca Község Önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom 
törléséhez. 
 
Határozatról értesül: 
1./ kérelmező 
2./ polgármester 
3./ Körzeti Földhivatal Kisvárda 
4./ helyi ingatlanvagyon kataszter 
5./ irattár 
 
Tárgy: /16.tsp./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzata módosítására. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz.  
 
Dr. Legény Zsolt jelzi, hogy nem kapta meg az előterjesztést. Igaz, hogy nem a lakásáról 
érkezett a testületi ülésre.  
 
Kovács Miklósné elmondja, hogy a meghívóban történt jelzésnek megfelelően az anyag 
később, a mai napon került kiküldésre, ezért nem kaphatta kézhez azt az Elnök Úr.  
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavaztat. Megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
           Képviselő-testületének 

                                                           300/2010. (XI.17.) Ökt. számú 
                                                                    h a t á r o z a t a 
 
 

Tornyospálca Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 
 

A Képviselő-testület: 
 
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6. §-ában biztosított jogkörében eljárva 
Közbeszerzési Szabályzatát ezen határozat melléklete szerint  fogadja el. 
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Egyidejűleg a 84/2008. (V.13.) Ökt. számú határozattal elfogadott és a 47/2009. (V.27.)Ökt. 
számú határozattal módosított Közbeszerzési Szabályzat hatályát veszti. 
 
Tárgy: /17.tsp./ Előterjesztés a Képviselő-testület bizottságai megválasztására.              
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Szóbeli előterjesztés. 
 
A napirendi pont előadója kéri a javaslatokat bizottsági tagok személyére. 
 
Dr. Kovács József javasolja, hogy az Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési 
Bizottság Elnöke Agárdi Sándor, tagjai Móré Gáborné és Csépke Csaba képviselők legyenek. 
 
Csépke Csaba köszöni a jelölést, de szeretne a másik bizottság munkájában részt venni. 
 
Dr. Legény Zsolt javasolja a bizottság elnökévé Agárdi Sándor, tagjaivá  Móré Gáborné és 
önmagát jelölni, azon egyszerű oknál fogva, hogy Csépke képviselő a jelölést nem fogadta el. 
 
A polgármester megkérdezi, hogy az érintettek beleegyeznek-e a nyilvános tárgyalásba? 
 
Az érintettek a nyilvános tárgyalásba beleegyeznek és bejelentik személyes érintettségüket. 

 
A polgármester szavazásra teszi Dr. Legény Zsolt javaslatát, először az elnök személyére.  
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 „igen” szavazattal,  ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodással a javaslatot elfogadta. 
A polgármester szavaztat a bizottság további két tagja személyéről. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 6 „igen” szavazattal,  ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a 
javaslatot elfogadta. 
 
A polgármester szavaztat az Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 
tagjai megválasztásáról. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
           Képviselő-testületének 

                                                           301/2010. (XI.17.) Ökt. számú 
                                                                    h a t á r o z a t a 

az Oktatási, Kulturális, Sport- és Településfejlesztési Bizottság tagjainak 
megválasztásáról  

A Képviselő-testület: 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 22. §-ában biztosított jogkörében 
eljárva  az Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési  Bizottság  

Elnökévé:  Agárdi Sándor 

tagjaivá:  Móré Gáborné 
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                   Dr. Legény Zsolt 

képviselőket megválasztotta.   

Határozatról értesülnek: 

1./ érintettek 
2./ polgármesteri hivatal költségvetési, számviteli ügyintézői 
3./ irattár 
Dr. Kovács József javasolja, hogy Szociális, Idős- és Egyházügyi  Bizottság Elnöke Szántó 
József, további tagjai pedig Agárdi Sándor és Csépke Csaba képviselők legyenek. 
 
Agárdi Sándor köszöni a jelölést, de nem vállalja el.  
 
Dr. Legény Zsolt javasolja a bizottság elnökévé Szántó József, tagjaivá  Csépke Csaba és 
Móré Gáborné képviselőket megválasztani. Szerinte Móré Gáborné kell hogy az idősügyet 
képviselje a bizottságban. 
 
A polgármester megkérdezi, hogy az érintettek beleegyeznek-e a nyilvános tárgyalásba? 
 
Az érintettek a nyilvános tárgyalásba beleegyeznek és bejelentik személyes érintettségüket. 

 
A polgármester szavazásra teszi Dr. Legény Zsolt javaslatát, először az elnök személyére.  
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 „igen” szavazattal,  ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodással a javaslatot elfogadta. 
A polgármester szavaztat a bizottság további két tagja személyéről. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 6 „igen” szavazattal,  ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a 
javaslatot elfogadta. 
 
A polgármester szavaztat a Szociális, Idős- és Egyházügyi Bizottság tagjai megválasztásáról. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
           Képviselő-testületének 

                                                           302/2010. (XI.17.) Ökt. számú 
                                                                    h a t á r o z a t a 

Szociális, Idős- és Egyházügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról  

A Képviselő-testület: 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 22. §-ában biztosított jogkörében 
eljárva  a Szociális, Idős- és Egyházügyi Bizottság  

 

Elnökévé:  Szántó József 
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                                                         tagjaivá:  Csépke Csaba Károly 

                       Móré Gáborné                    

                                                                       
képviselőket megválasztotta.                                                     
 
Határozatról értesülnek: 
1./ érintettek 
2./ polgármesteri hivatal költségvetési, számviteli ügyintézői 
3./ irattár 
 
Lukácsi Attila polgármester a zárt ülés elrendelése előtt kéri, hogy a képviselők kérjenek 
ajánlatokat a hó eltolás feladatai ellátására. Elmondja, hogy a Kerekes tüzép látta el a 
feladatot nettó 5.250 Ft/üzemóra díjért.   
Természetesen az lenne a jó, ha helyi vállalkozóval tudna az önkormányzat megegyezni. 
 
Agárdi Sándor kéri a polgármestert, hogy a helyi és nemzeti lobogó állandó kihelyezéséről 
gondoskodjon. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy a községjelző táblák környéke igen elhanyagolt, azt tavasszal 
virágosítani javasolja. Hiányolja azt is, hogy a testvér települési kapcsolatunkra nincs a falu 
határánál utalás. Javasolja tábla készítését. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy kutatásai során 
rábukkant Palca elnevezésű lengyel, 1000 fős településre, javasolja küldöttséggel felkeresni a 
községet és a testvérkapcsolatot velük felvenni. 
 
Lukácsi Attila elmondja, hogy a LEADER keretében jelenleg is pályázunk tájékoztató 
táblákra, szerinte ez a javaslat kivitelezhető. 
A községszépítő javaslatra elmondja, hogy a bizottságoknak volt elkülönített előirányzatuk 
korábban is, ezt a jövő évi költségvetés készítésekor figyelembe kell venni, s ennek az 
előirányzatnak a terhére a bizottságok dönthetnek annak felhasználásáról.   
 
Tárgy: /18.tsp./ Előterjesztés Tornyospálca Községért Közalapítvány Alapító Okirata 
módosításáról.      
                                                 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester                                                                
Írásbeli előterjesztés 
 
Tárgy: /19.tsp./ Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásához. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester                                                                
Írásbeli előterjesztés 
 
Tárgy: /20./ Előterjesztés a szociális gondoskodás körébe tartozó kérelmek 
elbírálásához. 
 
Előadó: Kovács Miklósné jegyző                                                                      
Írásbeli előterjesztés 
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A polgármester bejelenti, hogy a 18., 19. és 20. napirendi pontokat a testület zárt ülésen 
tárgyalja, melyről külön készül jegyzőkönyv. 
 
 

Kmft. 
 

Lukácsi Attila                                                                                                 Kovács Miklósné 
polgármeser                                                                                                             jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyvben foglaltak megfelelnek a testületi ülésen elhangzottakkal, az hiteles. 
 
 
 
 
 
Agárdi Sándor                                                                                         Móré Gáborné             
   képviselő                                                                                                     képviselő 
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