
Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2010. április 30-án 9 órai kezdettel 
tartott nyilvános együttes ülésének: 
 

a.) tárgysorozata, 
b.) jegyzőkönyve, 
c.) határozata: Túristvándi 16/2010. (IV. 30.) KT. számtól 21/2010. (IV. 30.) KT. számig, 
d.) rendeletei: 5/2010 (V. 2.) KT. számmal 
 

892-3/1/2010. 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 

1.) Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 
 
 

2.) Rendeletalkotás az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének végrehajtásárról 
(zárszámadás). 

 
 

3.) Molnár Mátyás Általános Iskola Alapító Okiratának módosító Okirata. 
 
 

4.) Óvoda Kömörő Alapító Okiratának Módosító Okirata. 
 
 

5.)  Előterjesztés buszmegállók megrendelésére. 
 
 

6.) A VI. Nemzetközi Molnártalálkozó megrendezésére 
 
 

7.) Tájékoztató az Önkormányzat által benyújtott pályázatok helyzetéről. 
 
8.) Döntés az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása 

iránti igény benyújtásáról. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Túristvándi, 2010. február 18. 
 

Lakatosné Sira Magdolna 
         Polgármester 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Túristvándi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek 2010. április 30.-án 9 órai 
kezdettel tartott nyilvános együttes ülésén. 
 
Az ülés helye: Túristvándi községben a Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak: Túristvándi Önkormányzat Képviselőtestülete részéről: 
 
   Lakatosné Sira Magdolna polgármester, 
 

Király Erzsébet Éva, Mércse József, Tukacs László, Török   
Sándor, Vígh Gyula, Varju Károlyné települési képviselők; 

 
  Tanácskozási joggal jelen van valamennyi napirendi pont tárgyalásánál: 
 
  Szabó József körjegyző 
 
  Tanácskozási joggal jelen van a 2. napirendi pont tárgyalásánál: 
 
  Kereszti Lajos könyvvizsgáló 
  Szalkai Tamás Gondozási központ vezető 
  Dobosné Mércse Ilona Túristvándiért Kft. vezetője 
  Dobos Tünde tagintézmény vezető óvónője 
  Nagyné Kerekes Henriett támogató szolgálat vezetője 
 
 
Lakatosné Sira Magdolna Túristvándi község polgármestere köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az önkormányzat képviselő testülete határozatképes, mivel a képviselő-
testület tagjai az ülésen egy fő kivételével jelen vannak. 
 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester a meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja 
megtárgyalásra a képviselőtestület ülésén. 
 
A napirendre vonatkozóan más javaslat nem hangzott el. Túristvándi önkormányzat 
képviselőtestülete a polgármester által javasolt, meghívóban szereplő napirendi pontokat 
nyilvános ülésen történő megtárgyalásra egyhangúlag elfogadta. 
 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja Varju Károlyné 
és Vígh Gyula települési képviselőket. Túristvándi Önkormányzat Képviselőtestülete a 
polgármester által javasolt jegyzőkönyv-hitelesítőket egyhangúlag elfogadta. 
 
A NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

1.) napirendi pont: Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak 
        fontosabb eseményeiről 

 
Előadó: Lakatosné Sira Magdolna  



 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester a napirendi pontra vonatkozóan szóban a következő 
előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mindannyian tudjuk, hogy önkormányzatunk feladatai az elmúlt időszakban lényegesen 
nőttek. Vonatkozik ez elsősorban a pénzügyi feladatok ellátására. Ennek okán sajnos 
problémák is jelentkeztek ezen a területen. Ezért szükséges e terület megerősítése. 
Természetesen nem csak ezen a szakterületen vannak problémák, hanem máshol is, de itt a 
legégetőbb a gondok megoldása. 
 
Mindannyiunk előtt ismert országunk igen gyenge anyagi helyzete, és ez – mint ahogy a 
következő napirendi pontban majd láthatják – a mi önkormányzatunknál is egyre fokozódó 
mértékben megmutatkozik. Ezért is fontos, hogy a pénzügyi-gazdálkodási feladatokat a 
szakmát magasan értő és művelő szakember végezze el. E személy kiválasztása most van 
folyamatban.  
Az intézményvezetők esetében lejárt az úgynevezett tanuló idő, mindenki viselje hibái 
következményeinek kárát. Nincsenek szabad pénzeszközeink a nadrágszíjat még szorosabbra 
kell húzni mint eddig.  
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület határozatot nem hozott, mivel a napirendi pont tájékoztató jellegű volt. 
 

2.) napirendi pont: Előterjesztés Túristvándi Község Önkormányzat 2010. évi  
  költségvetésnek megállapítására 

 
Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 

 
Az írásban elkészített rendelet tervezetet a jelenlévők az ülés meghívójával együtt kapták 
kézhez, ahhoz Lakatosné Sira Magdolna polgármester szóban a következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Költségvetési rendeletünket azon év január 1-ig amelyre szól képviselő-testületünk nem 
alkotta meg, így volt lehetőségünk az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkotni. Ez csak egy 
lehetőség és nem kötelező, ilyen átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkottunk. 
 
Ha a képviselő testület a költésvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotta meg, és az 
átmeneti gazdálkodásról sem hozott rendelete, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 
hatályát vesztette, ekkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését 
megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási 
előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Esetünkben a költségvetési rendelet 
megalkotásáig ez történt. 
A költségvetési rendelet tervezetet a körjegyző a költségvetési szervek vezetőivel egyeztette, 
erről írásos feljegyzés készült. Önkormányzatunk képviselő-testületének egyetlen bizottsága 
van – ügyrendi bizottság- pénzügyi bizottság nincs. Szakszervezetek, vagy akár csak 
szakszervezeti tagok intézményeinkben nincsenek, ezért ebben a tekintetben egyeztetésre nem 
került sor. A nevelési-oktatási intézmények, tagintézmények esetében – mint ahogy arról az 



együttes ülésen részletesen szó esett, egyeztetést folytattunk le az alkalmazotti közösséggel , 
iskolaszékkel, valamint a diákszervezettel, amit itt helyben diákönkormányzatnak nevezünk. 
Mint ahogy már mondtam, egy bizottságunk van, amely viszont nem pénzügyi bizottság, de 
az ügyrendi bizottság véleményezte a tervezetet és azt elfogadásra ajánlotta. Itt helyben, ilyen 
széles körben egyezetett költségvetési rendelet tervezet még nem készült. 
 
A szükséges egyeztetéseken a tervezet átesett, ennek alapján azt elfogadásra javaslom. A 
tervezetet valamennyien kézhez kapták, azt tanulmányozhatták. Áttekinthető, megfelelő 
részletezettségű. Sajnos fejlesztésre nagyon alacsony összeg jut, de még ez a kevés összeg 
csupán akkor kerül felhasználásra, ha pályázati támogatásban részesülünk. Ha nincs pályázati 
támogatás akkor nem csak a fejlesztéseket, a szükséges állagmegóvásokat sem tudjuk  
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elvégezni. Ezt a gondolatmenetet folytatva elmondom, hogy a felhalmozási célú bevétel igen 
kevésnek értékelhető. Ebből egy bizonyos összeg sorsa már eleve be van határolva.  
 
Pályázatok az év során még kerülhetnek kiírásra, az ebben rejlő lehetőségeket ki kell 
használnunk. 
 
 
Javaslom a rendelet tervezet elfogadását. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Képviselő-testülete 8 
igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta: 
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TÚRISTVÁNDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

1/2010. (II. 19.) KT. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
 
 

Túristvándi Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. Törvény (Továbbiakban Áht.) 65. § (1) bek. és az Áht. 71. § (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § 
(1) bekezdésében meghatározott jogköre alapján – tekintettel a Magyar Köztársaság 2010. évi 

költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvényre – az önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: 

 
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Túristvándi Község Önkormányzatára, valamint az 

önkormányzat intézményeire. 
 
2.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 

a) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Molnár Mátyás Általános Iskola 
Túristvándi és tagintézménye Iskola Kömörő. Az intézményfenntartó társulásban 
iskolai oktatás vonatkozásában Túristvándi Község Önkormányzata a gesztor-
önkormányzat. Az 1997. évi CXXXV. Törvény és az Ötv. 43. § alapján a társulás 
költségvetését az általános iskolai oktatás tekintetében Túristvándi Község 
Önkormányzat képviselő-testülete határozza meg.  

 
b) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Körjegyzőség. A körjegyzőség 

költségvetési előirányzatának részletezését a rendelet 21. számú melléklete 
tartalmazza. E rendelet tartalmazza a körjegyzőség kiadásainak megosztását 
Túristvándi, Kömörő és Nagyar települések között. A Körjegyzőség székhelye 
Túristvándi község, ezért a Körjegyzőség, mint önállóan gazdálkodó költségvetési 
szerv Túristvándi Község Önkormányzat költségvetésében szerepel. A képviselő-
testület a körjegyzőség – mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény -  
költségvetését  22.647.907.- Ft kiadással és ugyanannyi bevétellel állapítja meg.  

 
(2) az 1) bek. a) ponjta szerinti részben önállóan gazdálkodó intézmény külön címet alkot.  

A rendelet a költségvetési szervekhez nem tartozó kiadásokat és bevételeket is 
címekre bontja. A Címrendet az 1. számú melléklet határozza meg. Az önállóan és 
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, intézmények (címek) 
költségvetési kiadásainak részletezését –költségvetési szervenként, intézményen belül 
kiemelt előirányzatonként – a Rendelet 3/a. számú melléklete tartalmazza. A 



költségvetési szervekhez nem tartozó kiadások részletezését a rendelet 3/b, 4. és 5. 
számú melléklete tartalmazza.  

 
(3) A rendelet 2. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat működési és 

felhalmozási célú kiadásainak összevont – az önkormányzat részben önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerveivel, is – alábbi részletezését: 
 Személyi jellegű kiadások 
 Munkaadót terhelő járulékok 
 Dologi jellegű kiadások 
 Működési kiadások összesen 
 Felhalmozási előirányzatok 
 Kiadások összesen 
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3. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, 

valamint más jogszabályokban foglalt feladatokra tekintettel az önkormányzat 2010. 
évi költségvetésének összes  
a) kiadását       438.004 ezer ,-Ft-ban,  
b) bevételét       438.004 ezer ,-Ft összegben állapítja meg. 

 
(2) Az 1 bek. a) pont szerinti összegből a működési forráshiány fedezetére szolgáló 

működési hitel összegét   76.572 ezer Ft-ban állapítja meg.  
 
4. § Az Önkormányzat felhalmozási, felújítási jellegű kiadásait feladatonként a rendelet 6. 

számú melléklete szerint állapítja meg. Felújítási jellegű kiadásként a képviselő-testület 
az iskola épületének felújítását tervezi 5.000 ezer Ft összegben, valamint új épület 
építése ügyében Óvoda 10.000 ezer Ft és Piaccsarnok 5.000 ezer Ft összegben. Továbbá 
Támogató Szolgálat részére számítástechnikai eszközök beszerzésére 498 ezer Ft-ot, 
konyhai eszközök beszerzésére 2.000 ezer Ft-ot, a Bocskai utca felújítására 6.000 ezer 
Ft-ot valamint a Fogyatékosok nappali ellátásához eszközbeszerzéshez 1.000 ezer Ft-ot  
irányoz elő.  Felhalmozási célú kiadás címen a 2010. évben a képviselő-testület a 
felhalmozási hitelek törlesztésére 1.672 ezer Ft-ot tervez. 

 
5. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási (hitel) kiadásainak 2010. évi előirányzatait a 7. 

számú melléklet szerint állapítja meg.  
(2) Az Önkormányzat által felvett kölcsönök visszafizetésének alakulását a rendelet 8. 

számú melléklete szerint állapítja meg a képviselő-testület a lejárat idejéig, mint 
több éves kihatással járó döntéseket. 

 
6. § Az önkormányzat kiadási előirányzatainak havi felhasználási ütemtervét a képviselő-

testület a rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.  
 
7. § A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait a képviselő-testület (gördülő 

tervezés) a rendelet 10. számú mellékletében szereplő adatokkal állapítja meg.  
 
8. § A képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges létszámkeretet  – 

szakfeladatonkénti bontásban – a rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg a 
292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak alapján. 

 
9. § (1) Az Önkormányzat a közalkalmazott jogviszonyban foglalkoztatottak bérét, és a 

munkaszerződéses dolgozók bérét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 



XXXIII. törvény, az 1992. évi XXII. évi Munka törvénykönyvéről szóló törvény és a 
316/2005. (XII.25.) Korm. rendeletben foglaltak alapján állapítja meg.   

 
(2) A köztisztviselői illetményalap 2010. január 1-től 38.650 Ft a Magyar Köztársaság 

költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvény 71. §-ban foglaltakkal egyezően. 
 
 
10. § (1) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként a képviselő-testület a rendelt 12. számú 

mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.  
(2) Az összes bevételből a központi költségvetésből származó normatív 

hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású támogatásokat a 13. számú 
melléklet szerint részletezett jogcímek szerint állapítja meg.  
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(3) Az Önkormányzat összes bevételét elkülönítve működési és felhalmozási cél 

szerint a 14. számú melléklet szerint állapítja meg.  
(4) A rendelet 15. számú mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg a 

képviselő-testület az átvett pénzeszközöket azok forrásai szerint. 
(5) Elkülönítve az önkormányzat felhalmozási célú bevételei a 16. számú melléklet 

szerint kerülnek megállapításra összesen 31.170 ezer Ft összegben. 
(6) Az Önkormányzat 2010. évi bevételi előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 

képviselő-testület a 17. számú melléklet szerint állapítja meg. 
 
11. § Az Önkormányzat a 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 

előirányzat felhasználási ütemterv szerinti mérlegét halmozott adatokkal a 18. számú 
melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. 

 
12. § A működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat összevontan mérlegszerűen a 19. 

számú melléklet tartalmazza. 
 
13. § A rendelet 20. számú mellékletében kerülnek bemutatásra a felhalmozási bevételek és 

kiadások mérlegszerűen feladatonként és jogcímenként. 
 
14. § A rendelet 22. számú melléklete tartalmazza az intézményfenntartó társulás keretében 

működő intézmény (Óvoda) közoktatási normatívák megosztását, melyek az átadott-
átvett pénzeszközök alátámasztására szolgálnak. A képviselő-testület a 23. számú 
mellékletben a Szamos-Tisza Menti Mikro Körzet Gyermekjóléti és Szociális 
Alapszolgáltatási Társulás 2010. évi költségvetését az Erdőháti Mikro Körzet Támogató 
Szolgálat 2010. évi költségvetését a 24. számú mellékletében foglaltak alapján állapítja 
meg. 

 
15. § Az Önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs. 
 
16. §. A képviselő-testület a gyermekvédelmi gondoskodás, valamint a szociális ellátások – 
étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás- körén kívül eső étkezési térítési díjakat az 
alábbiakban állapítja meg, melyek 2010. május 1-től alkalmazandók: 
 
 - Egyéb étkezők: 345.-Ft/nap Áfa-val együtt. 
 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
 



17. § (1) A gazdálkodás biztonságáért – az esetleges veszteséges gazdálkodásért - a 
Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételei és kiadásai előirányzatai között 
évközben megváltoztathatók. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervek vezetői felelősek intézményeik saját bevételeinek 
beszedéséért, kiadási előirányzataik betartásáért.  

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet 
módosítása. Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely 
költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára 
pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni 
köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként 
köteles tájékoztatni. A Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június  
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30-ig. illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok 

szerinti módosításáról. 
(4) Az önkormányzat önálló költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-

módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a 
polgármester a képviselő testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. 
A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben 
végrehajtott előirányzat változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább 
félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - módosítja.  

(5) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a 
292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 62.§-ba foglaltak figyelembe vételével 
módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül rész előirányzataikat.  

 
18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozásának 

módja: az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 
támogatásának megpályázása, valamint hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. 

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 500 
ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a 
hitelszerződésről annak aláírását követő Képviselő-testületi ülésen köteles 
tájékoztatást adni. 

 (3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a 
Képviselő-testületet illeti meg. 

 
19. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többletet 

értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 
(2) Az /1/ bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések. Illetve pénzügyi 

műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a Képviselő-testület a polgármester 
hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő Képviselő-
testületi ülésen tájékoztatást ad. 

 (3) A /2/ bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet 
felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt. 

 
20. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1. napjától 

kell alkalmazni. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

 
 
 



Túristvándi, 2010. február 18. 
 
 
 
Lakatosné Sira Magdolna        Szabó József 

polgármester         körjegyző
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1. számú melléklet az 1/2010. (II. 19.) KT számú rendelethez: 
Az önkormányzat címrendje: 
 
I. Cím: Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézménye  - Molnár Mátyás Általános 
Iskola Túristvándi-Kömörő 
II. Cím: Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladatai 
III. Cím: Önkormányzat által folyósított ellátások 
IV. Cím: Átadott-átvett pénzeszközök 
 
2. számú melléklet az 1/2010. (II.18.) KT számú rendelethez: 
Az önkormányzat kiadási előirányzatai összesítve: 

                                                                                                                            Ezer Ft 
Megnevezés 2008.évi 

teljesítés 
2009. évi 
elvárható 

2010. évi 
előirányzat 

 
Személyi jellegű kiadások 110.019 152.512 169.885 
Munkaadót terhelő járulékok 34.537 41.012 45.504 
Dologi jellegű kiadások 43.585 75.974 102.044 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 58.594 50.611 50.863 
Működési hitel törlesztése 8.850 16.884  
Átadott pénzeszközök 30.609 48.047 38.538 
Működési kiadás összesen 286.194 385.040 406.834 
Felhalmozási, felújítási kiadások 17.547 12.359 31.170 
Egyéb finanszírozási (függő) kiadás 4.130 -3.582  
Kiadások összesen 307.871 393.817 438.004 
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3/a. számú melléklet az 1/2010. (II. 19.) KT számú rendelethez 
 

I.  Cím: Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményei – Molnár Mátyás 
Általános Iskola Túristvándi-Kömörő 

 
Szakfeladatok: 852011, 852021 
 
Intézmények (gesztor és tagintézmény) előirányzatai összevontan: 
 
Megnevezés Eredeti előirányzat  

Ezer Ft 
Rendszeres személyi juttatások 28.364 
Nem rendszeres személyi juttatások 8.004 
Külsős személyi juttatások 1.180 
Személyi juttatások összesen 37.548 
Munkaadót terhelő járulékok 11.042 
Dologi kiadások 9.178 
Felhalmozási  felújítási  kiadások  15.000 
Kiadások összesen 72.768 
 
Elkülönítve előzőből a Kömörő tagintézmény előirányzatai: 
 
Megnevezés Eredeti előirányzat  

Ezer Ft 
Rendszeres személyi juttatások 4.428 
Nem rendszeres személyi juttatások 196 
Külsős személyi juttatások  
Személyi juttatások összesen 4.624 
Munkaadót terhelő járulékok 1.249 
Dologi kiadások  
Egyéb folyó kiadások  
Felhalmozási, felújítási kiadások  
Kiadások összesen 5.873 
 
 

ISKOLA  KÖMÖR Ő 
1-8 hóra közoktatási alapnormatíva 2.464.399.- 
9-12 hóra közoktatási alapnormatíva 1.167.217.- 
Napközis foglalkozás 512.727.- 
Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása 358.400.- 
Nem magyar nyelven foly. oktatás 586.665.- 
Hozzájár. egyes közoktatási feladatokhoz 847.000.- 
Rendszeres gyermekvédelmi kedv. 
részesülők tám. 

 
1.105.000.- 

Ingyenes tankönyv 170.000.- 
ÖSSZESEN 7.211.408.- 
Kiadások tagintézménynél (Kömörő) 5.872.676.- 
Átadott pénzeszközként tervezett 1.338.732.- 
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3/b. számú melléklet az 1/2010. (II. 19.) KT számú rendelethez: 
II. Cím: Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó kiadásai (előirányzat ezer Ft-ban): 
Szakfeladatok: 360000,382101,562913,562917,841126,841402,841403,881011,881013,889921,889922,889924,889925,960302 
 

 T
elepülési 

vízellátás 

T
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k kezelése 
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közétkezte
tés 

M
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yi 
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tevékenys
ég 
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ellátása 

F
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S
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H
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C
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T
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K
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ői 
feladatok 

Ö
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Megnevezés 360000 382101 562913 562917 841126 841402 841403 855911 881011 881013 889921 889922 889924 889925 910502 960302  
Rendszeres 
személyi 
juttatások 

  1.998  6.241  43.078 2.647 7.698 4.520 1.074 21.568 11.192 3.822 1.516 441 105.795 

Nem rendszeres 
személyi 
juttatások 

  520  1.463   1.126 1.502  98 1.726 588 476 108  7.607 

Külsős személyi 
juttatások 

  353  1.872            2.225 

Személyi 
juttatások 
összesen 

  2.871  9.576  43.078 3.773 9.200 4.520 1.172 23.294 11.780 4.298 1.624 441 115.627 

Munkaadót 
terhelő járulékok 

  592  1.850  11.631 981 2.264 1.220 316 6.276 3.181 1.085 436 119 29.951 

Dologi kiadások 524 3.278 11.116 736 19.375 4.059 20.266 1.056 2.835  18.221 700 600 3.557 4.674 449 91.446 
Folyó kiadások                  
Általános és 
céltartalék 

                 

Finanszírozási 
kiadás 
(működési) 

                 

Működési 
kiadások  

524 3.278 14.579 736 30.801 4.059 74.975 5.810 14.299 5.704 19.709 30.270 15.561 8.940 6.734 1.009 237.024 

Felhalmozási, 
felújítási kiadások 

  2.000    11.000   1.000    498   14.498 

Finanszírozási 
kiadások 
(felhalmozási 
célú hitel 
törlesztés) 

    1.672            1.672 

Felhalmozási 
kiadások 

  2.000  1.672  11.000   1.000    498   16.170 

KIADÁSOK 
ÖSSZESEN 

524 3.278 16.579 736 32.473 4.059 85.975 5.810 14.299 6.740 19.709 30.270 15.561 9.438 6.734 1.009 253.194 
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4. számú melléklet az 1/2010. (II. 19.) KT számú rendelethez 
III. Cím: Önkormányzat által folyósított ellátások 
Szakfeladatok: 
882111,882112,882113,882115,882116,882117,882119,882122,882123,882124,882125,882129 
 

Szöveg Eredeti előirányzat 
Ezer Ft 

1. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/A. § 
(1) bek. a) pont 

475 

2. RÁT 19.535 
3. Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. § (3) bek.  
4. Időskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek. 282 
5. Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív) 8.734 
6. Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. c) pont (helyi megállapítás)  
7. Ápolási díj Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív) 1.794 
8. Ápolási díj Szt. 43/B. § (helyi megállapítás) 349 
9. Átmeneti segély Szt. 45. § 141 
10. Temetési segély Szt. 46. § 213 
11. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása 
(Gyvt. 20/A. §) 

2.007 

12. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § (helyi megállapítás) 1.922 
13. Óvodáztatási támogatás 165 
14. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 4.565 
15. Felnőttoktatásban résztvevők juttatásai (Bursa Hungarica önkormányzati 
ösztöndíjrész) 

500 

16. Mozgáskorlátozottak támogatása (164/1995. (XII.27.) Korm. Rendelet) 533 
17. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások 
összesen (1+...+17) 

41.215 

18. Közgyógyellátás Szt. 49. §  
19. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (Gyvt. 148. § (5) bek.) 6.655 
20. Egyéb támogatások 2.993 
21. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások 
összesen (18+29+30) 50.863 

22. Közcélú foglalkoztatás 50.865 
 
5. számú melléklet az 1/2010. (II. 19.)  KT számú rendelethez: 
IV. Cím: Átadott pénzeszközök részletezése: 
 

Megnevezés Eredeti előirányzat  
Ezer Ft 

Intézményfenntartó társulás keretében Kömörő Önkormányzatának 1.339 
Központi orvosi ügyelet 2.467 
Teleház 20.000 
Sport Egyesület 1.800 
Polgárőrség 413 
Rendőrség 36 
Polgári védelem 23 
Önkormányzati társulások 12.460 
Összesen 38.538 
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6. számú melléklet az 1/2010. (II. 19.) KT számú rendelethez: az Önkormányzat felhalmozási, 
felújítási kiadásainak részletezése feladatonként 
 

Megnevezés Eredeti előirányzat 
Ezer Ft 

Felhalmozási célú hiteltörlesztés 1.672 
Új Óvoda építése 10.000 
Konyhai eszköz  beszerzés 2.000 
Iskola felújítása 5.000 
Piac csarnok  építése 5.000 
Támogatószolgálatnak  számítástechnikai eszköz vásárlás 498 
Bocskai út építés 6.000 
Fogyatékos nappali eszközbeszerzés 1.000 
Összesen 31.170 
 
7. számú melléklet az 1/2010. (II. 19.) KT számú rendelethez: Az önkormányzati 
finanszírozási (hitel) állományának 2010. évi előirányzatai: 

Hitel megnevezése 2010. évi törlesztés 
előirányzata 

Ezer Ft 
Renault kisbusz áfája 263 
Személygépkocsi törlesztés 381  
Teleház építésének hiteltörlesztése 1.028 
Összesen 1.672 
 
8. számú melléklet az 1/2010. (II. 19.) KT számú rendelethez: az önkormányzat finanszírozási 
kiadásainak több éves kihatással járó döntéseinek bemutatása 
 
Hitel megnevezése 2010. eredeti 

előirányzat 
2011. 

évi terv 
2012. 

évi terv 
2013. és az azt 
követő években 

terv 

ÖSSZESEN 

Renault kisbusz áfája 263 263 263 527 1.316 

Személygépkocsi 
törlesztés 

381 - - - 381 

Teleház építésének 
hiteltörlesztése 

1.028 1.028 1.028 14.633 17.717 
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9. számú melléklet az 1/2010. (II. 19.) KT számú rendelethez: Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve: 
 

           Adatok ezer Ft-ban 

Kiadások 
Eredeti 
Ei.össz. 

2010. évi várható kiadások havi forgalma 

  
  I. hó II. hó III. hó  IV. hó V. hó VI. hó VII. 

hó 
VIII. 
hó 

IX. hó X. hó XI. hó XII. hó  

Személyi jellegű juttatások 169.885 14.102 14.105 14.105 14.105 14.105 14.105 14.105 14.733 14.105 14.105 14.105 14.105 
Munkaadót terhelő járulékok 45.504 3.776 3.778 3.778 3.778 3.778 3.778 3.778 3.948 3.778 3.778 3.778 3.778 

Dologi jellegű kiadások 102.044 8.500 8.504 8.504 8.504 8.504 8.504 8.504 8.504 8.504 8.504 8.504 8.504 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 50.863 4.245 4.238 4.238 4.238 4.238 4.238 4.238 4.238 4.238 4.238 4.238 4.238 
Egyéb támogatások              
Tartalék              
Átadott pénzeszközök 38.538 3.206 3.212 3.212 3.212 3.212 3.212 3.212 3.212 3.212 3.212 3.212 3.212 
Működési hitel visszafizetése              
Felhalmozási kiadások 31.170 2.592 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 438.004 36.421 36.435 36.435 36.435 36.435 36.435 36.435 37.233 36.435 36.435 36.435 36.435 
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10. számú melléklet az 1/2010. (II. 19.) KT számú rendelethez: Működési és felhalmozási célú 
kiadások és bevételek 2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleg (gördülő  tervezés) 
 

MEGNEVEZÉS 2010 2011 2012 
Intézményi működési bevételek 34.446 35.461 35.816 
Önkorm.sajátos működési bevételei 1.480 1.502 1.517 
Önkorm.költségvetési támogatása 237.656 241.221 243.633 
Működési célú pe.átvétel 56.680 56.222 56.784 
Működési hitel felvétele 76.572 77.721 78.498 
Működési bevételek összesen: 406.834 412.127 416.248 
     
Személyi juttatások 169.885 171.196 173.514 
Munkaadókat terhelő járulékok 45.504 46.014 46.474 
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. 102.044 103.575 104.610 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 50.863 51.626 52.142 
Egyéb támogatások    
Tartalékok    
Átadott pénzeszközök működésre 38.538 39.116 39.508 
Müködési hitel törlesztés    
Működési kiadások összesen: 406.834 412.127 416.248 
 Felhalmozási jellegű normatív bevétel 3.128 3.175 3.207 
Átvett pénzeszközök 498   
Kommunális adó 250 254 256 
Felhalmozási hitel felvétele 27.294 27.703 27.980 
Felhalm. bevételek összesen 31.170 31.132 31.443 
Felhalmozási célú hitel törlesztés 1.672 1.694 1.714 
Felhalm.kiadások 29.498 29.435 29.729 
Felhalm.kiadások összesen: 31.170 31.132 31.443 

Önkormányzati bevételei összesen 438.004 443.259 447.691 

Önkormányzat kiadásai összesen 438.004 443.259 447.691 
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11. számú melléklet az 1/2010. (II. 19.) KT számú rendelethez: 
Költségvetési létszámkeret: 
 

Megnevezés Létszámkeret 
Fő 

 Kjt. és Mt. 
XII. 

fejezet 
hatálya alá 
tartozók 

Közhasznú és 
közcélú 

foglalkoztatásban 
résztvevők 

I. Cím: Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményei 
– Molnár Mátyás Általános Iskola Túristvándi-Kömörő 
 

15  

II. Cím: Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 
feladatai 

  

Szakfeladatok: 
552323   Iskolai közétkeztetés 2  
552411   Munkahelyi  vendéglátás   
751153   Igazgatási tevékenység                                                               1 1 
751845   Községgazdálkodás                                                                       75 
751856   Települési vízellátás   
751867   Köztemetői feladatok   
751878   Közvilágítás    
805113   Napköziotthonos ellátás 2  
853233   Házi segítségnyújtás 21    
853244   Családsegítés 6  
853255    Szociális étkeztetés 1   
853266    Nappali szoc.ellátás 7   
853288    Támogató szolgálat 3   
901215    Települési tisztasági feladatok   
902113    Települési hulladékok kezelése   
921815    Művelődési házak tevékenysége 1  
                Fogyatékos nappali ellátása 5  

Külsősök 
751153 Társadalmi megbízatású polgármester  
751153 Helyi önkormányzat választott vezetői (képviselők) 7 
III. Cím: Önkormányzat által folyósított ellátások   
IV. Cím: Önkormányzat által átadott pénzeszközök   
V. Cím: 751164 Helyi cigány kisebbségi önkormányzat választott 
vezetői (elnök és tagok) 

 

Mindösszesen külsősök nélkül 64 76 
Mindösszesen választott vezetők 7 
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12. számú melléklet az 1/2010. (II. 19.) KT számú rendelethez 
Az Önkormányzat 2010. évi bevételei forrásonként 

Ezer Ft 
Bevételi forrás megnevezése 2008. évi 

teljesítés 
2009. évi 
elvárható 

2010. évi 
előirányzat 

 
Bérleti és lízingdíj bevételek 63 40 500 
Intézményi ellátási díjak 5.654 13.685 20.370 
Alkalmazottak térítése 309 256 260 
Szolgáltatások ellenértékének teljesítése 116 2.671 2.680 
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások 
ÁFÁ-ja 

2.224 5.190 5.200 

Árú és készletért.ellenértéke 2.399 3.104 5.436 
Egyéb bevétel 1.785 883  
Intézményi működési bevételek 
összesen 

12.550 25.829 34.446 

Gépjárműadó 1.343 1.286 1.300 
Pótlék 72 87 90   
Idegenforgalmi adó 102 83 90 
SZJA helyben maradó része 2.138 2.162 1.993 
Jövedelemkülönbség mérséklése 25.784 25.757 26.198 
Kommunális adó 386 237 250 
Iparűzési adó 283 321  
Önkormányzat sajátos bevételei 30.108 29.933 29.921 
Önkormányzat költségvetési támogatása 175.404 233.431 212.593 
Önkormányzat költségvetési 
támogatása összesen 

175.404 233.431 212.593 

Átvett pénzeszközök 65.888 93.934 57.178 
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 11.412 7.968  
Hitelek felvétel 1.863 9.020 103.866 
Egyéb finanszírozási (függő) bevétel 2.495 348  
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 
ÖSSZESEN 

299.720 400.463 438.004 
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13. számú melléklet 1/2010. (II. 19.) KT számú rendelethez 
Az önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású 
támogatások a 2010. évre. 
 

Megnevezés Összeg 
Telep. önkorm. üzem. ig. feladataira 2.600.000.- 
Körjegyzőség működése 6.606.360.- 
Lakossági települési foly. hull. árt. 361.000.- 
Elmaradott települések tám. 3.127.761.- 
Pénzbeli szociális juttatások 14.693.289.- 
Szociális és gyermekjól. fel. általános tám. 5.434.410.- 
Szociális és gyermekjól. fel. otthonközeli ell. 65.726.361.- 
Közoktatási célú normatív hozzájárulásai 40.042.634.- 
Egyes jövedelmpótló tám. kiegészítése 74.001.000.- 

ÖSSZESEN 212.592.815.- 
 
14. számú melléklet 1/2010. (II. 19.) KT számú rendelethez 
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei elkülönítetten 

Bevételi forrás megnevezése Előirányzat 
Ezer Ft 

Bérleti és lízingdíj bevételek 500 
Intézményi ellátási díjak 20.370 
Alkalmazottak térítése 260 
Szolgáltatások ellenértékének teljesítése 2.680 
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja 5.200 
Áru és készletért. ellenértéke 5.436 
Intézményi működési bevételek összesen 34.446 
Gépjárműadó 1.300 
Pótlék 90 
Idegenforgalmi adó 90 
SZJA helyben maradó része 1.993 
Jövedelemkülönbség mérséklése 26.198 
Önkormányzat sajátos működési bevételei 29.671 
Önkormányzat költségvetési támogatása 209.466 
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen 209.465 
Átvett pénzeszközök 56.680 
Működési hitel felvétele 76.572 
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 406.834 
Felh. C. átvett 498 
Felhalmozási normatíva 3.128 
Kommunális adó 250 
Felhalmozás célú hitelfelvétel 27.294 
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 31.170 
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 438.004 
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15. számú melléklet az 1/2010. (II. 19.) KT számú rendelethez 
Átvett pénzeszközök részletezése 
 

Szöveg Előirányzat 
Ezer Ft 

Többcélú társulástól közoktatási normatíva kiegészítése iskolára 
(tagintézmény), Szociális feladatra 

19.493 

Munkaerőpiaci Alap Foglalkoztatási alaprészéből (közhasznú 
támogatás, foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás) 

3.800 

OEP-től mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának kifizetésére 533 
Körjegyzőség támogatása 10.914 
Támogató szolgálat 8.940 
Központi költségvetéstől 13.000 
Összesen 56.680 
 
 
16. számú melléklet az 1/2010. (II. 19.)  KT számú rendelethez 
Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek részletezése 
 

Szöveg Előirányzat 
Ezer Ft 

Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és 
súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok 
feladatai 

3.128 

Kommunális adó 250 
Felhalmozási célú hitel 27.294 
Támp. Szolg. szám. tech. eszk. beszerzése 498 
Összesen 31.170 
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17. számú melléklet az 1/2010. (II. 19.)  KT számú rendelethez 
Az Önkormányzat 2010. évi bevételeinek előirányzat-felhasználási ütemterve Adatok ezer Ft-ban 

Bevételek 
Eredeti 
Ei.össz. 2010. évi várható bevételek havi forgalma 

    I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó  VIII. hó  IX. hó X. hó XI. hó XII. hó 
Intézményi működési 
bevételek 33.060 2.755 2.755  2.755  2.755  2.755 2.755 2.755 2.755 2.755 2.755 2.755 2.755 
Sajátos működési 
bevételek  31.056 2.588 2.588 2.588 2.588 2.588 2.588 2.588 2.588 2.588 2.588 2.588 2.588 
Önk. Költségvetési 
támogatása  209.466 32.223 16.113 16.113 16.113 16.113 16.113 16.113 16.113 16.113 16.113 16.113 16.113 

Átvett pénzeszköz  56.680 4.655 4.657 4.657 4.657 4.657 4.657 4.657 5.455 4.657 4.657 4.657 4.657 
Működési hitel felvétele  76.572 6.381 6.381 6.381 6.381 6.381 6.381 6.381 6.381 6.381 6.381 6.381 6.381 

Felhalmozási bevételek  31.170 2.592 2.598 2.598 2.598 2.598  2.598 2.598 2.598 2.598  2.598  2.598  2.598 
BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN: 438.004 51.194 35.092 35.092 35.092 35.092 35.092 35.092 35.890 35.092 35.092 35.092 35.092 
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18. számú melléklet az 1/2010. (II. 19.) KT számú rendelethez 
Az Önkormányzat 2010. évi összesített előirányzat felhasználási ütemterve 
 

  Adatok ezer Ft-ban 

HÓNAPOK El őirányzat felhasználás ütemei 

  

BEVÉTELI előirányzat 
felhasználás ütemezése 

(halmozott adatok)  

KIADÁSI előirányzat 
felhasználás ütemezése 

(halmozott adatok)  

JANUÁR 44.780  25.281  

FEBRUÁR 70.361  50.776  

MÁRCIUS 92.292  76.118  

ÁPRILIS 116.233  101.521  

MÁJUS 140.114  126.894  

JÚNIUS 164.115  152.267  

JÚLIUS 188.057  177.670  

AUGUSZTUS 213.947  203.043  

SZEPTEMBER 235.543  228.446  

OKTÓBER 258.875  253.819  

NOVEMBER 282.207  279.192  

DECEMBER 438.004  438.004  
 
19. számú melléklet az 1/2010. (II. 19.) KT számú rendelethez 
Az Önkormányzat 2010. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 
mérlegszerűen 
 

Bevételek szöveg Bevételek eredeti 
előirányzat 

Ezer Ft 

Kiadások szöveg Kiadások eredeti 
előirányzat 

Ezer Ft 
Intézményi működési 
bevételek 

33.060 Személyi jellegű 
kiadások 

169.885 

Sajátos működési 
bevételek 

31.056 Munkaadót terhelő 
járulékok 

45.504 

Költségvetési 
támogatás 

212.594 Dologi jellegű 
kiadások 

102.044 

Átvett működési célú 
pénzeszközök 

56.680 Ellátottak pénzbeli 
juttatásai 

50.863 

  Átadott pénzeszközök 
működésre 

38.538 

Működési bevétel 
összesen 

406.834 Működési kiadás 
összesen 

406.834 

Felhalmozási 
bevételek 

31.170 Felhalmozási 
kiadások 

31.170 

Bevételek összesen 438.004 Kiadások összesen 438.004 
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20. számú melléklet az 1/2010. (II. 19.) KT számú rendelethez 
Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege 
 

Kiadások Előirányzat 
Ezer Ft 

Bevételek Előirányzat 
Ezer Ft 

Felhalmozási célú 
hiteltörlesztés 

1.672 Társadalmi, gazdasági 
és infrastrukturális 
szempontból 
elmaradott és súlyos 
foglalkoztatási 
gondokkal küzdő 
települési 
önkormányzatok 
feladatai 

3.128 

Felújítási előirányzat  Kommunális adó 250 
Új Óvoda építés 
Konyhai 
eszk.beszerzése 
Iskola felújítás 
Piac csarnok építése 
Támogató szolgálat 
eszköz beszerzés 
Bocskai út felújítása 
Fogyatékos nappali 
ell. eszközbeszerzés 
 
 
 

10.000 
 

2.000 
5.000 
5.000 

 
498 

6.000 
1.000 

Felhalmozási  célú 
hitel felvétel 
 
Felhalmozásra átvett 
pénzeszköz 
 

27.294 
 
 

498 

Kiadások összesen 31.170 Bevételek összesen 31.170 
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21. számú melléklet az 1/2010. (II. 19.) KT számú rendelethez 
Túristvándi-Kömör ő-Nagyar községek önkormányzatai körjegyzőségének 2010. évi 
költségvetése 
 
KIADÁSOK  

Köztisztviselők 
 Túristvándi 

Ft-ban 
Kömörő 
Ft-ban 

Nagyar 
Ft 

Bér 3.426.000              3.263.256     3.494.736 
Ma. járulékok 1.082.295             1.038.355     1.100.853    
Béren kívüli jut. 582.500               582.500     582.500 

Körjegyző  
Bér 1.399.112              1.106.451     1.353.797 
Ma. járulékok 406.269                 321.286     393.110 
Béren kívüli jutt. 394.748                 312.176     381.962 

Dologi kiadások  
Telefon 43.503                   34.403      42.094 
Utazási költs. 235.641                 186.350     228.009 
Bankköltségek 7.250                     5.735     7.015 
Egyéb 228.390                 180.616     220.994 
Mindösszesen 7.805.710              7.031.128     7.805.070 
BEVÉTELEK  
Alap hozzájárulás 1.102.930                 872.223    1.067.207 
Ösztönző hozzájár. 1.292.037              1.021.773    1.250.190 
Mindösszesen 2.394.967              1.893.996    2.317.397 
Önkormányzatok 
hozzájárulásai 

5.410.742              5.137.132    5.487.673 
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22. számú melléklet az 1/2010. (II. 19.) KT számú rendelethez 
Cím: Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményei – Óvoda Kömörő-Túristvándi 
Intézmények (gesztor és tagintézmény) előirányzatai összevontan: 
 
2010. évi kiadások 

Megnevezés 2010. évi előirányzat 
Ezer Ft 

Rendszeres személyi juttatások 11.073 
Nem rendszeres személyi juttatások 346 
Külsős személyi juttatások  
Személyi juttatások összesen 11.419 
Munkaadót terhelő járulékok 3.084 
Dologi kiadások 1.700 
Egyéb folyó kiadások  
Felhalmozási, felújítási kiadások 500 
Kiadások összesen 16.703 
 
 
2010. évi bevételei       
           ezer Ft  
Közoktatási alap normatíva 7.998 
Közoktatási kiegészítő normatíva 2.354 
Túristvánditól átvett pénzeszköz 1.607 
Bevételek összesen             11.959 
 
 
Elkülönítve előzőből a tagintézmények előirányzatai: 
 

Megnevezés 2010. évi előirányzat 
Ezer Ft 

Kömörő            Túristvándi 
Rendszeres személyi juttatások 5.562 5.511 
Nem rendszeres személyi juttatások  346 
Külsős személyi juttatások   
Személyi juttatások összesen 5.562                  5.854 
Munkaadót terhelő járulékok 1.502 1.582 
Dologi kiadások 1.700  
Egyéb folyó kiadások   
Felhalmozási, felújítási kiadások 500  
Kiadások összesen 9.264 7.439 
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23. számú melléklet az 1/2010. (II. 19.) KT számú rendelethez 
Szamos-Tisza Menti Mikro Körzet Gyermekjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Társulás 2010. évi költségvetése (ezer Ft) 
 
 TÚRISTVÁNDI  KÖMÖRŐ NAGYAR TISZABECS TISZAKÓRÓD  TISZACSÉCSE TUNYOGMATOLCS  
Rendszeres  
személyi 
juttatás 

 
 

13.998 

 
 

4.604 

 
 

3.547 

 
 

4.355 

 
 

8.145 

 
 

5.070 

 
 

10.409 
Munkaadói 
járulék 

 
3.780 

 
1.243 

 
958 

 
1.176 

 
2.199 

 
1.368 

 
2.810 

Dologi 
kiadás 

 
2.413 

 
2.418 

 
2.203 

 
5.375 

 
2.209 

 
1.906 

 
6.486 

Kiadás 
összesen 

 
20.191 

 
8.265 

 
6.708 

 
10.906 

 
12.553 

 
8.344 

 
19.705 

Állami 
támogatás  

 
28.313 

 
6.203 

 
8.599 

 
11.380 

 
11.322 

 
6.565 

 
15.223 

Étkezési 
térítési díj 

 
2.108 

 
2.271 

 
2.050 

 
5.247 

 
2.100 

 
1.780 

 
6.200 

Bevétel 
összesen 

 
30.421 

 
8.474 

 
10.649 

 
16.627 

 
13.422 

 
8.345 

 
21.423 

Elszámolási 
különbözet 

 
10.230 

 
209 

 
3.941 

 
5.721 

 
869 

 
1 

 
1.718 
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24. számú melléklet az 1/2010. (II. 19.) KT számú rendelethez 
Erdőháti Mikrokörzeti Támogató Szolgálat 2010. évi költségvetése 
 
BEVÉTEL: 
 
 - Átvett pénzeszköz Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól: 9.437.600.- 
 - Saját bevétel: - Szállítás:        400.000.- 
              - Személyi segítés:       100.000.- 
Összesen:         9.937.600.-  
 
 
KIADÁS: 
 
 
 - Személyi juttatások:      4.019.054.- 
 - Munkaadót terhelő járulék:     1.085.145.- 
 - Dologi kiadás:       4.335.801.- 
 - Felhalmozási kiadás:         497.600.- 
Összesen:         9.937.600.- 
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3.) napirendi pont: Rendeletalkotás a vízdíjról 

 
Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 

 
Az írásban elkészített rendelet tervezetet a jelenlévők az ülés meghívójával együtt kapták 
kézhez, ahhoz Lakatosné Sira Magdolna polgármester szóban a következő előterjesztést 
adja: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Tisza-Szamosmenti Közműszolgáltató Kft. megtartotta közgyűlését, melyen javaslatot 
fogadtunk el a 2010. évi vízdíj megállapításáról is. Javaslatunk szerint a fogyasztás arányos 
vízdíj nem emelkedne, hanem csak az úgynevezett alapdíj emelkedne minimális 
mértékben. Véleményem szerint ez elfogadható és előterjesztésemben elfogadását 
javaslom. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta: 
 

Túristvándi Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2/2010. (II. 19.) KT. rendelete 
 

az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról 
 

Az árak megállapításáról szóló többször módosított 1990. évi LXXXVII. Tv. 7. §-ának 
felhatalmazása alapján, figyelemmel a közműves ivóvízellátásról és a közműves 
szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Korm. rendeletben foglaltakra Túristvándi 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 
A rendelet hatálya kiterjed Túristvándi község közigazgatási területére, illetőleg a községi 
vízművet igénybe vevő lakossági és közületi fogyasztókra. 
 

2.§. 
 
Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvíz (továbbiakban ivóvíz) 
szolgáltatásért az önkormányzat által évente e rendelet 1. számú mellékletében tételesen 
megállapított díjat kell fizetni a 2. számú mellékletben elfogadott képlet alapján.  
 

3.§. 
 

A 2. §.-ban foglaltak szerint megállapított ivóvíz díjának beszedésére a mindenkori 
szolgáltató jogosult. 
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4.§ 

 
(1) Az ivóvíz díja az általános forgalmi adót nem tartalmazza. Az áfa-t a mindenkor 
hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak, illetőleg az 
árjogszabályoknak megfelelően kell kiszámlázni. 
(2) Az ivóvíz díjat a Szolgáltató jelen rendelet 1. számú mellékletében elfogadott 
díjmechanizmus szerint állapítja meg. A vízterhelési díjat a szolgáltató az önkormányzat 
által megállapított díjban érvényesíthet, azt egységes kiszámlázással háríthatja a 
szolgáltatást igénybe vevőkre.  
A vízterhelési áthárításról az önkormányzat által évente e rendeletre hivatkozással külön 
rendeletben tételesen megállapított díjjal egyidejűleg kell rendelkezni. 
(3) Az ivóvíz díja a bekötési vízmérő és mellékvízmérő alapján történő számlázás 
költségeit is tartalmazza. 
(5) nem kell díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltáshoz felhasznált vízért. 
A kizárólag tűzi vízellátásra szolgáló csapok listáját az önkormányzat évente a szolgáltató 
listája alapján felülvizsgálja. A kizárólag tűzi vízellátásra szolgáló csapok listáját a 
szolgáltató az adott év június 30. napjáig adja át az önkormányzatnak. 
(6) Amennyiben a bekötési vízmérőhöz kapcsolódó adott fogyasztási hely közös 
tulajdonban van, de az adott fogyasztási helyen sem társasháztulajdon, sem 
lakásszövetkezet nem jött létre, és – mellékmérő hiányában – nincs külön 
mellékszolgáltatási szerződés a szolgáltató és az ingatlan tulajdonosai vagy az ingatlant 
egyéb jogcímen használó fogyasztók között, a fogyasztási helyre meghatározott díjat a 
főmérő alapján a tulajdonosok egyenlő arányban fizetik. 
 
 
 

5.§ 
 
(1) A díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget vízmérővel, vízmérő hiányában 
jelen rendelet 3. számú mellékletét  képező átalánnyal kell meghatározni. 
 

6.§. 
 
(1) Jelen rendelet 1. számú melléklete alapján kalkulált víz tervezetét a szolgáltató évente, 
legkésőbb január hó 31. napjáig köteles az önkormányzatnak átadni. 
(2) Amennyiben a szolgáltató által az önkormányzatnak benyújtott víz tervezet megfelel az 
e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak, az önkormányzat az 1. §. Szerinti vízdíjat 
évente legkésőbb február hó 28. napjáig megállapítja, és erről a szolgáltatót haladéktalanul 
tájékoztatja. 
(3) Ha a szolgáltató által jelen rendelet 1. számú melléklete alapján kalkulált víz díját az 
önkormányzat a szolgáltató által benyújtott tervezetben megjelöltnél indokolatlanul 
alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget kompenzáció formájában köteles a 
szolgáltatónak megtéríteni. Abban az esetben, ha az önkormányzat jelen rendeletben 
megjelölt 3. §. (4) bek., tűzi víz kedvezményen kívül díjkedvezményt, mentességet, vagy 
ingyenességet állapít meg, a felmerülő költségeket a szolgáltató számára az önkormányzat 
köteles megtéríteni. 
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7.§. 

 
 
(1)  A rendelet 2010. március 1-én lép hatályba. 
(2) A rendeletben foglaltakat a hatálybalépés után kell alkalmazni. A rendeletben 
megállapított szolgáltatási díjakat első alkalommal a fogyasztásmérők márciusi 01. napját 
követően keletkezett és mért fogyasztásra (szolgáltatásra) kell alkalmazni. 
 
Túristvándi, 2010. február 18. 
 
 
Lakatosné Sira Magdolna     Szabó József 
polgármester       körjegyző 
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1. számú melléklet a 2/2010. (II. 19.) KT. rendelethez 
 

az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és a vízi közmű által 
biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapításáról 

 
Az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díj mértékét 266.-Ft/m3 
+ÁFA összegben állapítja meg. 
A lakossági célú fogyasztók részére a szolgáltató 56,- Ft/m3 + ÁFA mértékű 
díjkedvezményt biztosít. A havi alapdíj mértékét bekötési vízmérőnként 395,- Ft/hó +ÁFA 
összegben állapítja meg. 
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4.) napirendi pont: Előterjesztés Túristvándi Község Önkormányzat 2010.  
  évi Közfoglalkoztatási Tervének megállapítására  

 
Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármestere 

 
Az írásban elkészített Közfoglalkoztatási Terv tervezetét a jelenlévők az ülés meghívójával 
együtt kézhez kapták, az a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként került elhelyezésre, ahhoz 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester szóban a következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselőtestület ! 
 
Az 1993. évi III. tv. szerint a települési önkormányzat, illetve a közfoglalkoztatási 
feladatok ellátását magára vállaló önkormányzati társulás a közfoglalkoztatás hatékony 
megvalósítása és az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása 
céljából egy éves időtartamra közfoglalkoztatási tervet készít. A Közfoglalkoztatásai Terv 
tervezetét a polgármester előzetes véleményezésre megküldi az Állami foglalkoztatási 
szervnek. E szerv a közfoglalkoztatási terv tervezetével kapcsolatos véleményéről annak 
kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot. 
Amennyiben az állami foglalkoztatási szerv határidőben nem nyilvánít véleményt, úgy kell 
tekinteni, hogy a tervezetben foglaltakkal egyetért.  
 
Esetünkben mindezt így készítettük elő, a tervezetet valamennyien kézhez kapták. Ennek 
alapján javaslom a tervezet elfogadását. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
7/2010. (II. 18.) KT           számú           H A T Á R O Z A T A 
 
 
 Túristvándi Község Önkormányzat Közfoglalkoztatási Tervének elfogadásáról. 
 

Túristvándi Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

Az 1993. évi III. tv. 37/A. §-a alapján elfogadja a 2010. évre vonatkozóan 
Közfoglalkoztatási Tervét e jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerint. 

 
5.) napirendi pont: Döntés a Felső-Tisza vidéki Gyermekjóléti és Szociális  

  Intézményfenntartó Társulásba történő felvételről 
 

Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 
 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester a napirendi pontra vonatkozóan szóban a 
következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
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Nábrád és Kérsemjén Községek Önkormányzatai csatlakozásukat kérik a Felső Tisza 
Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társuláshoz, a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, és a házi segítségnyújtás feladatok ellátására 
2010. április 16-i hatállyal. Javaslom, hogy a kérelemnek adjunk helyt. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
8/2010. (II. 18.) KT           számú           H A T Á R O Z A T A 

 
Döntés a Felső-Tisza vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulásba történő felvételről 

 
Túristvándi Önkormányzat Képviselő-testülete:  
 
Elfogadja Nábrád Község Önkormányzatának és Kérsemjén Község 
Önkormányzatának csatlakozását a Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó Társuláshoz a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató 
szolgáltatás, és a házi segítségnyújtás feladatok ellátására 2010. április 16-i 
hatállyal. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának 
aláírásával. 

 
6.) napirendi pont: Előterjesztés a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás  

       2010. évi Belső Ellenőrzési Tervének megállapítására 
 

Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 
 
Az írásban elkészített ellenőrzési Terv tervezetét a jelenlévők az ülés meghívójával együtt 
kapták kézhez, az a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként került elhelyezésre, ahhoz 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester szóban a következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Elkészült a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi belső ellenőrzési 
tervének tervezete. Ezt a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 21. §-a értelmében kell 
elfogadniuk a költségvetési szerveknek egységes tartalommal. 
 
Ennek alapján javaslom a kiküldött tervezet elfogadását. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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9/2010. (II. 18.) KT           számú           H A T Á R O Z A T A 
 

A Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi belső ellenőrzési 
tervének elfogadásáról. 

 
 Túristvándi Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

A Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi belső ellenőrzési 
tervét e jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerint elfogadja. 

 
 

7.) napirendi pont: Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési  
 díjai megállapításának szabályairól szóló 6/2009. (VI. 15.) KT.    
 rendelet módosítására 

 
 Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 
 
Az írásban elkészített rendelet tervezetet a jelenlévők az ülés meghívójával együtt kapták 
kézhez, ahhoz Lakatosné Sira Magdolna polgármester szóban a következő előterjesztést 
adja: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Rendelet tervezetünket megkapták, azt tanulmányozhatták. Az új intézményi térítési díjak 
6%-os emelést tartalmaznak, mely előre láthatóan az infláció mértékét követi. 
Javaslom a tervezet elfogadását. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta: 
 

TÚRISTVÁNDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2010. (II. 19.) KT. rendelete 
 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAI 
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 6/2009. (VI. 15 .) KT. 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL . 
 
 
Túristvándi Község Önkormányzat Képviselő-testülete ( a továbbiakban: Önkormányzat) a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében, továbbá a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. ( továbbiakban: Szt.) 
92. §. (1) bek. kapott felhatalmazás alapján, a 133/1997. (VII. 29. ) Korm. rendelet 
előírásainak figyelembevételével a személyes gondoskodást nyújtó ellátások személyi 
térítési díjai megállapításának szabályairól szóló 6/2009. (VI. 15.) KT. rendeletét ( a 
továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja: 
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1.§. A rendelet 1. számú mellékletének a.) pontja hatályát veszti és annak helyében e 
rendelet 1. számú melléklete lép. 
 
2. §. Ez a rendelet 2010. május 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 
 
Túristvándi, 2010. február 18. 
 
 
Lakatosné Sira Magdolna      Szabó József 
Polgármester        körjegyző 
 
 

1. számú melléklet a 3/2010. (II. 19.) KT. rendelethez 
 
 

„ 1. számú melléklet a.) pontja a 6/2009. (VI. 14.) KT. rendelethez 
 
a.) étkeztetés, házi segítségnyújtásra és nappali ellátásra vonatkozóan 
 

Jogosult családjában az 1 főre jutó 
jövedelem (öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének százalékában): 

Fizetendő intézményi térítési díj 

150% alatti 335.-Ft/nap 
150% feletti 345.-Ft/nap 

Nappali ellátás 335.-Ft/nap 
 
 

8.) napirendi pont: Előterjesztés a gyermekvédelmi gondoskodást nyújtó ellátásokról,   
     azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2008.    
     (V. 6.) KT. rendelet módosítására 

 
Előadó: Lakarosné Sira Magdolna 

 
Az írásban elkészített rendelet tervezetet a jelenlévők az ülés meghívójával együtt kapták 
kézhez, ahhoz Lakatosné Sira Magdolna polgármester szóban a következő előterjesztést 
adja: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Rendelet tervezetünket megkapták, azt tanulmányozhatták. Az új intézményi térítési díjak 
6%-os emelést tartalmaznak, mely előre láthatóan az infláció mértékét követi. 
Javaslom a tervezet elfogadását. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta: 
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TÚRISTVÁNDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2010. (II. 19.) KT. rendelete 

 
A gyermekvédelmi gondoskodást nyújtó, ellátásokról, azok igénybevételéről és a 

fizetendő térítési díjakról szóló 3/2008. (V. 6.) KT. rendelet módosításáról. 
 

Túristvándi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990 .évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 18. §. (2) 
bekezdésében, 29. §. (1)-(2) bekezdésében és a 131. §. (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a gyermekvédelmi gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló 3/2008. (V. 6.) KT. rendeletét (a 
továbbiakban:R.) a következők szerint módosítja: 
 
1.§. A R. 1. számú melléklete hatályát veszti, és annak helyébe e rendelet 1. számú 
melléklete lép. 
 
2. §. Ez a rendelet 2010. május 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 
 
 
Túristvándi, 2010. február 18. 
 
 
Lakatosné Sira Magdolna      Szabó József 
Polgármester        körjegyző 
 
 
     1. számú melléklet a 4/2010. (II. 19.) KT. rendelethez 
 
 
    „ 1. számú melléklet a 3/2008. (V. 6.) KT. rendelethez 
 
 
Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:  
 
        Ft/fő/nap+Áfa 
___________________________________________________________ 
 
Napközi otthonos óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna)   345.- 
 
Általános iskolai napközi otthon (tízórai,ebéd,uzsonna)  380.- 
 
Általános iskolai étkeztetés (ebéd)     310.- 
_________________________________________________________________________ 
 
9.) napirendi pont: Döntés Túristvándi Község Helyi Választási Bizottsága egyes tagjai  

                   megbízásának megszűnéséről, új tagok választásáról 
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Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 

 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester a napirendi pontra vonatkozóan szóban a 
következő előterjesztést adja: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Helyi Választási Bizottságunkat át kell alakítani, volt olyan tag a ki a további megbízatást 
nem vállalta. 
 
Ezért a következő határozat tervezetet javaslom elfogadásra: 
 
Túristvándi Község Helyi Választási Bizottsága egyes tagjai megbízásának megszűnéséről, 
új tagok választásáról. 
 
Túristvándi Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
Megállapítja, hogy Jakab Jánosné, valamint Árkosi Szilvia Túristvándi lakosok, 
Túristvándi község Helyi Választási Bizottságának képviselő-testület által választott tagjai, 
valamint Ruszka Béláné, valamint Póti Józsefné Túristvándi lakosok Túristvándi Község 
Helyi Választási Bizottságának képviselő-testület által választott póttagjai megbízatása 
megszűnt az 1997. évi C. tv. 26.§. (4) bek. d.) pontja alapján, tekintettel az 1997. évi C. tv. 
22. §. (3) bek-re is. 
 
Ezért a képviselő-testület e határozat első bekezdésében megnevezett személyek 
megbízatásának megszűnése miatt az 1997. évi C. tv. 27. §. (1) bekezdése alapján 
Túristvándi Község Helyi Választási Bizottsága új tagjainak megválasztja Bodnár Istvánné 
és Póti József Túristvándi lakosokat. 
 
A képviselő-testület Túristvándi Község Helyi Választási Bizottsága új póttagjának 
megválasztja Tóth Andrásné Túristvándi lakost. 
 
A határozatról annak megküldésével értesül: 
1.) Tóth Andrásné Túristvándi, Kölcsey u. 39. 
2.) Árkosi Szilvia Túristvándi, Rákóczi u. 4. 
3.) Ruszka Béláné Túristvándi, Rákóczi u. 49. 
4.) Póti Józsefné Túristvándi, Dózsa u. 3. 
5.) Bodnár Istvánné Túristvándi, Rákóczi u. 32. 
6.) Póti József Túristvándi, Dózsa u. 3. 
7.) Jakab Jánosné Túristvándi, Rákóczi u. 55. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
10/2010. (II. 18.) KT.   számú   HATÁROZATA 
 
Túristvándi Község Helyi Választási Bizottsága egyes tagjai megbízásának megszűnéséről, 
új tagok választásáról. 
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Túristvándi Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
Megállapítja, hogy Jakab Jánosné, valamint Árkosi Szilvia Túristvándi lakosok, 
Túristvándi község Helyi Választási Bizottságának képviselő-testület által választott tagjai, 
valamint Ruszka Béláné, valamint Póti Józsefné Túristvándi lakosok Túristvándi Község 
Helyi Választási Bizottságának képviselő-testület által választott póttagjai megbízatása 
megszűnt az 1997. évi C. tv. 26.§. (4) bek. d.) pontja alapján, tekintettel az 1997. évi C. tv. 
22. §. (3) bek-re is. 
 
Ezért a képviselő-testület e határozat első bekezdésében megnevezett személyek 
megbízatásának megszűnése miatt az 1997. évi C. tv. 27. §. (1) bekezdése alapján 
Túristvándi Község Helyi Választási Bizottsága új tagjainak megválasztja Bodnár Istvánné 
és Póti József Túristvándi lakosokat. 
 
A képviselő-testület Túristvándi Község Helyi Választási Bizottsága új póttagjának 
megválasztja Tóth Andrásné Túristvándi lakost. 
 
A határozatról annak megküldésével értesül: 
1.) Tóth Andrásné Túristvándi, Kölcsey u. 39. 
2.) Árkosi Szilvia Túristvándi, Rákóczi u. 4. 
3.) Ruszka Béláné Túristvándi, Rákóczi u. 49. 
4.) Póti Józsefné Túristvándi, Dózsa u. 3. 
5.) Bodnár Istvánné Túristvándi, Rákóczi u. 32. 
6.) Póti József Túristvándi, Dózsa u. 3. 
7.) Jakab Jánosné Túristvándi, Rákóczi u. 55. 
 
 
10.) napirendi pont: Döntés a Túristvándi 289/15, és 289/11. hrsz. alatt bejegyzett  

         ingatlanok eladásáról 
 

Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 
 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester a napirendi pontra vonatkozóan a következő 
előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Döntöttünk a kizárólag Önkormányzati tulajdonban lévő Túristvándi 289/15 és 289/11 
hrsz. alatt bejegyzett ingatlanok eladásáról.  
A beküldött kérelmek alapján javaslom, hogy a két ingatlant Böszörményi Sándor Dezső 
4964. Fülesd, Fő utca 51. szám alatti lakos részére értékesítsük együttesen 600.000.-Ft 
eladási áron. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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11/2010. (II. 18.) KT.   számú   HATÁROZATA 
 
A Túristvándi 289/15. és 289/11. hrsz. alatt bejegyzett ingatlanok eladásáról. 
 
Túristvándi Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
Eladja a Túristvándi 289/15. hrsz. alatt bejegyzett 1794 m2, valamint a 289/11. hrsz. alatt 
bejegyzett 2118  m2  nagyságú beépítetlen terület művelési ágú ingatlanokat, mely 
kizárólagos tulajdonában van. 
Az ingatlanokra vevő Böszörményi Sándor Dezső 4964. Fülesd, Fő u. 51. szám alatti 
lakos. 
 
A képviselő-testület az eladási árat a két előzőekben leírt ingatlanra együttesen 600.000.-
Ft, azaz hatszázezer forintban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület az adásvételi szerződés aláírásával megbízza a polgármestert. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. március 31. 
 
 
11.) napirendi pont: Döntés közkutak üzemeltetéséről, az erre vonatkozó szerződés  

         megkötése 
 

Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 
 
Az írásban elkészített szerződés tervezetet a jelenlévők az ülés meghívójával együtt kapták 
kézhez, Lakatosné Sira Magdolna polgármester a szerződés elfogadását javasolja továbbá, 
javasolja magát, mint polgármestert megbízni a szerződés aláírásával. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
 
12/2010. (II. 18.) KT.   számú   HATÁROZATA 
 
Közkutak üzemeltetéséről, az erre vonatkozó szerződés megkötéséről. 
 
Túristvándi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
 
A Szamosmenti Közműszolgáltató Kft-vel e jegyzőkönyv 3. számú mellékletében 
elhelyezett, közkutakra vonatkozó, üzemeltetési szerződést elfogadja, annak aláírásával 
megbízza a polgármestert. 
 
 
 



-54- 
 
 

Több tárgy nem volt, a polgármester az együttes ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
Lakatosné Sira Magdolna       Szabó József 
    polgármester          körjegyző 
 
 
Török Sándor             Tukacs László 
jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


