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Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 15-ei 

nyilvános ülésének  

 

a./ jegyzőkönyve 

b./ tárgysorozata 

c./ határozatai: 466-474/2012. 

d./ rendelete: -- 

 

 

TÁRGYSOROZAT 

 

 

Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 

 

1./ Előterjesztés Mezőladány-Tornyospálca- Újkenéz Viziközmű Beruházási Társulás 

társulási megállapodásának módosítására és egységes szerkezetbe foglalására. 

 
2./ Előterjesztés társulás keretében végzett szociális és belső ellenőrzési feladatok 2013. 

évtől  történő ellátására. 

 

3./ Előterjesztés települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 

megszervezésére. 

                         

4./ A  2013. évi   belső ellenőrzési terv jóváhagyása. 

5./ Tornyospálca Községért Közalapítvány Üzleti terve. 

6./ Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és 

Könyvtár Tornyospálca tankönyvtámogatás iránti kérelme. 

 

7./ Ajánlat önkormányzati tulajdonban lévő termőföld haszonbérletére. 

8./ Előterjesztés támogatással megvalósuló kazán-beruházás kivitelezőjének 

kiválasztására. 

 

9./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 

10./ Előterjesztés Hátrányos Helyzetű  Tanulók Arany János Tehetséggondozó 

programjában való részvételre. 

 

Tornyospálca, 2012. november 15.  

 

 

 

                                                                                                             Lukácsi Attila 

                                                                                                              polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 

15. napján  megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme. 

 

 

JELEN VANNAK 

 

Lukácsi Attila polgármester  elnökletével  Csépke Csaba,  Dr. Legény Zsolt, Móré 

Gáborné, Szántó József képviselők. 

 

Tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző  

                                    Torony Józsefné kuratóriumi elnök 

 

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Miklósné jegyző 

 

 

HIÁNYZ I K 

 

Agárdi Sándor, Dr. Kovács József  akik távolmaradásukat előzetesen jelezték. 

 

 

Lukácsi Attila polgármester köszönti a testület ülésén megjelent képviselőket és a 

tanácskozási joggal jelenlévőket.   

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

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyére  Móré Gáborné képviselő  

személyében, akit a képviselő-testület  4 „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.  

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

testület  5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint 

fogadta el az ülés napirendjét: 

 

1./ Előterjesztés Mezőladány-Tornyospálca- Újkenéz Viziközmű Beruházási Társulás 

társulási megállapodásának módosítására és egységes szerkezetbe foglalására. 

 
2./ Előterjesztés társulás keretében végzett szociális és belső ellenőrzési feladatok 2013. 

évtől  történő ellátására. 

 

3./ Előterjesztés települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 

megszervezésére. 

                         

4./ A  2013. évi   belső ellenőrzési terv jóváhagyása. 

5./ Tornyospálca Községért Közalapítvány Üzleti terve. 
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6./ Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és 

Könyvtár Tornyospálca tankönyvtámogatás iránti kérelme. 

 

7./ Ajánlat önkormányzati tulajdonban lévő termőföld haszonbérletére. 

8./ Előterjesztés támogatással megvalósuló kazán-beruházás kivitelezőjének 

kiválasztására. 

 

9./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 

10./ Előterjesztés Hátrányos Helyzetű  Tanulók Arany János Tehetséggondozó 

programjában való részvételre. 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

Tárgy:/1.tsp./ Előterjesztés Mezőladány-Tornyospálca- Újkenéz Viziközmű Beruházási 

Társulás társulási megállapodásának módosítására és egységes szerkezetbe foglalására. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester  

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

A napirendi pont előadója emlékeztet a  társulási megállapodás júliusi módosítására, melyet 

a Közreműködő Szervezet nem talált megfelelőnek. Az előterjesztésnek megfelelően javasolja 

a megállapodás módosítását és egységes szerkezetbe foglalását. 

A polgármester kéri a bizottsági vélemény ismertetését. 

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

tárgyalta és elfogadásra javasolja a megállapodás módosítását és egységes szerkezetbe 

foglalását. 

 

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

testület 5  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

466/2012.(XI.15)  

határozata 

 

A Mezőladány-Tornyospálca- Újkenéz Viziközmű Beruházási Társulás Társulási 

Megállapodása módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

1. A Mezőladány-Tornyospálca-Újkenéz Viziközmű Beruházási Társulás Társulási 

Megállapodását e határozat melléklete szerinti tartalommal 2012. december 1.-ei  hatállyal 

módosítja és egységes szerkezetbe is foglalja. 
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2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt módosított Társulási Megállapodás 

aláírására.  

 

Határidő: 2012. 11.30.                                                   Felelős:  Lukácsi  Attila  polgármester 

 

 

Tárgy:/2.tsp./ Előterjesztés társulás keretében végzett szociális és belső ellenőrzési 

feladatok 2013. évtől  történő ellátására. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezik: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

                          Szociális, Idős- és Egyházügyi  Bizottság 

 

Lukácsi Attila polgármester ismerteti a kötelező önkormányzati feladatokat, a lehetséges 

feladat ellátási formákat. Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Kéri a bizottsági vélemények ismertetését. 

 

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

tárgyalta és elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet. 

 

Szántó József a Szociális, Idős- és Egyházügyi  Bizottság Elnöke ismerteti a bizottság 

döntését, mely szerint javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

 

H o z z á s z ó l á s o k: 

Szántó József úgy tudja, hogy az önkormányzatnak 5 évig meg kell fizetnie az egyháznak az 

őt megillető kiegészítő normatívát. Javasolja, hogy ezt gondolja végig mind az egyház, mind 

az önkormányzat, mert nem szeretné ha hátrányosan érintené ez a döntés az önkormányzatot. 

 

Mivel más hozzászólás nem volt, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-

testület 5  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

467/2012.(XI.15)  

Határozata 

 

társulás keretében végzett szociális és belső ellenőrzési feladatok 2013-tól történő 

ellátására 

 

A Képviselő-testület: 

 

1. 2013. évben a gyermekjóléti szolgáltatást önállóan kívánja ellátni. 

 

2. 1. Kezdeményezi a Tornyospálca Református Egyházközségnél az alábbi önkormányzati 

feladatok feladat ellátási szerződéssel történő ellátását: 

- házi szociális gondozás 
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- családsegítés 

 

2.2. Az egyház gondozotti létszámának bővülésére tekintettel kéri 2 fő  házi szociális 

gondozónő egyház általi továbbfoglalkoztatását. 

 

3. 2013. évben a belső ellenőrzési feladatokat megbízási szerződéssel kívánja ellátni. 

 

4. Tornyospálca Község Önkormányzata kifejezi azon szándékát, hogy nem kíván tagja 

maradni  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § 

(1) bekezdése alapján az átalakított Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Anarcs 

társulásnak és abból a módosított Társulási Megállapodásban szereplő legkorábbi időpontban 

kiválni szándékozik. 

Tudomásul veszi, hogy a kiválásig minden olyan jog megilleti és minden kötelezettség terheli, 

amit a Társulási Megállapodás tartalmaz. 

 

 

Felelős: polgármester, jegyző                                                               Határidő: azonnal 

 

 

Határozatról értesül: 

1. Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Anarcs   4546 Anarcs, Kossuth út 30. 

2. Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete 

3. Tornyospálca Református Egyházközség 

4. Polgármester, Jegyző 

5. irattár 

                       

Tárgy:/3.tsp./ Előterjesztés települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 

megszervezésére. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester  

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

                         
A napirendi pont előadója   szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a bizottság véleményét. 

 

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

tárgyalta és elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet. 

 

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

Képviselő-testület 5  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

468/2012.(XI.15.)  

határozata 

 

települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről 
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 A Képviselő-testület:   

1. a község közigazgatási területén a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására 

szolgáló létesítmény kiürítésére és a települési folyékony hulladék elhelyezés céljára 

történő elszállítására vonatkozó ajánlattételi felhívást teljes terjedelemben megismerte, 

azt a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

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

1. Dicső Fruit kft. 4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 81.  

2. Várda-Víz kft. Kisvárda, Városmajor u. 41. 

3. Kovács József 4600 Kisvárda, Mező u.3/B.  

3. Az ajánlatok átvételével Kovács Miklósné jegyzőt, az ajánlatok értékelésével a 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságot bízza meg. 

 Felelős: jegyző                                                                      Határidő: azonnal 

Tárgy:/4.tsp./ A  2013. évi   belső ellenőrzési terv jóváhagyása. 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Írásbeli határozati javaslat. 

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

 

A napirendi pont előadója   szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a bizottság véleményét. 

 

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

tárgyalta és elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet. 

 

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

Képviselő-testület 4  „igen”, 1 „nem” szavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

469/2012.(XI.15.)  

határozata 

 

a 2013. évi   belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

Az önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 92. § (6) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva Tornyospálca Község Önkormányzatának 2013. évi belső 

ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint  jóváhagyja. 

 

 

Határozatról értesülnek: 

1./ Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete Kisvárda 

2./ Polgármesteri Hivatal Helybe 

3./ Irattár 
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                                                         Melléklet a 469/2012. (XI.15.) határozathoz 

 

 

 

Belső ellenőrzési terv  

 

2013. év 

 

 

Az önkormányzat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 32.§-a szerint az alábbi éves ellenőrzési tervet 

fogalmazza meg: 

 

Az ellenőrzés tárgya, címe: Tornyospálca Község Önkormányzatának a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához való 

csatlakozás és pályázati eljárásrendjének 

szabályszerűségi ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja Tornyospálca  Község Önkormányzata 

 a vonatkozó jogszabályokban és általános 

szerződési feltételekben, valamint a pályázat 

felhívásban meghatározott követelményeket 

megtartotta-e. 

 

 az általános szerződési feltételek szerint járt-e 

el a pályázathoz való csatlakozás, a pályázatok 

(„A”, és „B” típus) kiírása, valamint a 

pályázatok bírálata és pénzügyi teljesítése 

folyamán. 

Az ellenőrizendő időszak 2011. október 14. – 2012. augusztus 31.  

Szükséges ellenőrzési kapacitás 

meghatározása 

 2 fő belső ellenőr, 5 revizori nap 

Az ellenőrzés típusa szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok, 

nyilvántartások tételes ellenőrzése 

Az ellenőrzés ütemezése 

 

2013. 

 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 

egység megnevezése 

Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala 

 

Dr. Kovács József megérkezett, így a Képviselő-testület 6 fővel van jelen. 
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Tárgy:/5.tsp./ Tornyospálca Községért Közalapítvány Üzleti terve. 

Előadó: Torony Józsefné kuratóriumi elnök  

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezik: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

                          Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 

 

A polgármester kéri a bizottsági véleményeket. 

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

tárgyalta a napirendet, változatlanul magasnak ítéli meg a beszerzésre érkezett 

ajánlatokat.  

 

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

helyettese elmondja, hogy a bizottság ülésén is felmerültek kételyek a terv teljesíthetőségét 

illetően, de a bizottság támogatja az üzleti terv elfogadását. 

 

Torony Józsefné kuratóriumi elnök emlékeztet arra, hogy a korábban becsatolt beszerzési 

ajánlat magasabb volt, sikerült abból lefaragni. Elmondja továbbá, hogy a matrac olyan 

kivitelben készült, amely nem szívja magába a nedvességet, ezért tűnik drágábbnak az ágyak 

beszerzési ára. 

 

Lukácsi Attila polgármester javasolja elhalasztani a döntést. Javasolja az önkormányzati 

kivitelezés lehetőségét megvizsgálni. 

 

A polgármester szavaztat a döntés elhalasztásáról. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

6  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül a döntést elhalasztja. 

 

Tárgy:/6.tsp./ Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 

Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca tankönyvtámogatás iránti kérelme. 

 

Előadó: Debrey László igazgató  

Írásbeli kérelem 

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

                        Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 

 

A polgármester közli, hogy a napirend előadója elfoglaltságára tekintettel nem 

tudott megjelenni. Kéri a bizottsági döntések ismertetését. 

 

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

tárgyalta a napirendet, és támogatja a kérelem teljesítését. 
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Móré Gáborné az Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság Elnök- 

helyettese elmondja, hogy a bizottság nem támogatta a kérelmet. 

H o z z á s z ó l á s o k: 

Lukácsi Attila polgármester emlékeztet arra, hogy ezt az iskolának ki kellett volna 

gazdálkodnia, de támogatja az iskola kérelmét teljesíteni. 

 

A polgármester szavazásra teszi a javaslatot, miszerint az iskola tankönyv támogatási 

kérelmének helyt ad. 

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

tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

470/2012.(XI.15.)  

határozata 

 

Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és 

Könyvtár Tornyospálca tankönyvtámogatás iránti kérelméről 

 

A Képviselő-testület: 

 

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

Könyvtár Tornyospálca tankönyvtámogatás iránti kérelmének helyt ad. 

 

2. Az önkormányzat 2012 évi költségvetésének terhére - a kérelemben foglaltak szerint - 

353 474 Ft kötött támogatást nyújt. 

 

Határozatról értesülnek: 

1./ intézmény igazgatója 

2./ polgármester 

3./ költségvetési, számviteli ügyintézők 

4./ Irattár 

 

Tárgy:/7.tsp./ Ajánlat önkormányzati tulajdonban lévő termőföld haszonbérletére. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Írásbeli ajánlat. 

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

 

A polgármester szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a bizottság véleményét 

ismertetni. 

 

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

javasolja az ajánlatot elfogadni azzal, hogy az önkormányzat 5 éves időtartamra kösse 

meg a haszonbérleti szerződést és a tulajdonos hozzájárulása nélkül telepítést nem 

végezhet. A földhasználat ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzés költségei a 

haszonbérlőt terhelik. Javasolja a polgármester felhatalmazását a szerződés 

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

testület 6  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

471/2012.(XI.15.)  

határozata 

 

önkormányzati tulajdonban lévő termőföld haszonbérletéről 

 

A Képviselő-testület: 

 

1. Az önkormányzat tulajdonát képező tornyospálcai 354 hrsz-ú, 1370 m2 területű szőlő 

művelési ágú külterületi zártkerti ingatlanát 5 éves időtartamra haszonbérbe adja. 

A haszonbérlet díja évi 2 000 Ft. 

 

2. Az ingatlan művelési ágának megváltoztatásához, az ingatlan telepítéséhez  a tulajdonos 

előzetes hozzájárulása szükséges. 

 

3. A földhasználat ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzés költségei a haszonbérlőt 

terhelik. 

 

4. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Határozatról értesülnek: 

1. Haszonbérlő 

2. Polgármester, jegyző 

3. Költségvetési, számviteli ügyintézők 

4. ingatlan vagyon kataszter helybe 

5. irattár 

Tárgy:/8.tsp./ Előterjesztés támogatással megvalósuló kazán-beruházás kivitelezőjének 

kiválasztására. 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester  

Borítékbontás 

 

A napirendi pont előadója   a beérkezés sorrendjében bontja a borítékokat és ismerteti az 

ajánlatokat: 

 

1. BORSZAB  BT 

                         4800 Vásárosnamény, Bocskai u. 27. 

 

- Kazánok beszerzése és beüzemelése:  820 000 Ft +Áfa 

- Szerelvények beszerzése és beépítése:  2 620 000 Ft + Áfa 

- Kéményrendszer építése: 220 000 Ft + Áfa 

 

Nettó ár:  3 660 000 Ft 



 11 

Áfa 27 %   988 200 Ft 

Bruttó:     4 648 200 Ft 

 

2. HANDEL  KFT 

                         4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 6. 

 

- Kazán Calor V-30-as:                            300 000 Ft +Áfa 

- Kazán Calor V-50-as:                            320 472 Ft + Áfa 

- Tartozékok összesen:                          2 433 088 Ft + Áfa 

- Kazán és tartozékok beépítése:              157 480 Ft + Áfa 

- Kémény építése:                                     157 480 Ft + Áfa 

 

Nettó ár:  3 368 520 Ft 

Áfa 27 %   909 500 Ft 

Bruttó:     4 278 020 Ft 

 

3. NAMÉNYI  ÉPÍTŐK KFT 

                         4811  Kisvarsány, Széchenyi út 84. 

 

- Kazán  30 kW                                                                                                  325 000 Ft 

- Kazán  50 kW                                                                                                  350 000 Ft 

- Kémény építése, tartozékok beszerzése, beszerelése,  

illetve beüzemelés                                                                                           3 006 200 Ft 

 

Nettó ár:  3 681 200 Ft 

Áfa 27 %   993 924 Ft 

Bruttó:     4 675 124 Ft 

 

Javasolja a legjobb ajánlattevő, a Handell Kft. ajánlatát elfogadni és a kivitelezői szerződést 

megkötni. 

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

testület 6  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

472/2012.(XI.15.)  

határozata 

támogatással megvalósuló kazán-beruházás kivitelezőjének kiválasztásáról 

  

A Képviselő-testület: 

 

A támogatással megvalósuló kazán-beruházás kivitelezésére érkezett ajánlatok közül a 

HANDEL  KFT  (4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 6.) ajánlatát fogadja el:  3 368 520 Ft 

Áfa 27 %   909 500 Ft, bruttó  4 278 020 Ft , azaz négymillió kettőszázhetvennyolcezer húsz  

forint összegben. 

 

2./ Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.  
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Határozatról értesül: 

1./ ajánlattevők 

2./ Polgármester, Jegyző helybe 

3./ Polgármesteri Hivatal költségvetési, számviteli ügyintézői helybe 

4./ irattár 

 

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet újabb kazánpályázat beadásának 

lehetőségéről. 

Az egészségházban kerül elhelyezésre, kiépítésre egy 80 kW teljesítményű biomasszakazán a 

hozzá szükséges gépészeti szerelvényekkel. A kazán ún. bálatüzelésű, ezért alkalmas 

rönktüzelésre, de a későbbiekben alapvetően bálázott fanyesedékkel fűtenénk. 

A kazán az egészségházat, illetve a jelenleg építés alatt álló műhelyt, illetve a 

közfoglalkoztatottak melegedőjét és szociális helyiségeit fűtené.  

Az épület alagsorában lehetséges a kazánház  kialakítása, ugyanakkor tároló nem áll 

rendelkezésre. A tűzifa tárolót a szomszédos önkormányzati ingatlanon, a kazánháztól 15 m-

re alakítanánk ki.  

6 m-et meghaladó magasságú kéményt kell építeni, melyet terveztetni, engedélyeztetni kell. 

Ennek költsége szintén tervezésre került. 

A pályázat  egy fő személyi jellegű költségit is tartalmazza, aki a tüzelőanyagot termeli ki az 

önkormányzat tulajdonában álló területekről, ugyanakkor az egyéb startmunka projektekben 

kitermelt fákat is itt hasznosítanánk. A programban résztvevő személy szakképesítésénél 

fogva alkalmas a fűtési rendszer kiépítésében, illetve folyamatos működtetésében, 

karbantartásában. A foglalkoztatás határozott idejű, 2012. december 3. napjától 2013. 

november 30. napjáig tart. 

 

A beruházási- és dologi költségek, kiadások, a munka és védőruha kiadások bruttó összege  

3 944 722 Ft, a bér és járulékai  1 253 040 Ft, melyre 100 %-os támogatást nyújtanak. 

Lehetőség van a költségek 70 %-os előfinanszírozására is. 

Javaslom, hogy a kivitelezésre a  BORSZAB  BT., a HANDEL  KFT. és a NAMÉNYI  

ÉPÍTŐK KFT-től kérjünk árajánlatot. 

 

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

Képviselő-testület 6  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

473/2012.(XI.15.)  

határozata 

„Bio- és megújuló energiafelhasználás” startmunka mintaprogram keretében 

támogatással megvalósuló kazán-beruházás kivitelezésére ajánlat kérése 

A Képviselő-testület: 

 

A támogatással megvalósuló kazán-beruházás kivitelezésére az alábbi cégektől kér ajánlatot: 

 

1. NAMÉNYI  ÉPÍTŐK KFT 

                         4811  Kisvarsány, Széchenyi út 84. 

2. BORSZAB  BT 

                         4800 Vásárosnamény, Bocskai u. 27. 
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3. HANDEL  KFT 

                         4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 6. 

 

Tárgy:/9.tsp./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Szóbeli tájékoztató 

 

Lukácsi Attila polgármester  tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy napirenden van 

az iskolák állami átvétele, melynek részletes szabályait az átadás-átvételi törvény rögzíti. 

A törvény javaslatot és annak módosításait jelenleg tárgyalja az országgyűlés, várhatóan 

ebben a hónapban hatályba lép a törvény.  

Nem tudni, hogy a könyvtáros és szabadidő szervező közalkalmazottakat átveszi-e az állam, 

vagy az önkormányzatra hárul a továbbfoglalkoztatásuk. 

Elkezdődött a jövő évi közmunkaprogram kidolgozása. Azt már tudni, hogy a programok 

2013. március 1. napjától indulnak, addig is 2 fő munkaszerződéses foglalkoztatását kell 

megoldani, mely teljes egészében az önkormányzat költségvetését fogja terhelni. 

1 fő konyhai dolgozó továbbra is táppénzes állományban van, az élelmezési feladatokat ellátó 

dolgozó határozott idejű foglalkoztatása év végével lejár. Várható 1 fő nyugdíjba vonulása. 

A polgármester ismerteti az önkormányzat jövő évi tervezett finanszírozási összegét. 

Javasolja továbbá megkeresni Jéke önkormányzatát közös önkormányzati hivatal 

létrehozására. 

 

K é r d é s e k: 

 

Csépke Csaba aziránt érdeklődik, hogy a téli hó-és síkosság mentesítési feladatokat hogyan 

fogja az önkormányzat ellátni? 

 

Lukácsi Attila polgármester válaszában elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 

gréder erre kiválóan alkalmas. 

 

H o z z á s z ó l á s o k: 

 

Dr. Kovács József alpolgármester javasolja a társulási szándékról határozatban megkeresni 

Jéke önkormányzatát és megbízni a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságát a társulás kérdéseiben a 

tárgyalások, egyeztetések lefolytatására. 

 

A polgármester szavaztat a javaslatról. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6  „igen” 

szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

474/2012.(XI.15.)  

határozata 

 

közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 

 

A Képviselő-testület: 

 

1.Kezdeményezi Jéke Község Önkormányzatával közös önkormányzati hivatal létrehozását. 
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2.Megbízza a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságát a  közös  önkormányzati hivatal létrehozásával 

kapcsolatos  előzetes tárgyalások lefolytatásával   

 

Határozatról értesül: 

1./ Jéke Község Önkormányzata 

2./ Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke 

3./ Polgármester 

4./ Jegyző 

5./ irattár 

 

Tárgy:/10.tsp./ Előterjesztés Hátrányos Helyzetű  Tanulók Arany János 

Tehetséggondozó programjában való részvételre. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester                                     
Írásbeli kérelmek 

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

                        Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 

 

 

A polgármester bejelenti, hogy a napirendet 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.      

 

 

 

Móré Gáborné 

      képviselő 


