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Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi 
Bizottsága 2011. november 17-ei nyilvános ülésének 
 
a./ jegyzőkönyve 
b./ tárgysorozata 
c./ határozatai: 59-61/2011. 
 

TÁRGYSOROZAT 
 
 
Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 
 
1./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló 
beszámoló véleményezése. 
   
2./ Tornyospálca Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójának  
véleményezése. 
 
3./ Beszámoló a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás 
és Könyvtár Tornyospálca intézmény 2011. évi III. negyedéves gazdálkodásáról. 
 
 
Tornyospálca, 2011. november 17. 
 
 
                                                                                                                    Dr. Legény Zsolt  
                                                                                                                    a bizottság elnöke 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, 
Ügyrendi Bizottságának 2011. november 17-én megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme. 
 

JELEN VANNAK 
 
Dr. Legény Zsolt elnök,  Csépke Csaba bizottsági tag 
 
Állandó tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző 
                                                   
                                                   
Jegyzőkönyvvezető: Kovács Miklósné jegyző 
 

HIÁNYZIK 
 

Szántó József, aki távollétét előzetesen bejelentette. 
 
Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke köszönti a bizottság ülésén megjelent képviselőt, a 
tanácskozási joggal jelenlévő jegyzőt. 
Megállapítja, hogy az ülés 2 fővel határozatképes, így azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés 
napirendjének a megállapítására a meghívóban szereplő napirendi pontoktól eltérően, melyet 
szó szerint ismeretet. Megkérdezi, hogy van e más javaslat? 
 
Mivel más javaslat nem érkezett, a bizottság elnöke szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 
2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el 
az ülés napirendjét: 
 
1./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló 
beszámoló véleményezése. 
   
2./ Tornyospálca Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójának 
véleményezése. 
 
3./ Beszámoló a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás 
és Könyvtár Tornyospálca intézmény 2011. évi III. negyedéves gazdálkodásáról. 
 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA  
 
Tárgy: /1.tsp./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyedévi 
teljesítéséről szóló beszámoló véleményezése. 
  
Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke  a gépjárműadó kintlévőségről, 
annak okairól érdeklődik. 
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Kovács Miklósné jegyző elmondja, hogy néhány adózó esetében nagy összegű az 
adóhátralék, melynek behajtására az adóhatóság intézkedett. Egy adóalany, cég felszámolás 
alatt áll, melynek esetében legmagasabb az adóhátralék. 
Több esetben kezdeményeztük a gépjárművek forgalomból való kivonását, de hiába döntött 
az okmányiroda a kivonásról, a jármű üzembentartója a forgalmi rendszámot nem adta le. 
 
Csépke Csaba aziránt érdeklődik, hogy történt-e adó törlése? 
 
Kovács Miklósné: adó törlésére csak elévülés miatt került sor. Volt kérelem a pótlék törlése, 
illetve csökkentése iránt, de csakis a pótlék mérséklésére került sor, és csak abban az esetben, 
ha az adóalany a tőketartozást egy összegben megfizette. 
 
Mivel több kérdés nem volt, az elnök szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságának 
59/2011. (XI.17.) számú 

határozata 
 

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről  
 
A Bizottság: 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek a  határozati javaslat elfogadását. 
 
Tárgy: /2.tsp./ Tornyospálca Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési 
koncepciójának véleményezése. 
 
 
Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke  elmondja, hogy a bázisalapú 
finanszírozást a feladatalapú finanszírozás váltja fel. 
Sajnálattal állapítja meg a népesség fogyását. 
Egyetért a jövő évi költségvetési koncepcióval és javasolja annak elfogadását. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatosan más javaslat nem volt, a bizottság elnöke szavaztat. 
Megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságának 
60/2011. (XI.17.) számú 

határozata 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójáról 
 

A Bizottság: 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadását. 
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Tárgy: /3.tsp./ Beszámoló a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 
Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca intézmény 2011. évi III. negyedéves 
gazdálkodásáról. 
 

Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke javasolja, a beszámoló tudomásulvételét. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatosan más javaslat nem volt, a bizottság elnöke szavaztat. 
Megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságának 
61/2011. (XI.17.) számú 

határozata 
 

a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 
Tornyospálca intézmény 2011. évi III. negyedéves gazdálkodásáról 

 
A Bizottság: 
 
javasolja a tájékoztató tudomásulvételét. 

 
 
 
Több napirendet nem tárgyalt a bizottság, ezért az elnök az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmft.  
 

                                                                                                                   Dr. Legény Zsolt 
                                                                                                                   a bizottság elnöke 


