
 

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-ei 

nyilvános ülésének  

 

a./ jegyzőkönyve 

b./ tárgysorozata 

c./ határozatai: 478-494/2012. 

d./ rendelete: -- 

 

 

TÁRGYSOROZAT 

 

 

Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 

 

1./ Beszámoló Tornyospálca község közrend, közbiztonságáról. 

 

2./ Beszámoló a települési szilárd hulladék közszolgáltatási tevékenységről. 

Előterjesztés a települési szilárd hulladék 2013. évi közszolgáltatási díjára vonatkozó 

költségkalkuláció benyújtásáról. 

 

3./ Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési  közszolgáltatás tárgyában 

érkezett ajánlatokról, a közszolgáltató kiválasztásáról. 

 

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

módosítására. 

 

5./ Előterjesztés köznevelési intézmény állam általi átvételére, az átadás-átvételi 

megállapodás megkötésére. 

 

6./ Előterjesztés a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási 

Megállapodása módosítására. 

 

7./ Előterjesztés a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 

Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény Alapító Okirata 

módosítására. 

 

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

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

gazdálkodásának véleményezése. 

 

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

helyzetéről. 

 

10./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési 

koncepciójának megállapítására. 

 

11./ Előterjesztés élelmezési nyersanyagnorma emelésére. 

 

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

(VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására. 



 

 

13./ Előterjesztés a Kisvárda és Térségi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. december 

31. napjától történő megszűntetésére. 

 

14./ Előterjesztés a Polgárvédelmi Társulás 2012. december 31. napjától történő 

megszűntetésére. 

 

15./ Beszámoló közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló tárgyalás 

eredményéről. 

 

16./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 

17./ Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásához. 

 

18. / Előterjesztés a  szociális gondoskodás keretébe tartozó kérelmek elbírálására.  

 

19./ Előterjesztés közalkalmazotti, valamint munkaviszonyok határozott idejű 

betöltésére. 

 

20./ Előterjesztés a lakosság karácsonyi megajándékozására. 

 

 

Tornyospálca, 2012. december 10.  

 

 

 

                                                                                                             Lukácsi Attila 

                                                                                                              polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 

10. napján  megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme. 

 

 

JELEN VANNAK 

 

Lukácsi Attila polgármester  elnökletével  Agárdi Sándor, Csépke Csaba,  Dr. Kovács 

József , Dr. Legény Zsolt, Móré Gáborné, Szántó József képviselők. 

 

Tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző  

                                     Balla Ferenc rendőrfőhadnagy 

                                     Debrey László intézményvezető 

                                     Lakatos Ernő nemzetiségi önkormányzati elnök 

 

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Miklósné jegyző 

 

 

HIÁNYZ I K 

 

------ 

 

Lukácsi Attila polgármester köszönti a testület ülésén megjelent képviselőket és a 

tanácskozási joggal jelenlévőket.   

Megállapítja, hogy az ülés  7  fővel határozatképes, így azt megnyitja. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyére Dr. Legény Zsolt  képviselő  

személyében, akit a képviselő-testület  6„igen” szavazattal, az érintett tartózkodásával 

elfogadott. 

 

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének a megállapítására a meghívótól 

eltérően, melyet szó szerint ismertet. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat.  

Szántó József javasolja, hogy a testület tárgyaljon a lakosság karácsonyi 

megajándékozásáról. 

Mivel más javaslat nem érkezett, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-

testület  7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosításokat 

figyelembe véve az alábbiak szerint fogadta el az ülés napirendjét: 

 

1./ Beszámoló Tornyospálca község közrend, közbiztonságáról. 

 

2./ Beszámoló a települési szilárd hulladék közszolgáltatási tevékenységről. 

Előterjesztés a települési szilárd hulladék 2013. évi közszolgáltatási díjára vonatkozó 

költségkalkuláció benyújtásáról. 

 

3./ Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési  közszolgáltatás tárgyában 

érkezett ajánlatokról, a közszolgáltató kiválasztásáról. 

 



 

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

módosítására. 

 

5./ Előterjesztés köznevelési intézmény állam általi átvételére, az átadás-átvételi 

megállapodás megkötésére. 

 

6./ Előterjesztés a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási 

Megállapodása módosítására. 

 

7./ Előterjesztés a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 

Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény Alapító Okirata 

módosítására. 

 

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

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

gazdálkodásának véleményezése. 

 

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

helyzetéről. 

 

10./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési 

koncepciójának megállapítására. 

 

11./ Előterjesztés élelmezési nyersanyagnorma emelésére. 

 

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

(VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására. 

 

13./ Előterjesztés a Kisvárda és Térségi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. december 

31. napjától történő megszűntetésére. 

 

14./ Előterjesztés a Polgárvédelmi Társulás 2012. december 31. napjától történő 

megszűntetésére. 

 

15./ Beszámoló közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló tárgyalás 

eredményéről. 

 

16./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 

17./ Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásához. 

 

18. / Előterjesztés a  szociális gondoskodás keretébe tartozó kérelmek elbírálására.  

 

19./ Előterjesztés közalkalmazotti, valamint munkaviszonyok határozott idejű 

betöltésére. 

 

20./ Előterjesztés a lakosság karácsonyi megajándékozására. 

 

 

 



 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

Tárgy:/1.tsp./ Beszámoló Tornyospálca község közrend, közbiztonságáról. 

 

Előadó: Balla Ferenc rendőrfőhadnagy, Kisvárda Rendőrkapitányság kiküldöttje 

Írásbeli beszámoló 

 

A napirendi pont előadója köszönti a jelenlévőket. Szóbeli kiegészítőjében elmondja, hogy a 

bűnözési statisztika javuló tendenciát mutat, a bűncselekmények száma a lakossághoz 

viszonyítva „kevés”-nek mondható. A téli időszakban a falopások növekedésére lehet 

számítani.  

A településen ismét megjelentek a csalók, akik közüzemi szolgáltatónak adják ki magukat és  

közüzemi díjak visszafizetése ürügyén csalnak ki pénzt az idős korosztálytól.  

A rendőrkapitányság szórólapot készített az áldozattá válás elkerülése érdekében, a szórólap 

terjesztésében kérik az önkormányzat segítségét. 

Örömmel számolt be arról, hogy az állomány egy hölggyel egészült ki. 

Javasolja a rendőrőrs létrehozásának gondolatát napirenden tartani, a négy település mellett 

Nyírlövő, Lövőpetri települések bevonásával. 

Dr. Legény Zsolt köszönetét fejezi ki az önkormányzat nevében a településen végzett 

eredményes munkáért és elfogadásra javasolja a beszámolót. 

 

Lukácsi Attila polgármester elmondja, hogy a rendőrök részéről igényként merült fel az 

informatikai fejlesztés, ígéretet tesz arra, hogy jövő év januárjától egy számítógépet kap a 

csoport az önkormányzattól. 

 

Mivel más 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 

478/2012.(XII.10)  

határozata 

 

Tornyospálca község közrend, közbiztonságáról 

 

A Képviselő-testület: 

 

Kisvárda Város Rendőrkapitányságnak Tornyospálca község közrend, közbiztonságáról szóló 

beszámolóját megtárgyalta és az elfogadja.  

Köszönetét fejezi ki a településen végzett  eredményes munkáért 

 

Határozatról értesülnek: 

1./ Kisvárda Város Rendőrkapitánya 

2./ irattár 

 

A Rendőrkapitányság kiküldöttje az önkormányzat segítségét megköszönte és további jó 

tanácskozást kívánva eltávozott. 

 



 

Tárgy:/2.tsp./ Beszámoló a települési szilárd hulladék közszolgáltatási tevékenységről. 

Előterjesztés a települési szilárd hulladék 2013. évi közszolgáltatási díjára vonatkozó 

költségkalkuláció benyújtásáról. 

 

Előadó: Kovács Miklósné jegyző 

Írásbeli beszámoló és előterjesztés 

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

  

A napirendi pont előadója elmondja, hogy a kormányhivatal törvényességi osztálya 

telefonon arról tájékoztatta, hogy 2013. január 1. napjától az önkormányzatoknak nincs 

díjrendelet alkotásra felhatalmazásuk, ezért a rendelet ezen szakaszait hatályon kívül kell 

januárban helyezni. 

 

Lukácsi Attila polgármester  kéri a bizottsági vélemény ismertetését. 

 

Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság 

tárgyalta a napirendet, melyen jelen volt a közszolgáltató kiküldöttje. A bizottság jelezte a 

szolgáltató felé a jövő évi díjemelési korlátot, melyet a szolgáltató természetesen tudomásul 

vett, de szeretnék láttatni, hogy a szolgáltatás mennyibe kerül a cégnek. 

A bizottság javasolja a közszolgáltató beszámolóját elfogadni és egyetért a törvényben 

meghatározott 4,2 %-os jövő évi díjemelés mértékével. 

 

Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület 7-7  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi 

döntéseket hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

479/2012.(XII.10)  

határozata 

 

a települési szilárd hulladék közszolgáltatási tevékenységről, valamint  a települési 

szilárd hulladék 2013. évi közszolgáltatási díjára vonatkozó költségkalkulációról 

 

A Képviselő-testület: 

 

1. A Nyír-Flop Kft.-nek a települési szilárd hulladék közszolgáltatási tevékenységről szóló 

beszámolóját elfogadja. 

 

2. A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, és ártalommentes lehelyezésére 

vonatkozó közszolgáltatás 2013. évi díjára vonatkozó  díjkalkulációt  nem fogadja el.  

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. § alapján 2013. évre a 2012. december 

31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díj bevezetését 

tartja elfogadhatónak. 

 

3. A  közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló 6/2007. (III.5.) rendeletét  az 2. pont szerint elfogadott díjkalkuláció 

alapján módosítja. 

                                                   

 



 

Határozatról értesül: 

1. közszolgáltató 

2. irattár 

                       

 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2012. (XII.21.) 

önkormányzati rendelete 

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló 6/2007. (III.5.) rendelet módosításáról  

 

Tornyospálca község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLII. tv. 

23.§-ában kapott felhatalmazás alapján ,  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § 

 

A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló 6/2007. (III.5.) rendelet (továbbiakban: Rendelet)   mellékletének I. 

pontja a következők szerint módosul: 

„I. A természetes és jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

közszolgáltatási díjtétele magában foglalja a begyűjtés, a szállítás és az  ártalommentes 

lehelyezés díját az általános forgalmi adó nélkül. 

Az egységnyi közszolgáltatási díjtételek  

       2013. január 1-jétől    2013. december 31-éig terjedő időszakra: 

 

             -  120 literes edényzet                             246   Ft/db/ürítés 

mely díjból a begyűjtés, szállítás 158  Ft, az ártalommentes lehelyezés díja 88 Ft.        

 

2. § 
 

Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba és 2013. január 2. napján hatályát veszti. 

 

 

 

Lukácsi Attila                                                                                    Kovács Miklósné  

polgármester                                        jegyző 

 

 

 

 

Tárgy:/3.tsp./ Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési  közszolgáltatás 

tárgyában érkezett ajánlatokról, a közszolgáltató kiválasztásáról. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság értékelése, javaslata a közszolgáltató kiválasztására 

                         
A napirendi pont előadója   kéri a bizottság értékelését. 

 



 

Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy egy ajánlat 

érkezett. A Bizottság a Dicső Fruit kft. ajánlatát érvényesnek találta,  javasolja a szerződés 

megkötését. 

 

Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület 7-7  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi 

döntéseket hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

480/2012.(XII.10.)  

határozata 

 

települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás  tárgyában érkezett 

ajánlatokról, a közszolgáltató kiválasztásáról 

 A Képviselő-testület:  

1./ A települési folyékony hulladékkezelési  közszolgáltatás tárgyában indított eljárást 

eredményesnek nyilvánítja és a Dicső Fruit KFT-t az eljárás nyertesének hirdeti ki. 

 

2./ Tornyospálca község közigazgatási területén a települési folyékony hulladék ideiglenes 

tárolására szolgáló létesítmény kiürítésére és a települési folyékony hulladék lehelyezés 

céljára történő elszállítására vonatkozó közszolgáltatásra 2013. január 1-étől 2014. december 

31-éig terjedő időtartamra az  ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalommal,  szerződést 

köt a Dicső Fruit KFT-vel. 

 

3./ A határozat 2.) pontjában foglaltakra tekintettel a közszolgáltatást érintő hatályos rendeletét 

módosítja. 

 

4./  Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 Felelős: polgármester, jegyző                                                            Határidő: azonnal 

Határozatról értesül: 

1. közszolgáltató 

2. polgármesteri hivatal gazdálkodási előadói 

3. irattár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2012. (XII.21. ) önkormányzati rendelete 

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 

szóló 13/2003. (IX.25.) rendelet módosításáról 

 

 

Tornyospálca község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.  tv. 23.  

§-ában  kapott  felhatalmazás alapján,  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

1. § 

 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 

13/2003. (IX.25.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következők szerint módosul: 

 

 

„ 2. §  Tornyospálca község közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkal 

kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére a képviselő-testület által kért 

ajánlattételi felhívás eredményeként, az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés 

alapján a Dicső Fruit KFT (továbbiakban: Közszolgáltató) 2013. január 1-jétől  2014. december 

31-éig jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató.” 

 

2. § 
 

A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következők szerint módosul: 

„4. § (2) Kijelölt ártalmatlanító hely a Tiszamenti Vízművek ZRt. által üzemeltetett mándoki és 

záhonyi szennyvíztisztító telep.” 

 

3. § 
 

A Rendelet  mellékletének I. pontja helyébe a következő rendelkezés  lép. 

 

Az egységnyi közszolgáltatási díjtétel 

       2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig terjedő időszakra:   1800 Ft/m3 ,  

 

mely díjból  a gyűjtés és szállítás díja 1192 Ft,  a megsemmisítés díja 400 Ft, a vízterhelési 

díja 8 Ft/m3. 

 

4. § 

 

Ez a rendelet 2013. január 1.  napján lép hatályba és 2013. január 2. napján hatályát veszti. 

 

 

 

Lukácsi Attila                                                                                             Kovács Miklósné  

 polgármester                                                 jegyző 

 

 

 



 

Tárgy:/4.tsp./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) 

rendelet módosítására. 

 

Előadó: Kovács Miklósné jegyző 

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

                        Szociális, Idős- és Egyházügyi  Bizottság 

 

A polgármester elmondja, hogy megkereste az erdőgazdaságot, sajnos nem fognak 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 

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. 

Kéri a bizottsági véleményeket. 

 

Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság 

tárgyalta és a szociális tűzifa juttatás felvállalását meggondolandónak tartja, egyebekben 

javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Szántó József a Szociális, Idős- és Egyházügyi  Bizottság Elnöke elmondja, hogy a 

bizottság tárgyalta és szintén megfontolásra ajánlja a szociális tűzifa juttatás bevezetését, 

egyebekben javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Dr. Kovács József javasolja megfontolni a szociális tűzifa juttatást, mert számításai szerint 

kb. 6 000 Ft lenne a szállítás költsége. 

 

Lukácsi Attila    polgármester  javasolja a döntés elhalasztását. Kéri erről szavazni. 

 

A polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 1  „igen”, 6 „nem” szavazattal,  

tartózkodás nélkül a javaslatot elutasította. 

 

A polgármester szavazásra teszi azt a képviselők által tett javaslatot, hogy ne legyen szociális 

célú tűzifa juttatás.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6  „igen”, 1 „nem” szavazattal,  tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot  hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

481/2012.(XII.10.)  

határozata 

 

szociális célú tűzifa juttatásról 

 A Képviselő-testület:   

Helyi rendeletben nem állapít meg szociális célú tűzifa juttatást, mert -  a biztosítandó önerő 

mellett – a magas szállítási költségeket   nem képes felvállalni. 



 

 

 

 

A polgármester a fenti határozatot figyelembe véve szavaztat a rendelet-tervezetről. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2012. (XII.21.)  

önkormányzati rendelete 

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

 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, a 33. § (7) 

bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatról szóló 4/2011.(III.22.) önkormányzati 

rendelet  9. § (8) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró  Pénzügyi, 

Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével,                    

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatról szóló 4/2011.(III.22.) önkormányzati 

rendelet 9. § (10) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális, Idős- 

és Egyházügyi Bizottság   véleményének kikérésével, 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A  szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet)  5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5.  § (3) Ha a helyi önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó szociális ellátás 

megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét – 

amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – 

méltányosságból 

a) elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett sem jövedelemmel, sem vagyonnal 

nem rendelkezik  

b) 50 %-al csökkentheti, ha a visszafizetésre kötelezett, illetve családja egy főre eső 

havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 80 %-át 

c) legfeljebb hat havi részletekben történő megfizetését engedélyezheti, ha a 

visszafizetésre kötelezett, illetve családja egy főre eső havi jövedelme nem haladja 

meg az öregségi nyugdíjminimum 80 %-át.” 

 

2. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet  

a) 1. §-a 

b) 2. §-a 

c) 9. § (1) bekezdés  i) pontja 

d) 9. § (3) bekezdése 

e) 18. § (1) bekezdés d) pontjában a „stb” szövegrész 

f) 18. § (5) és (6) bekezdése 



 

g) 18. § (7) bekezdésében a „stb” szövegrész 

h) 24. §-a 

i) 25. §-a 

j) 26. §-a 

k) 27. §-a 

l) 28. §-a  

m) 28/A. §-a  

n) 29. §-a 

 

3. § 

 

E rendelet  2013. január 1. napján  lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 

Lukácsi Attila                                                                                           Kovács Miklósné  

 polgármester                                              jegyző 

 

 

Tárgy:/5.tsp./ Előterjesztés köznevelési intézmény állam általi átvételére, az átadás-

átvételi megállapodás megkötésére. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 

  

A polgármester szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a bizottság véleményét. 

Móré Gáborné az Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság Elnök- 

helyettese elmondja, hogy a bizottság javasolja 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 

482/2012.(XII.10.)  

határozata 

 

köznevelési intézmény állam általi átvételére, az átadás-átvételi megállapodás 

megkötéséről 

 

 A Képviselő-testület:   

1./ Megállapodást köt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Tornyospálca-

Mezőladány-Anarcs-Ilk önkormányzatai által társulásban fenntartott Közös Fenntartású 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú 



 

intézménynek az iskola, az alapfokú művészetoktatás intézményegységei állami fenntartásba 

adására, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadására, valamint a feladatellátáshoz 

kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztására.  

 

2./ Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és a teljességi  nyilatkozat 

megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal                                                                             Felelős: polgármester 

 

Tárgy:/6.tsp./ Előterjesztés a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca 

Társulási Megállapodása módosítására. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 

 

A polgármester szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a bizottság véleményét. 

Móré Gáborné az Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság Elnök- 

helyettese elmondja, hogy a bizottság javasolja 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 

483/2012.(XII.10.)  

határozata 

 

a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási Megállapodása 

módosítására 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

 

1. A Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási Megállapodását 2013. 

január 1-ei hatállyal a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja és a határozat 2. számú 

melléklete szerint foglalja egységes szerkezetbe. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 

 

3. Megbízza Tornyospálca Község Önkormányzata Polgármesterét hogy nyújtson be kérelmet 

a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságához a törzskönyvi 

nyilvántartáson történő átvezetés céljából.  

  

Határidő: azonnal                                                                     Felelős: polgármester 

 

 



 

 

                                                    1. számú melléklet a 483/2012. (XII.10.) határozathoz 

 

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 

fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXIII. tv. 3. § (1) bekezdése alapján 

Tornyospálca, Mezőladány, Anarcs és Ilk községi önkormányzatok a  Közoktatási 

Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási Megállapodását az alábbiak szerint 

módosítják: 

 

 

1./ A Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási Megállapodás 

(továbbiakban: Társulási Megállapodás) Preambula előtti szövegrészből az „Általános 

iskolai” szövegrész törlésre kerül. 

 

2./ A Társulási Megállapodás 1.1 a.) pontjában az önkormányzat adószáma a következők 

szerint módosul: 

„Adószáma: 15732028-2-15” 

 

3./ A Társulási Megállapodás „1.2. A társulás legfontosabb célja” a következők szerint 

módosul: 

 

„1.2. A társulás legfontosabb célja: 

- az óvodai nevelés minőségének javítása az esélyteremtést erősítő oktatásszolgáltatás 

érdekében 

- az óvodai humánerőforrás összehangolt hasznosítása, képzése, 

- a költség-hatékony működtetés megvalósítása 

- a szakmai munka színvonalának javítása 

- a feladatellátás költséghatékonyságának növelése, az intézmények egy gyermekre vetített 

fajlagos költségeinek csökkentése érdekében, 

- megfogalmazott célok megvalósítása révén a közoktatási integráció kiteljesítése.” 

 

4./ A Társulási Megállapodás 1.3. pontjában a „nevelési-oktatási” szövegrészből az „oktatási” 

és a „kisebbségi” szövegrész törlésre kerül. 

 

5./ A Társulási Megállapodás 1.6 pontjában az intézmény neve, székhelye helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„ Az intézmény neve: Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár  

Székhelye: 4642 Tornyospálca, Ady köz 1.” 

 

5./ A Társulási Megállapodás 1.6 pontjában „Az intézmény rövid neve: Közös Fenntartású 

Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény Tornyospálca” törlésre kerül. 

 

6./ A Társulási Megállapodás 1.6 pontjában „Telephelyei” közül a 

Tornyospálca, Ady köz 1. 

Mezőladány, Kossuth út 13.  

Ilk, Bethlen Gábor utca 58. szám alatti telephelyek törlésre kerülnek. 

 

7./ A Társulási Megállapodás 1.7 pontjában  „A tagintézmények elnevezése” a következők 

szerint módosul: 



 

 

„ Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda  és Könyvtár Mezőladányi tagintézménye    

Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár  Anarcsi tagintézménye 

Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár  Ilki tagintézménye 

 

8./ A Társulási Megállapodás 1.8 pontja törlésre kerül. 

 

9./ A Társulási Megállapodás 2.2 pontja következők szerint módosul: 

„A Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda jogi személyiséggel rendelkező, önállóan 

működő költségvetési szerv. 

Az irányító szerv Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri 

Hivatalát jelöli ki azon önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek, amely a 

Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv 

pénzügyi-gazdasági feladatait ellátja” 

 

10./  A Társulási Megállapodás 2.4 pontja a következők szerint módosul: 

„2.4. A tagönkormányzatok az óvodai feladatellátás operatív irányítása érdekében 

Intézményfenntartói Társulási Tanácsot (továbbiakban: Társulási Tanács) hoznak létre, a 

tagönkormányzatok által az intézménybe járó gyermekek számával arányos, helyi 

önkormányzati képviselők közül választott delegált személyekből  az alábbiak szerint: 

- Tornyospálca 4 fő 

- Mezőladány 2 fő 

- Anarcs 3 fő 

- Ilk 3 fő” 

 

11./ A Társulási Megállapodás 2.5 pontja első mondatában az „igazgató” szövegrész törlésre 

kerül. 

 

12./ A Társulási Megállapodás 2.6  pontjának első mondata  a következők szerint módosul: 

 

„Az  intézmény magasabb vezetője esetében a közoktatási törvényben és a végrehajtására 

kiadott jogszabályokban előírt pályáztatási eljárást Tornyospálca Község Önkormányzat 

jegyzője bonyolítja le”.  

 

13./  A Társulási Megállapodás 2.7  pontja a következők szerint módosul: 

 

„2.7. A tagintézményeket tagintézmény-vezetők irányítják, közvetlenül a tagintézmények 

székhelyén. A tagintézmény-vezető vezetői megbízásáról és a megbízás visszavonásáról az 

érintett önkormányzat képviselő-testülete véleményének kikérésével az óvodavezető dönt. A 

tagintézmény-vezető előzetes véleménye szükséges a tagintézményben dolgozók 

kinevezéséhez, felmentéséhez, áthelyezéséhez és anyagi elismerésben való részesítéséhez. 

A 3.1. pontban leírtakban bekövetkező változáshoz a társulásban részt vevő önkormányzatok 

képviselő-testületei egyetértése szükséges.” 

 

14./ A Társulási Megállapodás 3.  pontja helyébe a rendelkezés  lép: 

 

„3. A Társulás által ellátott feladatok: 

a) az alaptevékenység államháztartási szakágazati besorolása:   

  



 

 851020 Óvodai nevelés 

 

b) az alaptevékenység az államháztartás szakfeladat  

rendje szerinti bontásban: 

 

   851011 Óvodai nevelés, ellátás 

                       851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

                       851000  Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása, 

                       562912  Óvodai intézményi étkeztetés, 

                       562917  Munkahelyi étkeztetés 

                       910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

                       910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

                       910123  Könyvtári szolgáltatások 

                       910501  Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

                       910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

                       680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése         

 

 

15./ A Társulási Megállapodás 3.1. , a  3.2., a 3.3  pontjai törlésre kerülnek 

 

16./ A Társulási Megállapodás 4.9. pontja „A Tanács kétharmados többséggel dönt” a 

következők szerint módosul: 

 

„A Tanács kétharmados többséggel dönt: 

 

          A) Az intézményvezető kinevezéséről, megbízásáról, vezetői megbízásának  

           visszavonásáról,  felmentéséről, összeférhetetlenségének megállapításáról, fegyelmi   

           eljárás megindításáról, fegyelmi büntetés kiszabásáról 

          B) A Társulás által fenntartott Intézmény költségvetésének elfogadásáról, s  

               előirányzatának módosításáról 

          C) az Intézmény költségvetési beszámolójának elfogadásáról 

          D) a Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 

          E) az intézményi alapdokumentumok jóváhagyásáról” 

 

17./ A Társulási Megállapodás 5.1. pontja a következők szerint módosul: 

 

„5.1. A Társulás a tagok mindegyikének előzetes egyeztetésével összehangolja a törvényben 

előírt fenntartói jogokat: 

- meghatározza az adott nevelési évben  indítható óvodai csoportok számát, továbbá 

engedélyezi a csoport átlaglétszámtól való eltérést 

- meghatározza a felvételi körzeteket 

- dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek időszakon 

belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 

meghatározásáról, 

- rendszeresen – ha jogszabály másképp nem rendelkezik, négyévenként legalább egy 

alkalommal – ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, 

hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, a gyermekvédelmi tevékenységet, a  

gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket, 

- összehangolja a munkavállalók, alkalmazottak részére a Kjt. szerint adható juttatások körét” 

 



 

18./ A Társulási Megállapodás 6.3. pontja a következők szerint módosul: 

 

„6.3. Az intézmény közös fenntartásával, működésével kapcsolatos költségek fedezetét 

elsődlegesen : 

 

a) az éves költségvetési törvényben meghatározott óvodai nevelés 

jogcímen járó költségvetési hozzájárulás, (helyi önkormányzatok 

normatív hozzájárulásai),  

b) egyéb óvodai hozzájárulás címén járó költségvetési hozzájárulás,  

c) az óvodai normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő 

támogatások, hozzájárulások,  

d) központosított előirányzatok, 

e) kötött felhasználású támogatások, 

f) pályázati támogatások, 

   biztosítják” 

 

19./ A Társulási Megállapodás 6.8. pontja a következők szerint módosul: 

 

„6.8. Tornyospálca Községi Önkormányzat a fenti forrásokból biztosítja a tagintézmények 

működéséhez szükséges költségek fedezetét, amelyek kizárólag a következők lehetnek: 

a) az óvodapedagógusok, dajkák  bére és járulékai 

b.)  a nevelő munka szakmai kiadásainak fedezete 

c) szemléltetőeszközök fejlesztése,  

d) pedagógus-továbbképzés, szakkönyvek, folyóiratok beszerzése 

e) tanügyi nyomtatványok beszerzése 

f) szakmai szolgáltatások igénybevétele 

g) az intézmény alkalmazottainak utazási költségei 

h) a nevelési programban preferált rendezvények fedezete 

i) a működést szolgáló ingatlan vagyon működtetési (üzemeltetési, karbantartási és egyéb 

dologi) kiadásai 

j) a működést szolgáló ingatlan vagyon takarítási és karbantartási feladatait végzők személyi 

kiadásai, illetve költségei 

k) közös költségek fedezésére (az intézményfenntartó társulás igazgatási, gazdálkodási, 

ügyviteli költségeinek arányos finanszírozására) .” 

 

20./ A Társulási Megállapodás 6.10. pontja a következők szerint módosul: 

 

„6.10. Az intézményi társulás a székhelyi intézmény és a tagintézmények közös üzemeltetése 

során a berendezések és felszerelések leltár szerinti elkülönítését köti ki azzal, hogy azok 

üzemeltetése, karbantartása, amortizációja, fejlesztési kötelezettsége  a tulajdonos 

önkormányzatot terheli. Az e célra kapott normatív, illetve pályázati úton elnyert forrásokat 

az intézményi társulás gyereklétszám-arányosan osztja el, az elszámolási kötelezettséget is ily 

módon rögzíti.” 

 

21./ A Társulási Megállapodás 7.6. pontja törlésre kerül. 

 

22./ A Társulási Megállapodás 8.1. pontjában a „tanév” szövegrész helyébe a „nevelési év” 

szövegrész lép: 

 

 



 

Záradék:  A Társulási Megállapodás módosítását  Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a  483/2012.(XII.10.) határozatával elfogadta. 

 

Tornyospálca, 2012. december 17. 

                                             .                                                      Lukácsi Attila sk. 

                                                                                                       polgármester     

 

Záradék:  A Társulási Megállapodás módosítását  Mezőladány Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete az  119/2012./XII.10./ Ökt. számú határozatával elfogadta. 

 

Mezőladány, 2012. december 17. 

                                                                                                       Bartha Attila sk. 

                                                                                                         polgármester      

 

 

Záradék:  A Társulási Megállapodás módosítását  Anarcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

425/2012. (XII.10.) határozatával elfogadta. 

 

Anarcs, 2012. december 17. 

 

                                                                                                      Kalinák József sk. 

                                                                                                         polgármester  

 

Záradék:  A Társulási Megállapodás módosítását  Ilk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

37/2012. (XII.17.) Kt. sz. határozatával elfogadta. 

 

Ilk, 2012. december 17. 

 

                                                                                                      Balogh Istvánné sk. 

                                                                                                          polgármester  

 

                                                     2. számú  melléklet a   483/2012. (XII.10.) határozathoz 

 

 

TÁRSULÁSI   MEGÁLLAPODÁS 

 

Óvodai feladatokat ellátó intézményfenntartói társulásról 

 

Tornyospálca, Mezőladány, Anarcs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei 

Tornyospálca, Mezőladány és Anarcs Községek közigazgatási területén a közoktatási 

feladatok helyi ellátását, összehangolását az alábbiakban rögzített típusú és feltételek szerint 

működő önkormányzati intézményfenntartói társulás formájában látják el 2008. augusztus 1-

jétől.  

Ilk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2011. (V.31.) KT számú határozatával kérte 

a társuláshoz való csatlakozását. 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 95/2011.(V.31.) , Mezőladány 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az   58/2011. /V.31./ Ökt. számú, Anarcs Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete a  156/2011. (V.31.) határozatával hozzájárult  Ilk Község 

Önkormányzatának 2011. szeptember 1. napjával a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás 

Tornyospálca társuláshoz való csatlakozásához. 



 

 

A társulást kezdeményező önkormányzatok – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 41-43.§-ai, valamint  a helyi önkormányzatok 

társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban Ttv.) 9.§-

a figyelembevételével – önkéntes, szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk, a kölcsönös 

előnyök és az arányos teherviselés tiszteletben tartásával tárulási megállapodást kötnek az 

alábbi feltételek szerint:  

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.1. A megállapodást az Ötv. 41. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásban, valamint a 

Ttv. 9. §-aiban foglaltak alapján önkéntes és az arányos teherviselés érvényesítése tiszteletben 

tartásával kötötték az alábbi önkormányzatok Képviselő-testületei (továbbiakban: társulás 

tagjai) : 

 

a.) Tornyospálca Községi Önkormányzat (gesztor önkormányzat) 

Székhelye: 4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 

Törzsszáma: 732022 

Adószáma: 15732028-2-15 

Képviselő: Lukácsi Attila polgármester 

b.) Mezőladány Községi Önkormányzat (társult önkormányzat) 

Székhelye: 4641 Mezőladány, Dózsa György út 29. 

Törzsszáma: 731959 

Adószáma: 15731955-2-15 

Képviselő: Bartha Attila polgármester 

 

c.) Anarcs Községi Önkormányzat (társult önkormányzat) 

Székhelye: 4546 Anarcs, Kossuth út 30. 

Törzsszáma: 731894 

Adószáma: 15731890-1-15 

Képviselő: Kalinák József polgármester 

 

d.) Ilk Községi Önkormányzat (társult önkormányzat) 

Székhelye: 4566 Ilk, Petőfi u. 2. 

Törzsszáma: 732594 

Adószáma: 15405171-2-15 

Képviselő: Balogh Istvánné polgármester 

 

1.2.  A társulás legfontosabb célja: 

- az óvodai nevelés minőségének javítása az esélyteremtést erősítő oktatásszolgáltatás 

érdekében 

- az óvodai humánerőforrás összehangolt hasznosítása, képzése, 

- a költség-hatékony működtetés megvalósítása 

- a szakmai munka színvonalának javítása 

- a feladatellátás költséghatékonyságának növelése, az intézmények egy gyermekre vetített 

fajlagos költségeinek csökkentése érdekében, 

- megfogalmazott célok megvalósítása révén a közoktatási integráció kiteljesítése. 

 



 

1.3. A tagönkormányzatok vállalják, hogy a nemzetiségi  nevelési feladatokhoz kapcsolódóan 

betartják a nemzetiségi önkormányzatok jogainak gyakorlását biztosító jogszabályi 

előírásokat. 

 

1.4. A társulás neve: Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca 

 

1.5. A társulás székhelye: Tornyospálca, Rákóczi út 23. 

 

1.6. A 2008. július 31-étől, Ilk község vonatkozásában 2011. augusztus 31-étől jogutódlással 

történő megszűntetést követően az intézményi társulásban résztvevő településeken a 

közoktatási feladatellátást biztosító intézmények szerkezete a következő: 

 

Az intézményi társulás közös feladatait ellátó intézmény neve, székhelye, valamint 

telephelyei: 

 

Az intézmény neve: Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár  

Székhelye: 4642 Tornyospálca, Ady köz 1. 

 

Telephelyei:  Tornyospálca, Kossuth utca  94. 

                       Mezőladány, Dózsa György u. 27. sz.  

Anarcs, Iskola út 2. sz.  

                        Ilk, Hajnal  út 5. 

 

1.7. A tagintézmények  elnevezése:  

 

Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda  és Könyvtár Mezőladányi tagintézménye 

Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda  és Könyvtár Anarcsi tagintézménye 

Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda  és Könyvtár Ilki tagintézménye 

 

1.8.
1
 

1.9. A társulásban részt vevő önkormányzatok elismerik, hogy rendezett munkaügyi 

kapcsolatokkal rendelkeznek. 

1.10. A társulásban részt vevő önkormányzatok kijelölik Tornyospálca Község 

Önkormányzatát, hogy alkosson rendeletet a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díja 

vonatkozásában az alábbiak figyelembe vétele mellett: 

 Az intézményi térítési díj megállapítása a nyersanyagköltségnek egy ellátottra jutó 

napi összege alapul vételével, tagintézményenként történik  a társulásban részt vevő 

önkormányzatok adatszolgáltatásának megfelelően.  

 a személyi térítési díj megállapításakor alkalmazandó térítési díj kedvezmény 

tagintézményenként, a társulásban részt vevő önkormányzatok döntésének 

megfelelően kerül megállapításra. A térítési díj kedvezmény összegét az érintett 

tagintézmény szerinti önkormányzat téríti meg az intézménynek.; 

 a rendeletalkotásra felhatalmazott önkormányzat évente április hó 1. napjáig köteles 

felülvizsgálni a  gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló rendeletét, 
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figyelembe véve a társulásban részt vevő önkormányzatok tárgyévre vonatkozó 

számításait, döntéseit; 

 2. A társulás jogállása: 

2.1. A társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik.  

 

2.2. A Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda jogi személyiséggel rendelkező, önállóan 

működő költségvetési szerv. 

Az irányító szerv Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri 

Hivatalát jelöli ki azon önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek, amely a 

Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv 

pénzügyi-gazdasági feladatait ellátja.  

 

2.3. A Társulás működési területe: a tagönkormányzatok közigazgatási területe. 

 

2.4. A tagönkormányzatok az óvodai feladatellátás operatív irányítása érdekében 

Intézményfenntartói Társulási Tanácsot (továbbiakban: Társulási Tanács) hoznak létre, a 

tagönkormányzatok által az intézménybe járó gyermekek számával arányos, helyi 

önkormányzati képviselők közül választott delegált személyekből  az alábbiak szerint: 

- Tornyospálca 4 fő 

- Mezőladány 2 fő 

- Anarcs 3 fő 

- Ilk 3 fő 

 

2.5. Az Intézményt a Társulási Tanács által kinevezett magasabb vezető irányítja. A 

magasabb vezető pályáztatásához, kinevezéséhez, megbízásához és felmentéséhez szükséges 

a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei véleményének kikérése. 

 

2.6. Az  intézmény magasabb vezetője esetében a közoktatási törvényben és a végrehajtására 

kiadott jogszabályokban előírt pályáztatási eljárást Tornyospálca Község Önkormányzat 

jegyzője bonyolítja le.  

A megbízás, kinevezés, vezetői megbízás visszavonása, felmentés, fegyelmi és 

összeférhetetlenségi üggyel kapcsolatos jogkört a Társulási Tanács gyakorolja. Az 

intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja. 

 

2.7. A tagintézményeket tagintézmény-vezetők irányítják, közvetlenül a tagintézmények 

székhelyén. A tagintézmény-vezető vezetői megbízásáról és a megbízás visszavonásáról az 

érintett önkormányzat képviselő-testülete véleményének kikérésével az óvodavezető dönt. A 

tagintézmény-vezető előzetes véleménye szükséges a tagintézményben dolgozók 

kinevezéséhez, felmentéséhez, áthelyezéséhez és anyagi elismerésben való részesítéséhez. 

A 3.1. pontban leírtakban bekövetkező változáshoz a társulásban részt vevő önkormányzatok 

képviselő-testületei egyetértése szükséges. 

 

2.8. A vezetők feladat- és hatáskörére vonatkozó részletes rendelkezéseket az Intézmény 

Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) rögzíti. 

 

3. A Társulás által ellátott feladatok: 

c) az alaptevékenység államháztartási szakágazati besorolása:   



 

  

 851020 Óvodai nevelés 

 

d) az alaptevékenység az államháztartás szakfeladat  

rendje szerinti bontásban: 

 

   851011 Óvodai nevelés, ellátás 

                       851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

                       851000  Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása, 

                       562912  Óvodai intézményi étkeztetés, 

                       562917  Munkahelyi étkeztetés 

                       910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

                       910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

                       910123  Könyvtári szolgáltatások 

                       910501  Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

                       910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése  

                       680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése         

 

3.1
2
 

 

3.2.
3
 

 

3.3.
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4. Az Intézményfenntartó Társulási Tanács működése 

 

4.1. A Társulás döntéshozó szerve az Intézményfenntartó Társulási Tanács (továbbiakban: 

Tanács). 

 

4.2. A társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei 12 főből álló Tanácsot 

hoznak létre. A Tanácsban a tagönkormányzatokat az önkormányzatok települési 

képviselőiből választott – Tornyospálca 4 fő, Mezőladány 2 fő, Anarcs 3 fő, Ilk 3 fő – tagok 

képviselik. 

A Tanács tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el. 

 

4.3. A Tanács tagjai sorából elnököt és két elnökhelyettest választ. 

 

4.4. Az elnök és az elnökhelyettesek személyére bármely tag javaslatot tehet. 

 

4.5. Az elnök képviseli a Társulást, összehívja és vezeti a Tanács üléseit. 

 

4.6. A Tanács döntéseit ülésén, határozat formájában hozza meg. 

 

4.7. A Tanács ülése határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. 

 

4.8. A Tanács döntéseit egyszerű többséggel hozza A javaslat elfogadásához az ülésen 

jelenlévő tagok többségének igen szavazata szükséges. 
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4.9. Kétharmados többséghez a Tanács megválasztott tagjai 2/3-ának, azaz 8 főnek igen 

szavazata szükséges. 

 

A Tanács kétharmados többséggel dönt: 

 

          A) Az intézményvezető kinevezéséről, megbízásáról, vezetői megbízásának  

           visszavonásáról,  felmentéséről, összeférhetetlenségének megállapításáról,          

            fegyelmi   

           eljárás megindításáról, fegyelmi büntetés kiszabásáról 

          B) A Társulás által fenntartott Intézmény költségvetésének elfogadásáról, s  

               előirányzatának módosításáról 

          C) az Intézmény költségvetési beszámolójának elfogadásáról 

          D) a Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 

          E) az intézményi alapdokumentumok jóváhagyásáról 

 

4.10. Az intézményi társuláshoz történő csatlakozás elfogadásáról, valamint a Társulás 

megszűntetéséről a képviselő-testületek minősített többséggel döntenek. 

 

4.11. A Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal tartja. 

 

4.12. A Tanács ülését kötelező összehívni 15 napon belül az alábbi esetekben: 

         - a Társulás bármely tagjának, a napirendet is tartalmazó indítványára 

         - a törvényességi ellenőrzést végző szerv kezdeményezésére 

 

4.13. A Tanács üléséről készült  jegyzőkönyvet a levezető elnök, s a tanács által 

felhatalmazott – jegyzőkönyv hitelesítést ellátó – képviselő írja alá, melynek szabályozását a 

szervezeti és működési szabályzatban kell rögzíteni. 

 

4.14. A Tanács üléséről készült jegyzőkönyv elkészíttetéséről, s a törvényességi ellenőrzést 

végző szerv vezetőjének 15 napon belül történő megküldéséről a tanács elnöke gondoskodik. 

 

4.15. A Tanács zavartalan működéséhez szükséges ügyviteli teendőket Tornyospálca Község 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

 

5. A Tanács feladat –és hatásköre 

 

5.1. A Társulás a tagok mindegyikének előzetes egyeztetésével összehangolja a törvényben 

előírt fenntartói jogokat: 

 

- meghatározza az adott nevelési évben  indítható óvodai csoportok számát, továbbá 

engedélyezi a csoport átlaglétszámtól való eltérést 

- meghatározza a felvételi körzeteket 

- dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek időszakon 

belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 

meghatározásáról, 

- rendszeresen – ha jogszabály másképp nem rendelkezik, négyévenként legalább egy 

alkalommal – ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, 

hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, a gyermekvédelmi tevékenységet, a  

gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket, 



 

- összehangolja a munkavállalók, alkalmazottak részére a Kjt. szerint adható juttatások köré 

 

5.2 Az intézmény átszervezésével, feladatának megváltozásával, nevének megállapításával 

összefüggő döntése előtt beszerzi a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-

testületei egyetértését. 

 

5.3 Az intézmény költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetőjének 

megbízásával és megbízásának visszavonásával, felmentésével  összefüggő döntése előtt 

beszerzi a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei véleményét. 

 

6. Az Intézmény gazdálkodása és vagyona 

 

6.1. Az intézmény székhely- és tagintézményeinek működését szolgáló, alapításkor meglévő 

ingó és ingatlan vagyon a társulásban résztvevő önkormányzatok tulajdonában marad. 

Az ingatlan beruházása, felújítása a saját tulajdonú ingatlanaik tekintetében a tulajdonos 

önkormányzatok feladata. E kötelezettséghez kapcsolódó költségeket minden társult 

önkormányzat költségvetésében szerepelteti. 

 

6.2. Az Intézmény éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

 

6.3. Az intézmény közös fenntartásával, működésével kapcsolatos költségek fedezetét 

elsődlegesen : 

 

g) az éves költségvetési törvényben meghatározott óvodai nevelés 

jogcímen járó költségvetési hozzájárulás, (helyi önkormányzatok 

normatív hozzájárulásai),  

h) egyéb óvodai hozzájárulás címén járó költségvetési hozzájárulás,  

i) az óvodai normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő 

támogatások, hozzájárulások,  

j) központosított előirányzatok, 

k) kötött felhasználású támogatások, 

l) pályázati támogatások, 

   biztosítják 

 

6.4. A költségvetés tagintézményi bontásban készül el, amelyet a Társulási Tanács 

határozatban állapít meg, és az beépül Tornyospálca Község Önkormányzat költségvetésébe. 

 

6.5. Az Intézmény éves költségvetésének összeállítását megelőzően az intézmény 

megállapítja a tagintézmények tervezett kiadásait.  

 

6.6. Tornyospálca Község Önkormányzata abban az esetben, ha a 6.3. pontban rögzített 

bevételek nem fedezik a felmerülő kiadásokat, akkor a társulásban részt vevő 

önkormányzatoktól kéri a tagintézmények finanszírozásában jelentkező, tényleges, 

Tornyospálca Község Önkormányzata által kifizetendő többletkiadások fedezetét, mely a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú mellékletében kötelezően előírtakon 

túli bérekre és járulékaira nem vonatkozik. 

A társulásban részt vevő önkormányzatok a finanszírozási különbözet éves összegének 1/13-

ad részét előre fizetik meg minden hónap 1. napjáig Tornyospálca Község Önkormányzata 

részére működési célú pénzeszközátadás címén. Ha a normatív bevételek meghaladják a 



 

kiadásokat, akkor Tornyospálca Község Önkormányzata a társulásban részt vevő 

önkormányzatok részére  a különbözetet utólag, minden hónap 5. napjáig visszautalja. 

 

6.7. A tagönkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulásaik, a Társulás által 

megelőlegezett költség megtérítése, vagy egyéb, kötelező fizetési kötelezettség nem teljesítése 

esetén, az irányadó eljárás a jogszabályon alapuló azonnali beszedés (inkasszó) alkalmazása.  

Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása, ill. fizetési 

kötelezettségének teljesítését illetően 15 napot elérő késedelembe esik, a Tornyospálca 

Község Önkormányzata egyszeri írásbeli felszólításának kézbesítésétől számított 15 napon 

belül sem egyenlíti ki tartozását, a ez utóbbi határidő eredménytelen elteltét követő 10 napon 

belül Tornyospálca Község Önkormányzata jogosult és köteles a követelést a jelen 

megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján azonnali 

beszedési megbízással érvényesíteni.  

Amennyiben Tornyospálca Község Önkormányzat  tagönkormányzatnak áll fenn tartozása, az 

azonnali beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás elnökhelyettese jogosult. 

Az azonnali beszedési megbízás eredménytelensége esetén a Társulás a követelést bírósági 

úton érvényesíti. 

Tagönkormányzatok vállalják, hogy a felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás 

elválaszthatatlan 1. számú mellékletében szereplő tartalommal számlavezető hitelintézetüknél 

megteszik és azt a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának megküldésével 

igazolják jelen - valamennyi tagönkormányzat által aláírt - megállapodás kézbesítésétől 

számított 8 napon belül.  

 

6.8. Tornyospálca Községi Önkormányzat a fenti forrásokból biztosítja a tagintézmények 

működéséhez szükséges költségek fedezetét, amelyek kizárólag a következők lehetnek: 

a) az óvodapedagógusok, dajkák  bére és járulékai 

b.)  a nevelő munka szakmai kiadásainak fedezete 

c) szemléltetőeszközök fejlesztése,  

d) pedagógus-továbbképzés, szakkönyvek, folyóiratok beszerzése 

e) tanügyi nyomtatványok beszerzése 

f) szakmai szolgáltatások igénybevétele 

g) az intézmény alkalmazottainak utazási költségei 

h) a nevelési programban preferált rendezvények fedezete 

i) a működést szolgáló ingatlan vagyon működtetési (üzemeltetési, karbantartási és egyéb 

dologi) kiadásai 

j) a működést szolgáló ingatlan vagyon takarítási és karbantartási feladatait végzők személyi 

kiadásai, illetve költségei 

k) közös költségek fedezésére (az intézményfenntartó társulás igazgatási, gazdálkodási, 

ügyviteli költségeinek arányos finanszírozására)  

 

6.9. Az intézményfenntartói társulás a tartós kötelezettségvállalásokat (pl. tartós bérlet) 

arányosítás módszerével tagintézményenként elkülönített költségként  tartja nyilván. 

 

6.10. Az intézményi társulás a székhelyi intézmény és a tagintézmények közös üzemeltetése 

során a berendezések és felszerelések leltár szerinti elkülönítését köti ki azzal, hogy azok 

üzemeltetése, karbantartása, amortizációja, fejlesztési kötelezettsége  a tulajdonos 

önkormányzatot terheli. Az e célra kapott normatív, illetve pályázati úton elnyert forrásokat 

az intézményi társulás gyereklétszám-arányosan osztja el, az elszámolási kötelezettséget is ily 

módon rögzíti. 



 

6.11. A társult feleknek a megállapodásból adódóan vagyona nem keletkezik, a megállapodás 

megszűnésével semminemű vagyoni követelés nem származhat. A tagintézményekhez 

megvalósított eszközbeszerzések a társulás tulajdonát képezi, de használatra átadják az 

intézménynek. Leltárba vételére itt kerül sor, s ettől kezdve lesz a társulás vagyona. Az 

elkészült leltárt a felek kölcsönösen letétbe helyezik egymásnál. Eszközök települések közötti 

átcsoportosításához szakmai alapon az önkormányzatok hozzájárulása szükséges. A társulás 

megszűnése esetén a közösen elnyert források, eszközök tanulóarányosan illetik meg az 

intézményi társulás azon részintézményeit, akik kedvezményezettjei voltak a forrásoknak. A 

felek a gazdálkodásra, vagyonkezelésre a közösen pályázott eszközök és források 

hasznosítására megállapodást kötnek. 

 

6.12. Az Intézmény fenntartói felügyeletét a Társulási Tanács látja el. 

6.13. Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezésért és végrehajtásáért Tornyospálca 

Községi Önkormányzat Jegyzője a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

Munkaszervezetének Belső Ellenőrzési Csoportja útján gondoskodik. 

 

7. A társulás ellenőrzésének rendje 

 

7.1. A törvényességi ellenőrzést végző szerv vezetője törvényességi ellenőrzési jogkörében 

vizsgálja a társulás szervezetét, működését, döntéshozatali eljárását, hogy azok megfelelnek-e 

a jogszabályban előírt követelményeknek. 

 

7.2. A Társulás pénzügyi-gazdasági tevékenységét a társulásban részt vevő önkormányzatok 

az éves ellenőrzési terv alapján a 6.13. pontban megjelölt szakmai szervezeten keresztül 

vizsgálják. Szükség esetén az ellenőrzési ütemterven felül konkrét téma-, és célvizsgálatok 

elvégzését is meghatározhatják a fenntartók. 

 

7.3. Az Intézmény  szakmai munkájának ellenőrzését a jogszabály felhatalmazása alapján a 

társulásban részt vevő önkormányzatok is kezdeményezhetik, a jogszabályokban és a 

megállapodásban meghatározott feladatok ellátásáról a jegyző, vagy más szakmai szervezet 

bevonásával is tájékozódhatnak, ülésterveikbe épített rendszerességgel beszámoltathatják a 

társulást az általa végzett munkáról. 

 

7.4. A Társulás megbízásából végzett ellenőrzésekről (szakmai, pénzügy, munkaügyi, 

törvényességi és egyéb) és azok tapasztalatairól realizáló egyeztetési eljárást köteles 

lefolytatni az ellenőrzést végző személy, szervezet, illetve bizottság, majd a realizáló eljárást 

követő Tanácsülésen  tájékoztatja a Tanácsot. 

 

7.5. A társulás államigazgatási feladatot és hatáskört nem lát el. A társulás tevékenysége során 

keletkezett iratok kiadmányozását a tanács elnöke, távolléte és akadályoztatása esetén az 

általa kijelölt helyettese látja el.  

 

7.6.
5
 

 

8. A társuláshoz történő csatlakozás és a társulási megállapodás felmondása, az elszámolás 

rendje a társulás megszűnése esetén 

 

                                                 
5
 Törlésre került 



 

8.1. Jelen társulási megállapodás határozatlan időre szól. A szerződést egyoldalú 

nyilatkozattal csak a nevelési év utolsó napjával lehet megszűntetni. A felmondást bármelyik 

fél kezdeményezheti, de azt a társult felekkel legkésőbb január 31. napjáig előre írásban 

közölnie kell. A megállapodás felmondása esetén a felek egymás közötti pénzügyi 

elszámolásukat 3 hónapon belül rendezni kötelesek. 

 

8.2. A társulásból az érintett önkormányzat kizárható, ha azt a társulás bármely tagja 

kezdeményezi és azt a társulás önkormányzati képviselő-testületei – kivéve az érintett 

település képviselő-testületét – minősített többséggel támogatják. 

A kizárás kezdeményezhető, amennyiben: 

- a képviselő-testület a tagi önkormányzati kiegészítést nem, vagy legalább két alkalommal 

jelentős késedelemmel (több mint 60 nap) utalta át 

- a képviselő-testület az intézmények zavartalan működéséhez szükséges döntési, 

rendeletalkotási, határozathozatali kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetőleg azt 

megelőzően a társult képviselő-testülettel nem egyeztet. 

 

8.3. A tagönkormányzatok  csatlakozást kizárólag azon önkormányzatok részére teszik 

lehetővé, melyek: 

- elfogadják a társulás céljait 

- hatékonyan közreműködnek az oktatási feladatok költségkímélő megvalósításában 

- vállalják a működtetési költségek – esetleg többletköltségek – viselését 

- továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el 

- a csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének a csatlakozásra történő 

nyilatkozatát tartalmazó határozatot a társulási tanácshoz kell küldeni. A csatlakozáshoz való 

hozzájárulás kérésében a társult képviselő-testületek – lehetőleg együttes ülés keretében 

minősített többséggel döntenek. 

 

8.4. A társulás, tagsági jogviszony megszűnése, megállapodás felmondása az 1997. évi 

CXXXV. törvényben meghatározottak szerint történhet. 

 

8.5. Az intézményfenntartói társulás megszűnése esetén a megszűnés napját követő 3 hónapon 

belül köteles Tornyospálca Község Önkormányzata, mint gesztor elszámolni a kivált 

önkormányzattal az éves költségvetési rendeletben előzetesen jóváhagyott kiadások és 

bevételek teljesítésével, a normatív bevételeken túli támogatások időarányos felhasználást és a 

kiegészítő támogatásokat figyelembe véve. 

Az elszámolás benyújtását követő 1 hónapon belül a társult önkormányzatokat, illetve a 

gesztor önkormányzatot illető pénzeszközöket az érintett önkormányzatoknak teljesíteniük 

kell. 

 

8.6. A társulás megszűnésének egyéb kérdéseiben a társulások működését szabályozó 

jogszabályok szerint járnak el. 

 

8.7. A társulásban részt vevő önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalommal a 

zárszámadás keretében beszámolnak képviselő-testületüknek a társulás tevékenységéről, 

pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. 

A képviselő-testületek az ülésterveik készítése során tájékoztatást kérhetnek a társulás által 

ellátott feladatokról. 

 

9. Záró rendelkezések 

 



 

9.1. A Társulás működése során a tagok együttműködésre, az érdekek összehangolására, a 

kölcsönös  tájékoztatásra törekszenek.  

 

9.2. A Társulás működése során felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalás útján, 10 

munkanapon belül kell rendezni. 

 

9.3. A Társulás működése során felmerülő vitás kérdésekben végső esetben a bíróság dönt. 

 

9.4. Jelen társulási megállapodást az utolsó aláírást követő 15 napon belül meg kell küldeni a 

törvényességi ellenőrzést végző szerv vezetőjének, aki arra 30 napon belül törvényességi 

észrevételt tehet. 

 

9.5. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok 

vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

9.6. A tagönkormányzatok a társulási megállapodásban foglaltakat minden év január 15-éig 

felülvizsgálják. 

 

9.7. A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodás hatályosulásához 

valamennyi képviselő-testület minősített többséggel hozott jóváhagyó döntése szükséges. 

 

9.8. Ilk Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a 2011. augusztus 31. napjával 

megszűnő Bethlen Gábor Általános Iskola és Aprók Háza  Óvoda közoktatási intézményei 

vonatkozásában 2011. augusztus 31. napjáig vállalhat kötelezettséget oly módon, hogy  

intézményei 2011. szeptember 1. napja előtt keletkezett számla és egyéb tartozásaiért, 

helytállási, kártérítési, kártalanítási és egyéb fizetési kötelezettségei egyedül és kizárólagosan 

Ilk  Község Önkormányzatát terheli. 

 

9.9. Tornyospálca-Mezőladány-Anarcs Községek Önkormányzatai  Ilk, mint a társuláshoz 

csatlakozó község önkormányzatának az alapítói és irányítói jogok gyakorlását teljes 

jogkörrel megengedi. 

 

A Tornyospálca-Mezőladány-Anarcs-Ilk községek Közoktatási Intézményfenntartói Társulást 

alkotó települési önkormányzatok képviselő-testülete nevében a Társulási megállapodást 

aláírásával látja el: 

 

Lukácsi Attila  sk. polgármester          Tornyospálca                     

Bartha Attila sk. polgármester             Mezőladány                       

Kalinák József sk. polgármester          Anarcs                       

Balogh Istvánné sk. polgármester        Ilk 

 

Záradék:  A Társulási Megállapodás módosítását  Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a  483/2012.(XII.10.) határozatával elfogadta. 

 

Tornyospálca, 2012. december 17. 

                                             .                                                      Lukácsi Attila sk. 

                                                                                                       polgármester     

 

Záradék:  A Társulási Megállapodás módosítását  Mezőladány Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete az  119/2012./XII.10./ Ökt. számú határozatával elfogadta. 



 

 

Mezőladány, 2012. december 17. 

                                                                                                       Bartha Attila sk. 

                                                                                                         polgármester      

 

 

Záradék:  A Társulási Megállapodás módosítását  Anarcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

425/2012. (XII.10.) határozatával elfogadta. 

 

Anarcs, 2012. december 17. 

 

                                                                                                      Kalinák József sk. 

                                                                                                         polgármester  

 

Záradék:  A Társulási Megállapodás módosítását  Ilk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

37/2012. (XII.17.) Kt. sz. határozatával elfogadta. 

 

Ilk, 2012. december 27. 

 

                                                                                                      Balogh Istvánné sk. 

                                                                                                          polgármester  

 

Tárgy:/7.tsp./ Előterjesztés a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 

Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény Alapító Okirata 

módosítására. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 

 

A polgármester szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a bizottság véleményét. 

Móré Gáborné az Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság Elnök- 

helyettese elmondja, hogy a bizottság javasolja 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 

484/2012.(XII.10.)  

határozata 

 

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

Tornyospálca többcélú intézmény Alapító Okirata módosításáról 

 

A Képviselő-testület: 

 

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

Tornyospálca többcélú intézmény Alapító Okiratát 2013. január 1. napjával jelen határozat 1. 



 

számú melléklete szerint módosítja és a 2. számú melléklet szerint foglalja egységes 

szerkezetbe. 

 

2. Megbízza Tornyospálca Község Önkormányzata Polgármesterét, hogy nyújtson be 

kérelmet a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságához a 

törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 

 

Határidő: azonnal                                                               Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határozatról értesülnek: 

1./ Oktatási Hivatal 

2./ Klebersberg Intézményfenntartó Központ 

3./ Fenntartó Önkormányzatok Polgármesterei 

4./ Közoktatási  Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási Tanácsa 

5./ irattár 

 

 

 

                                            1. számú melléklet a  484/2012. (XII.10.) határozathoz 

 

Alapító okiratot módosító okirat 

 

 

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

Tornyospálca Alapító Okiratát Tornyospálca, Mezőladány, Anarcs és Ilk községi 

Önkormányzatok Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ 

(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése, valamint 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §. (3) bekezdése szerinti 

tartalommal,  2013. január 1. napjától az alábbiak szerint módosítják: 

 

 

1./ Az Alapító Okirat 1./ pontja  az alábbiak szerint módosul: 

„ Az intézmény neve: Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár” 

 

2./ Az Alapító Okirat 1./ pontjában „Az intézmény rövid neve”  törlésre kerül. 

 

3./ Az Alapító Okirat 3./ pontja  az alábbiak szerint módosul: 

„Székhelye: 4642 Tornyospálca, Ady köz 1.” 

 

4./ Az Alapító Okirat 4./ pontja a következők szerint módosul: 

„Telephelyei: 

4642 Tornyospálca, Mándoki utca 14. 

4642 Tornyospálca, Kossuth utca 94. 

4641 Mezőladány, Dózsa György  utca 27. 

4546 Anarcs, Iskola utca 2. 

4566 Ilk, Hajnal út 5.” 

 

5./ Az Alapító Okirat 5./ pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Tagintézményei: 



 

- Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda   és Könyvtár Mezőladányi tagintézménye 

4641 Mezőladány, Dózsa György  utca 27. 

 

- Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda  és Könyvtár Anarcsi tagintézménye 

4546 Anarcs, Iskola utca 2. 

 

- Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda  és Könyvtár Ilki tagintézménye 

4566 Ilk, Hajnal út 5. 

 

6./ Az Alapító Okirat 6./ pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Az intézmény típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény” 

 

7./ Az Alapító Okirat 11./ pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Az intézmény által ellátott közfeladat: közoktatási  és nyilvános könyvtári feladatok 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvényben meghatározott óvodai nevelés. 

A települési önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 

és (4) bekezdésében foglaltak alapján gondoskodik a gyermekek óvodai neveléséről.  

A helyi önkormányzat 2013. január 1-től a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint gondoskodik az óvodai 

ellátásról, a  7. pontja alapján feladata a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása. 

 

Az intézmény 

 

Székhelyén: 4642 Tornyospálca, Ady köz 1.  - óvodai ellátást  

 

Telephelyein:  

4642 Tornyospálca, Mándoki utca 14. – nyilvános könyvtári szolgáltatást 

4642 Tornyospálca, Kossuth utca 94. - óvodai ellátást  

4641 Mezőladány,Dózsa György  utca 27. – óvodai ellátást 

4546 Anarcs, Iskola utca 2.  – óvodai ellátást 

4566 Ilk, Hajnal út 5 – óvodai ellátást 

 

nyújt” 

 

8./ Az Alapító Okirat 12./ pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. 

Az irányító szerv Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri 

Hivatalát jelöli ki azon önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek, amely a 

Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvár, mint önállóan működő költségvetési 

szerv pénzügyi-gazdasági feladatait ellátja.” 

 

9./ Az Alapító Okirat 15./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

e) „az alaptevékenység államháztartási szakágazati besorolása:   

  

 851020      Óvodai nevelés 

 

f) az alaptevékenység az államháztartás szakfeladat  

rendje szerinti bontásban: 

  851 000    Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex  



 

                                          támogatása 

                        851 011   Óvodai nevelés ellátás 

                        851 012   Sajátos nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelése  ellátása 

                        562 912   Óvodai intézményi étkeztetés 

                        562 917   Munkahelyi étkeztetés 

                        910 121    Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

                        910 122    Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

                        910 123    Könyvtári szolgáltatások 

                        910 501    Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

                        910 502    Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése  

                        680 002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése         

 

Az óvodás korú gyermekek óvodai nevelése, személyiségük fejlesztése, alkalmassá tételük az 

iskola megkezdéséhez.  

Sajátos nevelésű gyerekek nevelése, oktatása. 

Integrációs felkészítés és képesség kibontakoztató felkészítés. 

Az intézményi gyermekétkeztetés biztosítása. 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelése, oktatása, integrált formában, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus 

igénybevételével. 

 

Költségvetési normatíva igénylése- az alábbi fogyatékossági típusok egyikének való 

megfelelés alapján történhet: 

 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

- Azon gyerekek után, akiknek a rehabilitációs bizottság elrendelte a folyamatos 

figyelemmel kísérését 

- Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek, integrált nevelése. 

- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem 

vezethetően tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek integrált nevelése.  

 

Egyéb feladatai:     Integráltan nevelt gyermekek ellátása,  

Integrációs felkészítés 

Óvodai fejlesztő program szerinti 

foglalkozás  

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló ellátása.  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4.§ 3. pontja 

szerint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 

aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához 

viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, 

tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe 

való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy 

sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek, 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, ellátása. 

 



 

Az ellátható sajátos nevelési igényű gyermekek, fogyatékosság szerinti 

típusai: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4.§ 25. pontja 

alapján sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása. 

 

hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, 

szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan 

hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes 

felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes 

nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek három éves 

korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában 

legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait 

fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a 

tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek 

 

Az intézmény nyilvános könyvtári feladatokat is ellát az 1997. évi CXL. tv. 55. és 65. §-ai 

szerint. 

 

10./ Az Alapító Okirat 16./ pontja törlésre kerül. 

 

11./ Az Alapító Okirat 17./ pontja törlésre kerül. 

 

12./ Az Alapító Okirat 18./ pontja a következők szerint módosul: 

 

„Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 

Tornyospálca: 102 fő 

Mezőladány :    50 fő 

Anarcs:             75 fő  

Ilk:                    80 fő  

 

13./ Az Alapító Okirat 21./ pontja a következők szerint módosul: 

„Az intézmény vezetőjét a mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

törvényben, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint 



 

nyilvános pályázat útján, határozott időtartamra a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás 

Társulási Tanácsa bízza meg.  A megbízás időtartama legfeljebb 5  évre szól”  

 

14./ Az Alapító Okirat 23./ pontja a következők szerint módosul: 

Tornyospálca Község Önkormányzat tulajdonában lévő: 

Tornyospálca,  Mándoki utca 14.      könyvtár, faluház     1207/3  hrsz-ú ingatlan 

1208     hrsz-ú ingatlan 

                        Ady  köz 1.                 óvoda                       1255/3  hrsz-ú ingatlan 

                        Kossuth utca 94.         óvoda                          760    hrsz-ú ingatlan                     

 

Mezőladány Község Önkormányzat tulajdonában lévő: 

Mezőladány, Dózsa György utca 27. szám         óvoda            209 hrsz-ú ingatlan 

 

Anarcs  Község Önkormányzat tulajdonában lévő: 

Anarcs, Iskola utca 2. szám                                 óvoda                  276 hrsz-ú ingatlan 

 

Ilk  Község Önkormányzat tulajdonában lévő: 

Ilk, Hajnal út 5. szám alatti                                  óvoda               389/3 hrsz-ú ingatlan „ 

 

15./ Jelen alapító okirat-módosítás 2013. január 1.-el lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Közös 

Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 

többcélú intézmény - Tornyospálca Község  Önkormányzata Képviselő-testülete a 

427/2012.(VII.31.) , Mezőladány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

60/2012./VII.31./ Ökt. számú, Anarcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 226/2012. 

(VIII.21.) számú, Ilk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2012. (VIII.30.) KT. 

számú határozatával  - módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata hatályát 

veszti.  

 

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 484/2012.(XII.10.) határozatával jóváhagyta 

 

Tornyospálca, 2012. december 17. 

                                                                                                   Lukácsi Attila sk.                               

                                                                                                      polgármester     

 

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását  Mezőladány Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 120/2012./XII.11../ Ökt. számú határozatával jóváhagyta 

 

Mezőladány, 2012. december 17. 

                                                                                                     Bartha Attila sk. 

                                                                                                       polgármester    

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását Anarcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

426/2012. (XII.10..) számú határozatával jóváhagyta 

 

Anarcs, 2012. december 17. 

  

                                                                                                      Kalinák József  sk. 

                                                                                                         polgármester 

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását  Ilk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 



 

38./2012. (XII.17) Kt.sz. határozatával jóváhagyta 

 

Ilk, 2012. december 17. 

                                                                                                      Balogh Istvánné sk. 

                                                                                                          polgármester  

 

 

 
2. számú melléklet a  484/2012. (XII.10.) határozathoz 

 

 

Alapító Okirat 

 

Tornyospálca, Mezőladány, Anarcs és Ilk községi Önkormányzatok Képviselő-testületei az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §. (3) bekezdése, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti 

tartalommal az alábbi alapító okiratot adják ki: 

 

1./ Az intézmény neve: Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár 

 

2./ OM azonosítója:   

 

3./ Székhelye: 4642 Tornyospálca, Ady köz 1. 

 

4./ Telephelyei: 

4642 Tornyospálca, Mándoki utca 14. 

4642 Tornyospálca, Kossuth utca 94. 

4641 Mezőladány, Dózsa György utca 27.. 

4546 Anarcs, Iskola utca 2. 

4566 Ilk, Hajnal út 5. 

 

5./ Tagintézményei:  

- Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda   és Könyvtár Mezőladányi tagintézménye 

4641 Mezőladány, Dózsa György utca 27.. 

 

- Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda  és Könyvtár Anarcsi tagintézménye 

4546 Anarcs, Iskola utca 2. 

 

- Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda  és Könyvtár Ilki tagintézménye 

4566 Ilk, Hajnal út 5. 

 

6./ Az intézmény típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény 

 

7./ Alapítás éve: 2008. július 31. 

     Létrehozásáról rendelkező határozatok:  



 

- Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének  111/2008. (VII.9.) Ökt. 

számú határozata 

- Mezőladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének  43/2008. (VII.9.) Ökt. 

számú határozata 

- Anarcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  126/2008. (VII.09.) határozata 

 

8./ Alapító szervei:  

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

       Székhelye: 4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 

 

Mezőladány Község Önkormányzata  

        Székhelye: 4641 Mezőladány, Dózsa György út 29. 

 

Anarcs Község Önkormányzata 

         Székhelye: 4546 Anarcs, Kossuth út 30 

 

9./ Fenntartó szerv neve és székhelye:  

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Székhelye: 4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 

 

Mezőladány Község Önkormányzata  

Székhelye: 4641 Mezőladány, Dózsa György út 29. 

 

Anarcs Község Önkormányzata 

Székhelye: 4546 Anarcs, Kossuth út 30. 

 

Ilk Község Önkormányzata 

Székhelye: 4566 Ilk, Petőfi u. 2 

 

10./ Irányító szerv neve és székhelye:  

 

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Székhelye: 4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 

 

Mezőladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Székhelye: 4641 Mezőladány, Dózsa György út 29. 

 

Anarcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Székhelye: 4546 Anarcs, Kossuth út 30. 

 

Ilk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Székhelye: 4566 Ilk, Petőfi u. 2 

 

11./ Az intézmény által ellátott közfeladat: közoktatási  és nyilvános könyvtári feladatok 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvényben meghatározott óvodai nevelés. 

A települési önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 

és (4) bekezdésében foglaltak alapján gondoskodik a gyermekek óvodai neveléséről.  



 

A helyi önkormányzat 2013. január 1-től a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint gondoskodik az óvodai 

ellátásról, a  7. pontja alapján feladata a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása. 

 

Az intézmény 

 

Székhelyén: 4642 Tornyospálca, Ady köz 1.  - óvodai ellátást  

 

Telephelyein:  

4642 Tornyospálca, Mándoki utca 14. – nyilvános könyvtári szolgáltatást 

4642 Tornyospálca, Kossuth utca 94. - óvodai ellátást  

4641 Mezőladány, Dózsa György utca 27. – óvodai ellátást 

4546 Anarcs, Iskola utca 2.  – óvodai ellátást 

4566 Ilk, Hajnal út 5 – óvodai ellátást 

nyújt 

 

12./ Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. 

Az irányító szerv Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri 

Hivatalát jelöli ki azon önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek, amely a 

Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvár, mint önállóan működő költségvetési 

szerv pénzügyi-gazdasági feladatait ellátja. 

 

13./ Működési köre (területe) : Tornyospálca,  Mezőladány, Anarcs és Ilk községek 

Önkormányzatai közigazgatási területe 

 

14./ Felvételi körzete: Tornyospálca,  Mezőladány, Anarcs és Ilk községek Önkormányzatai 

közigazgatási területe 

 

15./   

           a)    az alaptevékenység államháztartási szakágazati besorolása:   

  

 851020      Óvodai nevelés 

 

b) az alaptevékenység az államháztartás szakfeladat rendje szerinti bontásban: 

 

  851 000    Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex  

                                          támogatása 

                        851 011   Óvodai nevelés ellátás 

                        851 012   Sajátos nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelése  ellátása 

                        562 912   Óvodai intézményi étkeztetés 

                        562 917   Munkahelyi étkeztetés 

                        910 121    Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

                        910 122    Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

                        910 123    Könyvtári szolgáltatások 

                        910 501    Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

                        910 502    Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése  

                        680 002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése         

 

Az óvodás korú gyermekek óvodai nevelése, személyiségük fejlesztése, alkalmassá tételük az 

iskola megkezdéséhez.  



 

Sajátos nevelésű gyerekek nevelése, oktatása. 

Integrációs felkészítés és képesség kibontakoztató felkészítés. 

Az intézményi gyermekétkeztetés biztosítása. 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelése, oktatása, integrált formában, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus 

igénybevételével. 

 

Költségvetési normatíva igénylése- az alábbi fogyatékossági típusok egyikének való 

megfelelés alapján történhet: 

 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

- Azon gyerekek után, akiknek a rehabilitációs bizottság elrendelte a folyamatos 

figyelemmel kísérését 

- Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek, integrált nevelése. 

- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem 

vezethetően tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek integrált nevelése.  

 

Egyéb feladatai:     Integráltan nevelt gyermekek ellátása,  

Integrációs felkészítés 

Óvodai fejlesztő program szerinti 

foglalkozás  

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló ellátása.  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4.§ 3. pontja 

szerint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 

aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához 

viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, 

tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe 

való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy 

sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek, 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, ellátása. 

 

Az ellátható sajátos nevelési igényű gyermekek, fogyatékosság szerinti 

típusai: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4.§ 25. pontja 

alapján sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 



 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása. 

 

hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, 

szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan 

hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes 

felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes 

nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek három éves 

korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában 

legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait 

fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a 

tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek 

 

Az intézmény nyilvános könyvtári feladatokat is ellát az 1997. évi CXL. tv. 55. és 65. §-ai 

szerint. 

 

16./ 
6
 

 

17./ 
7
 

 

18./ Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 

 

Tornyospálca: 102 fő 

Mezőladány :    50 fő 

Anarcs:              75 fő  

Ilk:                     80 fő  

 

19./ Az intézménynek  vállalkozási tevékenysége nincs.   

 

20./ Az intézmény jogállása: 

Az intézmény önálló jogi személy. 

 

21./ Az intézményvezető kinevezésének rendje: 

Az intézmény vezetőjét a mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

törvényben, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint 

nyilvános pályázat útján, határozott időtartamra a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás 

Társulási Tanácsa bízza meg.  A megbízás időtartama legfeljebb 5  évre szól. 

 

22./ Az intézménynél foglalkoztatottak jogviszonya: foglalkoztatásuk a közalkalmazotti 

törvény, a munka törvénykönyve és a polgári törvénykönyv (megbízási jogviszony) 

előírásainak figyelembevételével történik. 

 

23./  A feladat ellátást szolgáló vagyon 

 

                                                 
6
 Törlésre került 

7
 Törlésre került 



 

Tornyospálca Község Önkormányzat tulajdonában lévő: 

Tornyospálca,  Mándoki utca 14.      könyvtár, faluház     1207/3  hrsz-ú ingatlan 

1209     hrsz-ú ingatlan 

                        Ady  köz 1.                 óvoda                       1255/3  hrsz-ú ingatlan 

                        Kossuth utca 94.         óvoda                          760    hrsz-ú ingatlan                     

 

Mezőladány Község Önkormányzat tulajdonában lévő: 

Mezőladány, Dózsa György utca 27. szám         óvoda            209 hrsz-ú ingatlan 

 

 

Anarcs  Község Önkormányzat tulajdonában lévő: 

Anarcs, Iskola utca 2. szám                                 óvoda                  276 hrsz-ú ingatlan 

 

Ilk  Község Önkormányzat tulajdonában lévő: 

Ilk, Hajnal út 5. szám alatti                                  óvoda               389/3 hrsz-ú ingatlan „ 

 

 

24./ A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A költségvetési szerv a vagyonmérlegében szereplő vagyont köteles megőrizni, valamint a 

gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani. A leltárban nyilvántartott vagyonért az 

intézmény vezetője, tagintézmény esetén a tagintézmény vezetője felelős. Az intézmény a 

rendelkezésére álló vagyontárgyakat alaptevékenységének ellátására, valamint egyéb 

vállalkozásnak nem minősülő tevékenység elvégzéséhez szabadon használhatja, de nem 

idegenítheti el, nem terhelheti meg azokat. A vagyon hasznosítására, a vagyon feletti 

rendelkezési jog gyakorlására a társult önkormányzatok vagyonrendeleteinek szabályai, 

továbbá a közoktatási társulási megállapodásban foglaltak az irányadóak. 

 

25./ Jelen alapító okirat 2013. január 1. napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Közös 

Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 

többcélú intézmény - Tornyospálca Község  Önkormányzata Képviselő-testülete a 

427/2012.(VII.31.) , Mezőladány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

60/2012./VII.31./ Ökt. számú, Anarcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 226/2012. 

(VIII.21.) számú, Ilk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2012. (VIII.30.) KT. 

számú határozatával  - módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata hatályát 

veszti.  

 

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 484/2012.(XII.10.) határozatával jóváhagyta 

 

Tornyospálca, 2012. december 17. 

                                                                                                   Lukácsi Attila sk.                               

                                                                                                      polgármester     

 

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását  Mezőladány Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 120/2012./XII.11../ Ökt. számú határozatával jóváhagyta 

 

Mezőladány, 2012. december 17. 

                                                                                                     Bartha Attila sk. 



 

                                                                                                       polgármester    

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását Anarcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

426/2012. (XII.10..) számú határozatával jóváhagyta 

 

Anarcs, 2012. december 17. 

  

                                                                                                      Kalinák József  sk. 

                                                                                                         polgármester 

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását  Ilk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

38./2012. (XII.17.) Kt.sz. határozatával jóváhagyta 

 

Ilk, 2012. december 17. 

                                                                                                      Balogh Istvánné sk. 

                                                                                                          polgármester  

 

 

Tárgy:/8.tsp./ A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás 

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

gazdálkodásának véleményezése. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

                        Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 

 

A polgármester szóbeli kiegészítést nem tesz, éri a bizottsági döntések ismertetését. 

 

Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság 

tárgyalta a napirendet, és javasolja a tájékoztató tudomásulvételét. 

 

Móré Gáborné az Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság Elnök-

helyettese elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja a tájékoztató tudomásulvételét. 

 

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 

485/2012.(XII.10.)  

határozata 

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

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

A Képviselő-testület: 

 

Javasolja a Társulási Tanácsnak a tájékoztató tudomásulvételét. 

 



 

Tárgy:/9.tsp./ Előterjesztés az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetési 

gazdálkodásának helyzetéről. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

 

A polgármester szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a bizottsági döntés ismertetését. 

 

Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság 

tárgyalta a napirendet, és javasolja a tudomásul vételét. 

 

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 

486/2012.(XII.10.)  

határozata 

 

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

 

A Képviselő-testület: 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv.  87. §-ában foglaltaknak megfelelően 

előterjesztett – az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásának 

helyzetéről szóló – tájékoztatót  

 

                   30 869 e Ft nyitó pénzkészlettel 

653 701 e Ft bevétellel 

637 854 e Ft kiadással 

                  46 716 e Ft záró pénzkészlettel 

t u d o m á s u l   v e s z i . 

 

Tárgy:/10.tsp./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzata 2013. évi 

költségvetési koncepciójának megállapítására. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

 

A polgármester szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a bizottsági döntés ismertetését. 

 

Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság  

tárgyalta a napirendet, és javasolja a határozati javaslat 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 

487/2012.(XII.10.)  

határozata 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójáról 

 

A Képviselő-testület: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepcióját az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

 

Tárgy:/11.tsp./ Előterjesztés élelmezési nyersanyagnorma emelésére. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester  

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

                      

A polgármester szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a bizottsági döntés ismertetését. 

 

Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság  

tárgyalta a napirendet, és javasolja a határozati javaslat 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 

488/2012.(XII.10.)  

határozata 

 

élelmezési nyersanyagnorma emeléséről 

 

A Képviselő-testület: 

 

1. 2013.  január  1. napjától az élelmezési nyersanyagnormákat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Az étkeztetés nyersanyagnormái  Ft/nap 

(az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege) 

 

1. Napi háromszori gyermek étkezés  303  

Ebből: tízórai       64 

           uzsonna      64   

             ebéd        175 



 

 

                                        2. Felnőtt étkezők ebéd normája         238 

 

2. A nyersanyagnormától  -5 %, illetve + 5 %-os eltérést engedélyez. 

 

Tárgy:/12.tsp./ Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 

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

 

Előadó: Kovács Miklósné jegyző 

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

                       Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 

  

A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz, a polgármester kéri a 

bizottsági döntések ismertetését. 

 

Móré Gáborné az Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság Elnök- 

helyettese elmondja, hogy a bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

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 volt, a  polgármester 

szavaztat.  Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2012. (XII.21.) 

önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján,  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a képviselő-testület szervezeti 

és működési szabályzatról szóló 4/2011.(III.22.) önkormányzati rendelet 9. § (8) bekezdés b) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság,  a képviselő-testület 

szervezeti és működési szabályzatról szóló 4/2011.(III.22.) önkormányzati rendelet 9. § (9) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Oktatási, Kulturális, Sport és 

Településfejlesztési Bizottság   véleményének kikérésével  Mezőladány Község 

Önkormányzat, Anarcs Község Önkormányzata, Ilk Község Önkormányzata képviselő-

testülete döntésének megfelelően a  következőket rendeli el: 

1. §  

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

rendelet melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1. Tornyospálca  (iskola, óvoda) 



 

 

 

ISKOLA intézményi térítési díj 

háromszori étkezés   303  Ft/adag 

menza   175  Ft/adag 

ÓVODA   303  Ft/adag 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 151. § (5) 

bekezdése alapján normatív kedvezményben nem részesülő, napi háromszori étkezés, vagy 

menzát  igénybe vevő gyermekek havi személyi térítési díja megállapítása során 30 % térítési 

díjkedvezmény biztosítandó. „  

2. § 

 

Ez a rendelet  2013. január 1. napján lép hatályba és kihirdetését követő napon hatályát veszti. 

 

 

Lukácsi Attila                                                                                         Kovács Miklósné 

 polgármester                                                                                                  jegyző 

 

Tárgy:/13.tsp./ Előterjesztés a Kisvárda és Térségi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. 

december 31. napjától történő megszűntetésére. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Szóbeli előterjesztés 

 

Lukácsi Attila polgármester elmondja, hogy kezdeményezték a társulás 2012. december 31. 

napjától történő megszűntetését, melyet a társulásban részt vevők mindegyikének el kell 

fogadni. Javasolja a megszűntetés mellett dönteni. 

Módosítani kell a társulási megállapodást és nyilatkozni arról, hogy mely feladatokat 

kívánunk a jövőben társulással ellátni. 

 

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a  polgármester 

szavaztat.  Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7-7  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

489/2012. (XII.10.) 

határozata 

 

a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről 

 

A Képviselő-testület: 

 

 

A Képviselő-testület a Társulási Tanács 2012. december 4.-én hozott döntését megerősíti, 

egyetért a Társulás 2012. december 31-vel való megszüntetésével. 

 

 

    Felelős:  a polgármester                            Határidő: 2012. december 17. 



 

 

 

Tornyospálca Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

490/2012. (XII.10.) 

határozata 

 

2013. január 1-jétől közösen ellátandó feladatokról 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Háziorvosi ügyelet és a Fogorvosi ügyelet 2013. január 

1-jétől való közös ellátásában részt kíván venni.  

 

 

Tornyospálca Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

491/2012. (XII.10.) 

határozata 

 

Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, a Társulást létrehozó Társulási 

Megállapodásának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

 

A Képviselő-testület 

 

1./ a Társulást létrehozó megállapodás módosításával a Tanács 20/2012. (XII.4.) TT. számú 

határozatában foglaltak szerint egyet ért. Az egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodást elfogadja. 

 

2./ Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 

aláírására. 

 

 

Felelős:  a polgármester    Határidő: 2012. december 17. 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás  

létrehozásáról  

 

 

 Bevezető rendelkezések:          

 

Alulírott települési önkormányzatok képviselő-testületei a települési önkormányzatok 

többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (1) bekezdésében biztosított 

hatáskörükben eljárva, az alábbi többcélú kistérségi társulást hozzák létre. 

I. fejezet 



 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Társulás neve: Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: 

Társulás). 

 

2. A Társulás székhelye: Kisvárda, Szent László út 7-11. 

 

3. A Társulás lakosságszáma: 54 693 fő 

 

4. A Társulás alapításának éve: 2005. 

 

5. A Társulás működési területe: a Társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási 

területe. 

 

6. A Társulás időtartama: határozatlan, de legalább 3 év 

 

7. A Társulás bélyegzője: Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott 

körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével. 

 

8. A Társulás tagjainak neve, székhelye, lakosságszáma:  

 

Kisvárda Város Önkormányzat 

Székhelye: Kisvárda, Szent László út 7-11. 

Lakosságszáma: 17 680 fő 

 

Ajak Község Önkormányzat 

Székhelye: Ajak, Ady E. u. 25. 

Lakosságszáma: 3 957 fő 

 

Anarcs Község Önkormányzat 

Székhelye: Anarcs, Kossuth u. 30. 

Lakosságszáma: 2 020 fő 

 

Dombrád Város Önkormányzat 

Székhelye: Dombrád, Rákóczi u. 36. 

Lakosságszáma: 4 251 fő 

 

Döge Község Önkormányzat 

Székhelye: Döge, Virág u. 1/d. 

Lakosságszáma: 2 204 fő 

 

Fényeslitke Község Önkormányzat 

Székhelye: Fényeslitke, Rákóczi u. 1. 

Lakosságszáma: 2 503 fő 

 

Gyulaháza Község Önkormányzat 

Székhelye: Gyulaháza, Petőfi u. 27. 

Lakosságszáma: 2 086 fő 



 

 

Jéke Község Önkormányzat 

Székhelye: Jéke, Dózsa Gy. u. 15. 

Lakosságszáma: 759 fő 

 

Kékcse Község Önkormányzat 

Székhelye: Kékcse, Fő u. 116 -118. 

Lakosságszáma: 1 616 fő 

 

Lövőpetri Község Önkormányzat 

Székhelye: Lövőpetri, Petőfi u. 36. 

Lakosságszáma: 507 fő 

 

Mezőladány Község Önkormányzat 

Székhelye: Mezőladány, Dózsa Gy. u. 29. 

Lakosságszáma: 1 089 fő 

 

Nyírlövő Község Önkormányzat 

Székhelye: Nyírlövő, Kossuth u. 26. 

Lakosságszáma: 722 fő 

 

Pap Község Önkormányzat 

Székhelye: Pap, Kossuth u. 26. 

Lakosságszáma: 1 962 fő 

 

Pátroha Község Önkormányzat 

Székhelye: Pátroha, Kossuth u. 82. 

Lakosságszáma: 3 080 fő 

 

Rétközberencs Község Önkormányzat 

Székhelye: Rétközberencs, Fő u. 33. 

Lakosságszáma: 1 147 fő 

 

Szabolcsbáka Község Önkormányzat 

Székhelye: Szabolcsbáka, Kossuth u. 23. 

Lakosságszáma: 1 269 fő 

 

Szabolcsveresmart Község Önkormányzat 

Székhelye: Szabolcsveresmart, Kossuth u. 80. 

Lakosságszáma: 1 626 fő 

 

Tiszakanyár Község Önkormányzat 

Székhelye: Tiszakanyár, Dombrádi u. 37. 

Lakosságszáma: 1 732 fő 

 

Tornyospálca Község Önkormányzat 

Székhelye: Tornyospálca, Rákóczi u. 23. 

Lakosságszáma: 2 675 fő 

 

Újdombrád Község Önkormányzat 



 

Székhelye: Újdombrád, Fő u. 36. 

Lakosságszáma: 725 fő 

 

Újkenéz Község Önkormányzat 

Székhelye: Újkenéz, Petőfi u. 56. 

Lakosságszáma: 1 083 fő” 

 

9. A Társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni. 

 

10.  A Társulás képviselője: a Társulás mindenkori elnöke, annak akadályoztatása esetén a 

Társulás mindenkori elnökhelyettese. 

 

11.  
a) A Társulás tagjai összehangolt feladatellátásuk, társadalmi és gazdasági érdekeik 

érvényesítése és településeik fejlesztése céljából a Társuláson belül, a Társulás 

feladatai megvalósítása céljából mikro-körzeti társulást hozhatnak létre, két vagy 

többoldalú megállapodást köthetnek a feladatok közös ellátására.  

 

A Társulás tervezett célját és feladatát azonban véleményezés céljából előzetesen a 

Társulási Tanács elé kell terjeszteni. 

 

b) A mikro-körzeti társulás elsősorban az egymással szomszédos települések 

lakosságának alapszolgáltatásait biztosítja. 

 

c) A mikro-körzeti társulás működésének szabályait, s az általa ellátott feladatokat a 

résztvevők külön megállapodásban szabályozzák. A mikro-körzeti feladatellátó 

társulás a többcélú társulási rendszer része. 

 

II. fejezet 

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATAI 

 

1. A Társulás célja: 

a) a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, hatékonyabb 

ellátása 

b) a kistérségi területfejlesztési feladatok ellátása 

c) kistérségi államigazgatási feladatok, közigazgatási ügyintézés hatékonyabb 

ellátása. 

 

2. A Társulás tagjai által a Társulásra ruházott feladat- és hatáskörök: 

 

2.1. Területfejlesztési feladatok 

 

2.1.1. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. § (1) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően a térséghez tartozó települések 

összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása, a 

fejlesztések megvalósítását szolgáló pénzeszközök előteremtése.  



 

a) Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi és gazdasági helyzetét, adottságait. 

 

b) Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve 

ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi 

azok megvalósítását. 

 

c) Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében. 

 

d) Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, a megyei területfejlesztési 

tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési 

programjai finanszírozására. 

 

e) Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, 

programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit 

illetően. 

 

f) Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi és gazdasági 

válsághelyzetek kezelésében. 

 

g) Forrásokat gyűjthet a kistérségi társulás működtetéséhez és a fejlesztési 

programok megvalósításához. 

 

h) Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára 

hatáskörrel rendelkező szervezeteknél. 

 

i) Koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben 

érdekelt – szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil 

szervezetekkel. 

 

j) Kapcsolatot tart a megyei és a regionális fejlesztési tanáccsal. 

 

k) Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források 

igényléséhez. 

 

A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területfejlesztéssel összefüggő 

feladatokat – legalább 3 évig – a kistérségek megállapításáról és megváltoztatásának 

rendjéről szóló 244/2003. (XII.08.) Korm. rendelet alapján, a Kisvárdai statisztikai 

kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat részvételével ellátják 

kilépés, vagy a társulás megszüntetése nélkül. 

 

2.2. Közoktatási feladatok 

 

2.2.1. Az oktatás és nevelés területén: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 34. §-

ában megjelölt pedagógiai szakszolgálati feladatok közös ellátása, ezen belül:  

a.) a nevelési tanácsadás, 

b.) a logopédiai ellátás, 

c.) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 

d.) gyógytestnevelés 

e.) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás. 



 

f.) fejlesztő felkészítés 

.A feladatellátás helye a Pedagógiai Szakszolgálatok székhelye (4600 Kisvárda, Szent László 

u. 42.), a Kistérségi Szociális Szolgálat székhelye (4600 Kisvárda, Szent László u. 54.), 

valamint az ellátottak lakhelye szerinti intézmények.  

 

2.2.2. Alapfokú oktatásban, a társulás ellátja a közoktatási intézményi feladatot, ennek 

keretében gondoskodik az intézmények fenntartásáról mikro-megállapodások útján - vagy a 

társulásban részt vevő települési önkormányzatok önállóan gondoskodnak az intézmények 

fenntartásáról - illetve az intézmények hatékonyabb működésének szervezéséről, az 

intézményekben folyó nevelés-oktatás színvonalának javításáról. 

 

 2.2.3.  A társulás valamennyi önkormányzatára kiterjedően – a közoktatási törvény 89/A. §-

ának (5) bekezdése szerint – a közoktatási feladatra vonatkozóan kistérségi intézkedési tervet 

készít. 

2.3.1. Szociális feladatok 

 

A társulás a szociális ellátás keretében a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásáról 

gondoskodik.  

A társulás szervező tevékenységével segíti, hogy a kistérség területén olyan intézményi 

társulások működjenek, amelyek biztosítják az alábbi feladatok ellátását. 

a) családsegítés 

b) házi segítségnyújtás 

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

d) támogató szolgáltatás, 

e) szociális étkeztetés,  

f) nappali ellátás, 

g) közösségi ellátások. 

 

2.3.2. A társulás a szociális ellátás keretében a szociális intézményi feladatok ellátásáról 

gondoskodik. 

A társulás szervező tevékenységével segíti, hogy a kistérség területén olyan intézményi 

társulások működjenek, amelyek biztosítják az alábbi feladatok ellátását: 

a) az időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona és 

b) a hajléktalanok átmeneti szállása. 

2.4. Gyermekjóléti feladatok 

 

A társulás, az egyes gyermekjóléti alapellátások, így a Gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15.§ (2) bekezdésében meghatározott 

személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek 

napközbeni ellátása és a gyermekek átmeneti gondozása feladatot szervező 

tevékenységével, mikro-megállapodások útján biztosítja.  

2.5. Egészségügyi feladatok 

 



 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 8. § (4) bekezdésében 

meghatározott, az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás közös 

biztosítása (a térségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyelet szervezése), 

illetve a térségben járó-beteg szakellátás megszervezése, tárgyi, személyi feltételek közös 

biztosítása. 

 

A feladatellátás külön megállapodás útján történik. 

2.6. Pénzügyi-gazdasági ellenőrzési feladatok 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 120/A § (2) és (3) bekezdésében 

és 121/A. §-ában, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. 

(XI. 26.) Korm. Rendeletben meghatározott belső ellenőrzésről a társulás önálló 

munkaszervezetében gondoskodik. 

 

2.7. Mozgókönyvtári közművelődési feladatok 

 

A társulás megszervezi, hogy a nyilvános könyvtárral nem rendelkező – könyvtári 

szolgáltató hely kialakítását vállaló – településekre, szállítóeszközzel kiszállítsák az 

igényelt könyvtári állományt.  

A több települést érintő komplex kulturális kínálat és szolgáltatási rendszer, adatbázis 

kialakítása, az összefogásban rejlő együttműködés, valamint kistérség-szintű 

nagyrendezvény struktúrán keresztül térségi kulturális hagyományteremtés. 

 

2.8. Sporttal kapcsolatos feladatok ellátása 

 

a) Sportfejlesztési, - fenntartási és sportfinanszírozási célok meghatározásának 

előkészítése, végrehajtása; 

b) Az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények működtetésének koordinálása; 

c) Kapcsolattartás az iskolai testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekkel, azok 

munkájának koordinálása; 

d) Közreműködés a kistérségi versenyek szervezésében; 

e) Az önkormányzati támogatások célirányos felhasználásának ellenőrzése; 

f) A helyi sportfeladatok ellátása érdekében együttműködés a városi, megyei, országos 

sportszervezetekkel, a sportban érdekelt civil, társadalmi és gazdasági szervezetekkel; 

g) A sportszakemberek képzésének, továbbképzésének kezdeményezése, koordinálása; 

 

III. fejezet 

MŰKÖDÉSE, SZERVEZETE 

 

A Társulás szervezeti felépítése, működésének rendje 

 

1. A társulás szervei:   

a) A Társulási Tanács, 

b) Az Elnök, Elnökhelyettes, 

c) A Pénzügyi Bizottság, 

d) A Jegyzői Kollégium, 

e) A munkaszervezet. 



 

 

a.) Társulási Tanács 

 

 A társulás vezető döntéshozó szerve a tagönkormányzatok polgármestereiből álló 

Kisvárda és Térsége Kistérségi Társulási Tanács (továbbiakban: Társulási Tanács). 

 

 A Társulási Tanács gyakorolja a társulásra átruházott feladat- és hatásköröket.  

 

 A Társulási Tanácsot a tagönkormányzatok polgármesterei alkotják, akadályoztatás 

esetén, helyettesítésük rendjéről a Képviselőtestületek rendelkeznek.  

 

4. A Társulási Tanács alakuló ülését – ha a megállapodást valamennyi tagönkormányzat 

képviselő-testülete jóváhagyta – Kisvárda Város Polgármestere hívja össze, a megállapodás 

jóváhagyását követő 15 napon belül. 

 

 

b.) Elnök, Elnökhelyettes 

 

1.A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással elnököt, az elnök helyettesítésére, 

munkájának segítésére kettő elnökhelyettest választ az önkormányzati választási ciklus 

idejére. Az elnök és az elnökhelyettesek akadályoztatása esetén a Pénzügyi Bizottság elnöke 

hívja össze és vezeti az ülést. 

Az elnök személyére bármely tag javaslatot tehet. Az elnökhelyettes személyére az elnök tesz 

javaslatot. 

 

2. Az elnök feladatait, hatáskörét, a helyettesítés rendjére, a Társulási Tanács 

összehívására, működésére vonatkozó szabályokat a Társulási Tanács Szervezeti és 

Működési Szabályzata állapítja meg. 

 

c.) Jegyzői Kollégium 

 

1. A Társulási Tanács szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő, valamint a 

Tanács döntéseinek végrehajtását segítő szerve. 

2. Tagjai a társult önkormányzatok jegyzői, körjegyzői. 

3. Munkáját Kisvárda Város Jegyzője irányítja, akinek feladata a Társulási Tanács elé 

kerülő előterjesztések és javaslatok szakmai, törvényességi szempontú ellenőrzése. 

     4. A Jegyzői Kollégium az általa alkotott ügyrend szerint végzi munkáját. 

d.) Bizottságok 

 

   A Társulási Tanács munkájának segítésére maximum 5 főből álló ágazati bizottságok 

hozhatók létre. 

 

2. A bizottság tagjainak és elnökének személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. 

A javasolt személynek az adott szakterületen gyakorlattal és kiemelkedő szakmai tudással 

kell rendelkeznie. 

 

3. A bizottság tagjait és elnökét a Tanács választja meg. 



 

 

4. A bizottság elnöke csak a Társulási Tanács tagjainak köréből kerülhet ki. 

 

5. A Társulási Tanács a társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése 

céljából Pénzügyi Bizottságot hoz létre. 

 

6. A kistérség sajátos, illetve egy vagy több konkrét feladatának előkészítésére és 

végrehajtására a Társulási Tanács határozattal eseti bizottságot hozhat létre, a fenti szabályok 

szerint. 

 

 

e.) A Társulás munkaszervezete 

 

1. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését, feladatainak végrehajtását önálló 

munkaszervezet látja el.  

 

2. A munkaszervezet alaptevékenysége: 

 8411 – Általános közigazgatási szakágazat (TEÁOR) 

841105 – Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenység (alapvető szakágazat) 

   Szakfeladatok: 

841126 – Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége 

    841403 – Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

     

3. A társulás munkaszervezete, a program-előkészítést követő, programmenedzselés során: 

- figyelemmel kíséri, és elbírálásig gondozza a projekteket, 

- a döntést követően, gondoskodik a végrehajtást elősegítő szerződések megkötéséről, 

önkormányzati szabályozások előkészítéséről,  

- a megvalósítás érdekében szükséges pályázati eljárás teljes lebonyolításáról. 

 

4. A társulás munkaszervezetének vezetője a cél elérése érdekében, a működtetés során 

valamennyi résztvevő munkáját összefogja, szervezi. 

 

5. A társulás munkaszervezete, a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során: 

- komplex módon elemzi a végrehajtást, a cél megvalósulása szempontjából, 

- a végrehajtás tapasztalatai alapján – a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás biztosítása 

céljából – a Társulási Tanácsot összefoglaló elemzéssel és javaslattal tájékoztatja. 

 

6. A munkaszervezet részletes feladatait a Társulási Tanács Szervezeti és Működési 

Szabályzatában kell meghatározni. 

 



 

7. A munkaszervezet szervezeti felépítése: 

 Munkaszervezet-vezető 

 pénzügyi-gazdasági referens 

 belsőellenőrzési vezető 

 belső ellenőr 

 autóbuszvezető 

A munkaszervezet vezetője felett a munkáltatói jogokat, a kinevezés, felmentés, fegyelmi 

felelősség és az összeférhetetlenség tekintetében a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói 

jogok tekintetében a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elnöke gyakorolja. 

A foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a munkaszervezet vezetője gyakorolja. 

 

IV. fejezet 

 

A TÁRSULÁS SZERVEINEK MŰKÖDÉSE 

A TÁRSULÁSI TANÁCS ÜLÉSEI 

 

a) A Társulási Tanács évente legalább négy ülést tart, a tanács elnöke, illetve a munkaterv 

által előre meghatározott időpontban. A munkaterv kidolgozására, elfogadására vonatkozó 

részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

b) Az ülést össze kell hívni: 

A Társulási Tanács bármely tagjának írásbeli – a napirendre vonatkozó javaslatot 

tartalmazó – kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül, - a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére tizenöt 

napon belül. 

 

c) A Társulási Tanács összehívására, ülésének előkészítésére, az előterjesztések tartalmi és 

formai követelményeinek meghatározására, az ülés vezetésére és menetére vonatkozó 

szabályokat a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

d) A Társulási Tanács ülése nyilvános. 

e) Zárt ülést kell tartani választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást 

igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik 

bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor. 

 

f) Zárt ülés rendelhető el a társulás vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat 

tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 

 

g) A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselőtestület 

üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 

jegyzőkönyvet az elnök és a társulási tanács által felhatalmazott tag írja alá. A 



 

jegyzőkönyvet a társulási tanács elnöke tizenöt napon belül megküldi az Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal vezetőjének és a társulás tagjainak. 

 

h) A Társulási Tanács határozatképes, ha, legalább a szavazatok több mint felével 

rendelkező tag jelen van, és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma 

meghaladja a kistérség lakosságszámának egyharmadát. 

 

1. A Társulási Tanács döntései 

 

1.1. A Társulási Tanács döntéseinek meghozatalához olyan számú szavazat szükséges, 

amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét, és az általuk képviselt 

települések lakosságszámának egyharmadát. 

 

1.2. Minősített többségű döntés szükséges: 

 

a.) a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat 

benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, 

 

b.) zárt ülés elrendeléséhez, abban az esetben amikor a testületé a döntés joga (IV. 

fejezet első cím 6. pontja szerint),  

 

c.) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői 

megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi 

büntetés kiszabása esetén. 

A minősített többséghez, a jelenlévő tagok szavazatainak legalább kétharmada 

szükséges, amely eléri az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. 

 

1.3. A Társulási Tanács döntése: határozat, ajánlás vagy irányelv. 

1.4. A határozat általános hatályú döntés, a működés, egyes feladatok ellátása, pénzügyi 

forrást és vagyoni hozzájárulást igénylő, továbbá szervezeti és személyi döntések megjelenési 

formája. 

 

1.5. Az önkormányzatok külön megerősítő döntését igénylő esetekben bármely társulási 

tag képviselő-testületének eltérő véleménye esetén a tanács a döntést újratárgyalhatja. Az 

újratárgyalást a mérlegelhető okok és indokok megjelölésével az aggályokat 

megfogalmazó testület polgármesterének kell a társulás elnökénél bejelenteni. Az 

újratárgyalás során a konszenzust lehetőleg létre kell hozni. A megegyezés hiányában, ha a 

döntésnek pénzügyi kihatása van, és a megállapodást alapos ok nélkül meg nem kötő, az 

azt akadályozó önkormányzat hibájából a társulásnak kára származik, úgy az igazolt kárt 

az okozó köteles a társulásnak megfizetni. A megállapodást alapos ok nélkül meg nem 

kötő, vagy azt akadályozó önkormányzat lakossága, a megállapodásban biztosított 

szolgáltatásokat nem veheti igénybe. 

 

1.6. Az irányelv a Társulási Tanácsnak a kistérség közös terület- és településfejlesztési, 

adó- és támogatáspolitikai, természet- és környezetvédelmi, foglalkoztatás-politikai, 

infrastrukturális, sport, szabadidő, egészségügyi alapellátás és szakellátás, valamint egyéb 

feladatai egybehangolt végzéséhez kiadott szabályozási javaslata.  

 



 

1.7. Az ajánlás a társulás tagjaira olyan szervezési vagy más megoldási javaslatot 

tartalmaz, amelynek elfogadása a közszolgáltatások igénybevételét hatékonyabbá teheti. Az 

ajánlás tartalmazza a közös közszolgáltatás hatékonyabb működtetéséhez szükséges 

paramétereket. A tagönkormányzatok eldönthetik, hogy az ajánlásban foglaltakat betartják-e.  

 

2. A társulás tagjait megillető szavazatok száma 

 

A Társulási Tanácsban minden tag egy szavazattal rendelkezik. 

V. fejezet 

 

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI 

 

a) Képviselője útján részt vehet a társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, 

feladatainak meghatározásában, döntéseinek meghozatalában, a társulás szervezetének és 

működési szabályainak kialakításában. 

 

b) Képviselője választhat és választható a társulás szerveibe, tisztségeire. 

 

c) Képviselője a Társulási Tanács ülésein teljes joggal képviseli a tagönkormányzat 

érdekeit. 

 

d)Igényelheti és igénybe veheti  

- a társulás érdekképviseletét, 

- a társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait, információit, 

- a társulás szolgáltatásait, melyekre megállapodást kötött, 

- a társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket. 

 

e) A Társulási Tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért 

pénzbevételekből. 

 

f) Javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésben, jogosult a társulás törvénysértő 

határozatának észrevételezésére és megtámadására. 

g) Kérdést, javaslatot, indítványt tehet a társulás tisztségviselőihez és szerveihez, 

felvilágosítást kérhet tőlük a társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 

napon belül kötelesek választ adni. Betekinthet a társulás dokumentumaiba, irataiba. 

h) Ha egy napirendi pont tárgyalásánál kisebbségben marad, joga van kisebbségi 

véleménye rögzítésére. 

i) Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból, származó előnyökből. 

 

1. A társulás tagjának kötelezettségei 

 

1.1. A társulási megállapodásban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban 

foglaltak betartása. 



 

1.2. Képviselője útján rendszeres részvétel a társulás szerveinek munkájában, elősegítve a 

társulási célok és feladatok közös megvalósítását. 

1.3. Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 

1.4. A társulás határozatainak végrehajtása. 

1.5. A társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseinek a társulás 

vezetőjével való egyeztetése, illetve a társulással való közlése. 

 

1.6. Befizetési kötelezettségének teljesítése. 

1.7. A társulás feladatkörébe tartozó, és a településen keletkező ügyekhez a szükséges 

adatok, információk továbbítása a társuláshoz. 

1.8. A társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a vagyon 

megóvása, annak gyarapítására való törekvés. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban a tagok jogaira és kötelezettségeire vonatkozó 

további szabályok állapíthatók meg. 

 

 

 

VI. fejezet 

A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA 

 

1. A Társulás a Társulási Tanács által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

A Társulás pénzalapjának kezeléséért és felhasználásáért, az ezzel összefüggő 

gazdálkodási feladatokért a Társulás elnöke, a gazdálkodás biztonságáért a Tanács a 

felelős. 

A Társulás részéről kötelezettségvállalásra, illetve utalványozásra csak a társulás 

elnöke – akadályoztatása esetén elnökhelyettese – jogosult.  

A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére a munkaszervezet 

vezetője – akadályoztatása esetén az általa meghatalmazott személy - jogosult. 

 

2. A Társulás költségvetését a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

munkaszervezete elkülönítetten kezeli, a K&H Banknál vezetett számláján.  

3. Bevételei:  

a) A tagok által befizetett éves hozzájárulások. Az önkormányzatok hozzájárulása a 

lakosság számának arányában történik, úgy, hogy a tárgyévi költségvetési 

törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám 

az irányadó. 

A hozzájárulás az alapítás évében 30-Ft/fő, melyet, a bejegyzést követően, 30 

napon belül kell megfizetni. A további években a hozzájárulás összegét a várható 

költségek figyelembevételével, a Társulási Tanács állapítja meg a tárgyévet 

megelőző év november 30. napjáig. 

Ezt minden évben, két részletben: - az első részletet: június 30-ig; - a második 

részletet: november 30-ig kell befizetni a 2. pontban meghatározott számlára. 

 

b) A feladat ellátási költségek Társulási Tanács által megállapított összege. 

c) Önkormányzati és állami költségvetési támogatások. 



 

d) Pályázatok során elnyert támogatások. 

e) Céltámogatások, melyeket elkülönítetten kell kezelni. 

f)  

4. Kiadásai: A Társulási Tanács által elfogadott költségvetésben szereplő működési és 

egyéb kiadások. 

5. A kötelező befizetések nem teljesítése esetén irányadó eljárás: 

A tagönkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulásaik, tagdíj-fizetési kötelezettség, 

a Társulás által megelőlegezett költség megtérítése, vagy egyéb, kötelező fizetési 

kötelezettség nem teljesítése esetén, az irányadó eljárás a jogszabályon alapuló azonnali 

beszedés (inkasszó) alkalmazása.  

 

Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása, ill. fizetési 

kötelezettségének teljesítését illetően 15 napot elérő késedelembe esik, a Kisvárda és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egyszeri írásbeli felszólításának kézbesítésétől 

számított 15 napon belül sem egyenlíti ki tartozását, a Kisvárda és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás ez utóbbi határidő eredménytelen elteltét követő10 napon belül 

jogosult és köteles a követelést a jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező 

felhatalmazó nyilatkozat alapján azonnali beszedési megbízással érvényesíteni.  

 

Amennyiben a Társulás felé a Tanács elnöke által képviselt tagönkormányzatnak áll fenn 

tartozása, az azonnali beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás elnökhelyettese 

jogosult. 

Az azonnali beszedési megbízás eredménytelensége esetén a Társulás a követelést 

bírósági úton érvényesíti. 

Tagönkormányzatok vállalják, hogy a felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás 

elválaszthatatlan 1. számú mellékletében szereplő tartalommal számlavezető 

hitelintézetüknél megteszik és azt a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának 

megküldésével, igazolják jelen - valamennyi tagönkormányzat által aláírt - megállapodás 

kézbesítésétől számított 8 napon belül. 

 

A Társulás azon tagja, mely a vállalt költségviselést nem teljesítette a VIII. fejezet 2. 

pontjában meghatározott eljárással a Társulásból kizárható. A kizárást megelőzően a 

Társulási Tanács legalább két alkalommal, határidő közlésével felhívja az érintett 

képviselő-testületet a jelen társulási megállapodásból származó kötelezettségeinek 

teljesítésére. Kizárás esetén a tag által korábban befizetett tagdíj nem jár vissza. 

6. Amennyiben a társult és kilépő önkormányzat a közös pénzügyi alap befizetésére 

vonatkozó részén belül bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból 

megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a 

közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne 

fizesse meg. 

7. Ha a tag önkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban 

részesült, és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette, 

úgy a Társulásból való kilépés jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési 

kötelezettségét nem teljesítette. A teljesítést követően a kilépés lehetősége számára az 

általános szabályok szerint nyílik meg. 

8. A Társulásban részt vevő települési önkormányzatok kötelesek a pályázatukban, a 

pályázati felhívásban előírt adatok szolgáltatására. 



 

 

Az ellenőrzés rendje 

9. Belső ellenőrzés: A kistérségi belső ellenőrök feladata a társulás működésének belső 

ellenőrzése, melynek keretében ellenőrzi a társulás költségvetését, a társulás 

működésének jogszerűségét, véleményezi zárszámadását. 

A Társulási Tanács a többcélú kistérségi társulás tevékenységének és gazdálkodásának 

ellenőrzése céljából pénzügyi bizottságot hoz létre. 

 

10. A támogatási megállapodásban foglaltak teljesítését a többcélú kistérségi társulások 

által ellátott közszolgáltatások, közigazgatási ügyintézési feladatok esetén az 

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium; a kistérségi fejlesztési projektek 

támogatása esetében jogszabályban illetve megállapodásban erre feljogosított 

szervezet ellenőrzi. 

 

11. Az ezen fejezet 2. pontjában meghatározott, a Társulás költségvetését kezelő szerv 

köteles a támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az 

ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához 

szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a 

helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni. 

 

A társulás vagyona 

 

12.  A Társulás vagyonának köre: 

 feladatellátáshoz átadott vagyon, 

 a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon és szaporulata, mely a 

Társulás közös tulajdonát képezi, 

 pályázati úton megszerzett vagyon, 

 a Társulás döntésével szerzett, a Társulás tevékenysége révén keletkezett vagyon, 

 egyéb vagyontárgyak. 

  

13. A tagok által átadott vagyon felsorolása, érték, vagyonátadás feltételei 

14. Más forrásból átvett vagyon 

15. A kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott vagyon - az aktiválást 

követően - ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében öt évig nem 

idegeníthető el, kivéve, ha 

 

a) az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé és az abból 

származó ellenértéket a Társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásának fejlesztési 

szükségleteire, fordítja, amelyhez az elidegenítést megelőzően az értékesített 

vagyon kapcsolódott, vagy 

b) az adott közszolgáltatás kistérségi szintű ellátásának megszűnése esetén, 

amennyiben a támogatással létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot a 

továbbiakban ellátó helyi önkormányzat tulajdonába kerül. 

 



 

16. A vagyonhoz kapcsolódó tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlása a Társulási 

Tanácsot illetik meg.  

 

„ a Társulás megszűnése, ha az ellátott feladatok állami ellátásba kerülnek, illetve a Tanács 

döntés előkészítő és végrehajtó munkáját már nem önálló munkaszervezet végzi, hanem egy 

adott polgármesteri hivatal látja el - a esetén az alábbi elveket kell érvényesíteni: 

 

a vagyonkezelésbe átvett ingatlanokon végzett felújítások értéknövekedése, 

mivel azok szétválaszthatatlanok az ingatlantól – a tulajdonos önkormányzatot 

illetik meg. A tulajdonos önkormányzat az adott ingatlant köteles az 

értéknövekedéstől számított 5 évig az eredeti célra használni; 

 

pályázattal elnyert vagyon ingatlan esetén a tulajdonos önkormányzatot illeti, 

az eszközök a feladatellátó tulajdonába kerülnek térítésmentesen. Pályázati 

vagyon átadásával a kötelezettségek is átszállnak az új vagyongazdára. 

 

a Társulás számára adott vagyonkezelői jog a Társulás megszűnésével 

egyidejűleg megszűnik. 

  

 A Társulás vagyona amely, feladatellátást szolgál, a Társulást létre hozó 

Önkormányzatok tulajdonában marad, de térítésmentesen a feladatellátó használatába, 

üzemeltetésébe kerül. 

 

a Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó 

vagyont a tagok a Társulás és a pénzügyi alap (tagdíj) alatt teljesített 

hozzájárulásaik arányában a végleges juttatások, támogatások arányos részének 

betudásával kell felosztani; 

 

17. A támogatást kamattal növelt összegben vissza kell fizetnie a központi költségvetésbe, 

ha  

a) a támogatás igénybevételével keletkezett vagyont a beruházás időtartama alatt 

vagy az aktiválást követően - ingatlanvagyon esetében tíz éven, más vagyon 

esetében öt éven belül – elidegenítik. 

 

b) a támogatást nem a támogatási megállapodásban rögzített támogatási célra és 

feltételeknek megfelelően használják fel. 

 

18. Amennyiben, az adott feladat többcélú kistérségi társulásban történő ellátása 3 éven 

belül megszűnik - kivéve, ha a feladat jogszabály által kerül megszüntetésre -, úgy az 

adott feladatra jóváhagyott támogatást kamattal növelten kell visszafizetni a központi 

költségvetésbe. 

19. Visszafizetési kötelezettség esetén a kamat az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény 64/B. § (2) bekezdése szerint számított összeg, amelyet a támogatás 

igénybevétele napjától a visszafizetés napjáig kell felszámítani. 

20. A Társulás megszűnése esetén az elszámolás, a közös vagyon kiadásának, 

megosztásának szabályai: 

- a Társulás működése során szerzett vagyont, a közös beruházások, fejlesztések révén 

létrejött vagyont és szaporulatát, a Társulás döntésével szerzett, a Társulás tevékenysége 

révén keletkezett vagyont, valamint a pályázati úton megszerzett vagyont a lakosságszám 

arányában kell megosztani, 



 

 

- a feladatellátáshoz átadott vagyont a bevitt, átadott vagyon arányában kell megosztani. 

VII. fejezet 

A TÁRSULÁS ALAPÍTÓI JOGKÖRE 

 

A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó 

szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. A Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, 

amelyben felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

VIII. fejezet 

A TÁRSULÁS LÉTREJÖTTE, MEGSZŰNÉSE 

 

1. A tagsági jogviszony keletkezése: A Társulásban résztvevő települések a képviselő-

testület minősített többségű határozatával mondják ki a Társulásban való 

részvételüket. A társuláshoz csatlakozni bármikor lehet. 

2. A Társulásból kiválni: 

a) törvényben,  

b) a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 

244/2003. (XII.18) Kormány rendeletben meghatározott esetben, 

c) illetve a naptári év utolsó napjával lehet. 

A kiválásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést, a települési önkormányzat 

képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a társulás tagjaival 

közölni. 

 A Társulásból való kizárás:  

A Társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával, a 

naptári év utolsó napjával, a Társulásból kizárhatja azon tagját, amely, a 

megállapodásban meghatározott kötelezettségének, ismételt felhívásra, 

határidőben nem tett eleget.  

 A Társulás megszűnik: 

a) amennyiben tagjainak száma nem haladja meg a kistérségbe tartozó települések 

számának 50%-át,  

b) amennyiben a tagok által képviselt lakosságszám nem haladja meg a kistérség 

lakosságszámának 60 %-át. 

c) a Társulásban résztvevő mindegyik önkormányzat képviselő-testületének 

minősített többséggel hozott megszüntető határozatával. 

 

IX. fejezet 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Társulási Tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak a képviselő-

testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. 

 

2. A Társulási Tanács tagjai a résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei által tartott 

közmeghallgatáson tájékoztatják a lakosságot és a lakosság önszerveződő közösségeit 

a Társulás tevékenységéről. 

 



 

3. A Társulás kapcsolatot létesít és tart fenn az Országos Területfejlesztési Tanáccsal, a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanáccsal, valamint - a 

területfejlesztésben már közreműködő társadalmi szervekkel, valamint a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal. 

Ezen Társulási Megállapodás, 2012. szeptember 11.-én lép hatályba. 

 

1. sz.. melléklet  

 

Felhatalmazás 

……………………………………………………. 

a hitelintézet neve és címe 

 

A Kisvárdán, 2005. év április hó 28. napján kelt Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi 

Társulást létrehozó társulási megállapodás VI. fejezet 5. pontja alapján 

……………………………. Önkormányzata (…….. …………………………, 

…………………….. u. ………… sz., képviseli: …………………… polgármester) 

felhatalmazza a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulást (4600 Kisvárda, Szent 

László u. 7-11., képviseli: Leleszi Tibor elnök ) mint jogosultat, hogy a társulási 

megállapodásból eredő lejárt követelését a(z) …………………………....-nál/-nél vezetett 

…………………………………. pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön engedély, 

vagy nyilatkozat nélkül azonnali beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. Szerinti 

elévülési határidőn belül. 

A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszünteti, 

új számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi 

Társulást írásban 5 munkanapon belül tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást 

nyújt be a hitelintézet felé. 

Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és az 

azonnali beszedési megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges. 

 

Kelt: …………………, ………. év ………………………. hó …… nap 

 

……………………..……………………………… 

a számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője 

 

Záradék: 

 

A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy azonnali beszedési megbízás 

visszavonása csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet. 

 

………………………………. 

a hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője 

Résztvevő önkormányzatok polgármestereinek aláírása: 

 

………………………………..   …………………………………. 

Ajak Nagyközség Önkormányzata   Kékcse Község Önkormányzata 

képviseletében: Kerekes Miklós              képviseletében: Szekeres Katalin  

polgármester      polgármester 

 



 

…………………………………              …………………………………. 

Anarcs Község Önkormányzata              Kisvárda Város Önkormányzata  

képviseletében: Kalinák József János  képviseletében: Leleszi Tibor    

polgármester      polgármester 

 

…………………………………..   …………………………………. 

Dombrád Város Önkormányzata   Lövőpetri Község Önkormányzata 

képviseletében: Kozmáné Kasza Veronika  képviseletében: Tóth László József  

polgármester      polgármester 

 

 

 ……………………………………...                        …………………………………….. 

Döge Község Önkormányzata     Mezőladány Község Önkormányzata 

képviseletében: Dr. Nagy Péter      képviseletében: Bartha Attila 

polgármester               polgármester 

                                                     

…………………………………….                             ………………………………….. 

Fényeslitke Község Önkormányzata                  Nyírlövő Község Önkormányzata 

képviseletében: Mártha Tibor         képviseletében: Durbák Ferenc 

polgármester           polgármester 

                                                                                                                        

…………………………………….                              …………………………………… 

Gyulaháza Község Önkormányzata       Pap Község Önkormányzata  

képviseletében: Bardi Béla         képviseletében:MaximovitsGyörgy 

polgármester           polgármester 

 

……………………………………..                             …………………………………… 

Jéke Község Önkormányzata        Pátroha Község Önkormányzata  

képviseletében: Bogáti János        képviseletében: Tóth Sándor 

polgármester       polgármester 

 

………………………………………  …………………………………………. 

Rétközberencs Község Önkormányzata  Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi 

képviseletében: Kovács Károly   Társulás képviseletében: Leleszi Tibor 

elnök polgármester 

 

  

……………………………………….                      

Szabolcsbáka Község Önkormányzata  

képviseletében: László Józsefné  

polgármester 

 

……………………………………….. 

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata  

képviseletében: Nagy Béla  

polgármester 

 

………………………………………. 

Tiszakanyár Község Önkormányzata 

képviseletében: Háda Krisztián Sándor  



 

polgármester 

 

……………………………………… 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

képviseletében: Lukácsi Attila László 

polgármester 

 

……………………………………… 

Újdombrád Község Önkormányzata  

képviseletében: Kállai András  

polgármester 

……………………………………… 

Újkenéz Község Önkormányzata 

képviseletében: Putnoki Zsolt 

polgármester 

 

                                                                                                       

Tárgy:/14.tsp./ Előterjesztés a Polgárvédelmi Társulás 2012. december 31. napjától 

történő megszűntetésére. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Szóbeli előterjesztés 

 

Lukácsi Attila polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület ismeri a társulással 

kapcsolatos véleményét.  Egyedül ő javasolta már két éve, hogy  szűntessék meg azt az 

önkormányzatok, most meghallgatásra talált a javaslata.  Kéri dönteni a javaslatról. 

 

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a  polgármester 

szavaztat.  Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7-7  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

492/2012.(XII.10.)  

határozata 

a polgárvédelmi társulás megszűntetéséről 

A Képviselő-testület: 

 

elhatározza, hogy a Polgári Védelmi Társulást 2012. december 31. napjával megszünteti. 

 

 

 

Felelős:  a polgármester    Határidő: 2012. december 17. 

 

 

 

Tárgy:/15.tsp./ Beszámoló közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló tárgyalás 

eredményéről. 

 



 

Előadó: Dr. Legény Zsolt bizottsági elnök 

Szóbeli beszámoló 

Dr. Legény Zsolt bizottsági elnök tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy Jéke 

kezdeményezte a körjegyzőségi megállapodás közös megegyezéssel történő megszűntetését 

Pap községgel. Pap is kötelezett közös hivatal létrehozására, ezért tárgyalásokat kezdett ez 

irányban. Az előzetes információk szerint nincs akadálya a körjegyzőség 2012. december 31. 

napjától történő megszűntetésének. 

A jékei tárgyalás eredményeképpen beszámol arról, hogy a főbb elvekben megegyeztek Jéke 

vezetésével. A közös hivatal tornyospálcai székhellyel, 8 fővel látná el a hivatali feladatokat, 

melyből 1-1 fő a jegyzői, valamint az aljegyzői létszám. Jékén állandó kirendeltséggel 

biztosítanánk a feladat-ellátást. A jövő évi finanszírozás adott, a le nem fedezett költségeket 

minden önkormányzat maga állja.  

H o z z á s z ó l á s o k: 

Lukácsi Attila polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy a megállapodásban különös 

gondossággal kell ügyelni a későbbi csatlakozási feltételek megfogalmazására. Külön szól a 

várható csatlakozási irányokról. 

Dr. Kovács József: az idő rövid. Korrekt megállapodást kell kötni. A megállapodás tartalmát 

még mi,  mint társuló önkormányzatok alakíthatjuk a törvényi keretek között. Javaslom, hogy 

még karácsony előtt legyen közös testületi ülés Jéke község Önkormányzatával és kössük 

meg a megállapodást. 

 

A polgármester szavazásra teszi a beszámolót. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6  

„igen” szavazattal,  ellenszavazat nélkül és   1 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

493/2012.(XII.10.)  

határozata 

 

a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló tárgyalásról 

 

A Képviselő-testület: 

 

A közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló tárgyalás eredményéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy Jéke község Önkormányzat tisztségviselőivel 

készítse elő az együttes testületi ülést. 

 

 

Tárgy:/16.tsp./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Szóbeli tájékoztató 

 



 

 A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a traktorban hozzávetőlegesen 150-

200 ezer forint kár keletkezett, ismerteti az eset körülményeit. 

Elkészült a jövő évi közmunkaprogram, melynek eredményeként 165 ember 

foglalkoztatását tudjuk megoldani Jékével közösen. 

A településen is lehetőség van önkéntes munkavégzésre azok számára, akik a fht 

feltételeként előírt 30 munkanapot nem tudják igazolni. 

Beszámol arról, hogy új szerződést kötött két év hűségnyilatkozattal az önkormányzat 

és dolgozó számára a kedvezményes telefon igénybevételére. 

A járási hivatal számára felajánlott bútorok beszállítására a héten kerül sor. 

A gépjármű tároló építéséhez a szendvicspanelek beszerzése még hátra van, kb. 2 millió 

forintba fog kerülni. 

 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Újfalusi úti épület kazánpályázata is sikeres 

volt.   

Javasolja, hogy a kivitelezésre az alábbi cégektől kérjen ajánlatokat az önkormányzat: 

 

1. Borszab Bt.  (4800 Vásárosnamény, Bocskai utca 27.) 

 

2. Naményi Építők Kft. ( 4811 Kisvarsány, Széchenyi u. 84.) 

      

3. Handel Kft. (4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 6.) 

     

 

A polgármester szavaztat a polgármesteri beszámolóról és a kazánberuházás kivitelezéséről.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6  „igen” szavazattal,  ellenszavazat nélkül 1  

tartózkodással a polgármesteri beszámolót elfogadta, és  

 

7 „igen” szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

494/2012.(XII.10.)  

határozata 

 

az Újfalusi úti épület kazánberuházás kivitelezésére ajánlatok kérése 

 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

Az Újfalusi úti épület támogatással megvalósuló kazán-beruházás kivitelezésére ajánlatot kér 

az alábbi cégektől: 

 

 

1. Borszab Bt.  (4800 Vásárosnamény, Bocskai utca 27.) 

 

2. Naményi Építők Kft. ( 4811 Kisvarsány, Széchenyi u. 84.) 

 



 

 

 

3. Handel Kft. (4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 

 

Határozatról értesülnek: 

1. ajánlattevők 

2. polgármester 

3. irattár 

 

 

Tárgy:/17.tsp./ Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásához. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester                                                    

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezik: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

                         Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 

 

 

Tárgy:/18.tsp./ Előterjesztés a  szociális gondoskodás keretébe tartozó kérelmek 

elbírálására.  

 

Előadó: Kovács Miklósné jegyző                                                       

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi: Szociális, Idős- és Egyházügyi Bizottság 

 

 

Tárgy:/19.tsp./ Előterjesztés közalkalmazotti, valamint munkaviszonyok határozott 

idejű betöltésére. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester                                           

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi: Pénzügyi, ügyrendi bizottság 

 

 

Tárgy:/20.tsp./  Előterjesztés a lakosság karácsonyi megajándékozására. 

 

Előadó: Szántó József bizottsági elnök                                           

Szóbeli előterjesztés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A polgármester bejelenti, hogy a napirendeket a Képviselő-testület zárt ülésen  

tárgyalja,  melyről külön készül jegyzőkönyv.  

 

 

 

K.m.f.t. 

 

 

Lukácsi Attila                                                                                        Kovács Miklósné 

 polgármester                                                                                                jegyző 

 

 

A jegyzőkönyvben foglaltak megfelelnek a testületi ülésen elhangzottakkal, az hiteles.      

 

 

 

Dr. Legény Zsolt 

      képviselő 
 


