
Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2010. szeptember 28.-án 9 órai kezdettel 
tartott nyilvános ülésének: 
 

a.) tárgysorozata, 
b.) jegyzőkönyve, 
c.) határozata: Túristvándi 49/2010. (IX. 28.) KT. számtól 52/2010. (IX. 28.) KT. számig, 
d.) rendelete: 6/2010. (IX. 29.) KT. 

892-6/2010. 
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 

1.) Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának 2010. I. félévi helyzetéről. 
 
 

2.) Döntés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. 

 
 

3.) Döntés az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 18.) KT. rendelet 
módosításáról. 

 
 

4.) Döntés a Túristvándiért Információs és Szolgáltató Nonprofit Egyszemélyes Kft. további 
működéséről. 

 
 

5.) Előterjesztés önkormányzati belterületi útfejlesztésre irányuló pályázat benyújtására. 
 
 
 
 
 
Túristvándi, 2010. szeptember 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lakatosné Sira Magdolna 
         polgármester 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Túristvándi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek 2010. szeptember 28.-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 4. napirendi pont tárgyalásánál: 
 
  Dobosné Mércse Ilona Túristvándiért Kft. 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 képviselő-
testülete 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: Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának 2010. I. félévi  
                                helyzetéről. 

 
Előadó: Lakatosné Sira Magdolna  

 
Az írásban elkészített előterjesztést és számítási anyagot a jelenlévők az ülés meghívójával együtt 
kapták kézhez, az a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként került elhelyezésre: 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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49/2010. (IX. 28.) KT           számú           H A T Á R O Z A T A 
 
Az Önkormányzat gazdálkodásának 2010. I. félévi helyzetéről. 
 
Túristvándi Önkormányzat képviselő-testülete: 
 
Az önkormányzat gazdálkodásának 2010. évi I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót – mely az 
jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként került elhelyezésre – elfogadja, azt tudomásul veszi. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 
rendelet végrehajtásáról.  
 

2.) napirendi pont: Döntés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési  
                               önkormányzatok 2010. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. 

 
Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 

 
A napirendi pontra vonatkozóan Lakatosné Sira Magdolna polgármester szóban a következő 
előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Önkormányzatunk gazdálkodásának stabilitása érdekében feltétlenül fontos az úgynevezett 
ÖNHIKI igény benyújtása. 
Ez évben már gondolkodtunk azon, hogy ezt az igényt benyújtjuk, de nem kerítettünk rá sort, mivel 
az akkori szabályozók szerint nem lettünk volna jogosultak erre a támogatásra. 
Most azonban javaslom a támogatás iránti igény benyújtását. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 

50/2010. (IX.28.) KT.  számú    HATÁROZAT 
 
 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 

A) Túristvándi Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről 
szóló 2009. évi CXXX törvény 45. § (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja 
(továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 
támogatására. 

 

B) Túristvándi Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a 
következő nyilatkozatot teszi: 

 



 I. b) Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a 
Túristvándi székhelyű körjegyzőséghez tartozik. A körjegyzőségbe 
tartozó települések megnevezése: Kömörő; Nagyar 

 

 

 

 

 

II. a) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon (körjegyzőségen) túl 
intézmény(eke)t tart fenn. 

 III. 2) Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1 500 fő vagy az 
alatti és 

 

 

 

 

 

 

  2.1. 2009. szeptember 1. után a többcélú kistérségi társulások 
támogatása keretében ösztönzött közoktatási feladatait társulásban 
(intézményi vagy többcélú kistérségi társulás keretében) látja el. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3. a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött, az 
alábbiak szerinti feladatait társulásban (intézményi vagy többcélú 
kistérségi társulás keretében) látja el, intézményeit társulásban 
(intézményi társulásban) tartja fenn 2010. január 1. után: 

- szociális alapszolgáltatási feladat: 

� szociális étkeztetés; 

� családsegítés; 

� házi segítségnyújtás; 

� nappali ellátás 

- gyermekjóléti alapellátási feladat: 

� gyermekjóléti szolgáltatás; 

- belső ellenőrzési feladat. 

 IV.  Az önkormányzat 

  1. a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben 

   1.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási 
feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím 
igénybevételéhez vállalt – 2009. évi költségvetési törvény 8. melléklet 
IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.3. pontjában meghatározott – 
kapacitás-kihasználtsági feltételeknek  

   a) megfelel. 

    



  2. a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévben  

   2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási 
feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím 
igénybevételéhez vállalt – a költségvetési törvény 8. melléklet III. pont 
Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában (a Kiegészítő szabályok 2.3. 
pontja figyelembevételével) meghatározott – kapacitás-kihasználtsági 
feltételeknek 

 

 

 

  a) megfelel. 

 

 

 

 

 

 

V. Az önkormányzat magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó, 
idegenforgalmi adó  bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt 
tervez és a gazdálkodása során realizál. 

 

 VI. a) Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 
92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett. 

 
 
3.) napirendi pont: Döntés az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló    
                               1/2010. (II. 18.) KT. rendelet módosításáról 
 
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-testülete! 
 
Ez évi költségvetési rendeletünket február hónapban fogadtuk el. Azóta igen lényeges változások 
következtek be, melyekhez költségvetési rendeletünket igazítani kell.  
A rendelet-tervezetet valamennyien megkapták, azt tanulmányozhatták, értékelhették. 
Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását, a rendelete megalkotását. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta: 

 
6/2010. (IX.29.) KT. rendelete 

 
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.18.) KT. rendelet módosításáról 

 
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  
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költségvetéséről szóló 2009. évi  CXXX. törvényre – az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 

szóló  1/2010. (II.18.) KT. rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. § A R. 3. §. hatályát veszti és annak helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„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   84.168 ezer Ft-ban állapítja meg. „ 

 
 
2. §. A R. 10. számú melléklete hatályát veszti és helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 
 
3. §. A R. 12. számú melléklete hatályát veszti és helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 
 
4. §. A R. 14. számú melléklete hatályát veszti és helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. 
 
5. §. A R. 17. számú melléklete hatályát veszti és helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. 
 
6. §. A R. 18. számú melléklete hatályát veszti és helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. 
 
7. §. A R. 19. számú melléklete hatályát veszti és helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. 
 
8. § Ez a rendelet 2010. szeptember 29-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1. napjától 
kell  
         alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 
 
Túristvándi, 2010. szeptember 28. 
 
 
 
 
Lakatosné Sira Magdolna        Szabó József 

polgármester         körjegyző
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1. számú melléklet az 6/2010. (IX.29.) KT számú rendelethez: 
„10. számú melléklet az 1/2010. (II.18.) 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 26.850 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 84.168 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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2. számú melléklet az 6/2010. (IX.29.) KT számú rendelethez: 
„12. számú melléklet az 1/2010. (II.18.) 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 14.982 
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 3.228 
Egyéb bevétel 1.785 883  
Intézményi működési bevételek 
összesen 

12.550 25.829 26.850 

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 9.020 111.462 
Egyéb finanszírozási (függő) bevétel 2.495 348  
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 
ÖSSZESEN 

299.720 400.463 438.004 

 
„ 
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3. számú melléklet az 6/2010. (IX.29.) KT számú rendelethez: 
„14. számú melléklet 1/2010. (II.18.) KT számú rendelethez 
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei elkülönítetten 

Bevételi forrás megnevezése Előirányzat 
Ezer Ft 

Bérleti és lízingdíj bevételek 500 
Intézményi ellátási díjak 14.982 
Alkalmazottak térítése 260 
Szolgáltatások ellenértékének teljesítése 2.680 
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 5.200 
Áru és készletért. ellenértéke 3.228 
Intézményi működési bevételek összesen 26.850 
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 84.168 
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 406.834 
Felh. C. átvett 498 
Felhalmozási normatíva 3.128 
Kommunális adó 250 
Felhalmozás célu hitelfelvétel 27.294 
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 31.170 
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 438.004 
„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. számú melléklet az 6/2010. (IX.29.) KT számú rendelethez: 
„17. számú melléklet az 1/2010. (II.18.)  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 25.464 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  84.168 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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5. számú melléklet az 6/2010. (IX.29.) KT számú rendelethez: 
„18. számú melléklet az 1/2010. (II.18.) 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  
„ 
6. számú melléklet az 6/2010. (IX.29.) KT számú rendelethez: 
„19. számú melléklet az 1/2010. (II.18.) 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 

26.850 Személyi jellegű 
kiadások 

169.885 

Sajátos működési 
bevételek 

29.671 Munkaadót terhelő 
járulékok 

45.504 

Költségvetési 
támogatás 

209.465 Dologi jellegű 
kiadások 

102.044 

Átvett működési célú 
pénzeszközök 

56.680 Ellátottak pénzbeli 
juttatásai 

50.863 

Működési célú hitel 84.168 Átadott 
pénzeszközök 
működésre 

38.538 

Működési bevétel 
összesen 

406.834 Működési kiadás 
összesen 

406.834 

Felhalmozási 31.170 Felhalmozási 31.170 



bevételek kiadások 
Bevételek összesen 438.004 Kiadások összesen 438.004 
 
 

4.) napirendi pont: Döntés a Túristvándiért Információs és Szolgáltató Nonprofit  
                               Egyszemélyes Kft. további működéséről 

 
Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 

 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester a napirendi pontra vonatkozóan szóban a 
következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kft-nk működését a vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében változtatni szükséges. Az 
erre vonatkozó tervezetet valamennyien kézhez kapták, annak elfogadását javaslom. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
51/2010. (IX. 28.) KT.  számú  HATÁROZAT 
 
Túristvándiért Információs és Szolgáltató Nonprofit Egyszemélyes Kft. további 
működéséről. 
 
Túristvándi Önkormányzat képviselő-testülete: 
 

1. megállapítja, hogy az önkormányzat, mint alapító egyszemélyes tulajdonában álló 
kiemelten közhasznú fokozatban nyilvántartott Túristvándi  Felemelkedéséért 
Információs és Szolgáltató Közhasznú Társaság (Cg: 1514-000149) működésének 
beszüntetését rendelte el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint 
Cégbíróság és kényszer-végelszámolással általános jogutód nélkül megszüntetésre 
kerül. 

2. Megállapítja, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a 
cégnyilvántartásba bejegyezte és kiemelten közhasznú fokozatban közhasznúsági 
nyilvántartásba vette az önkormányzat, mint alapító egyszemélyes tulajdonában 
álló a Túristvándiért Információs és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú 
Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg. 15-09-075238.) 

3. Az 1. és 2. pontban írt jogi körülményekre tekintettel a képviselő-testület, mint az 
egyszemélyes önkormányzati tulajdonban álló társaságok alapítói jogainak 
gyakorlója elhatározza, hogy azon jogszabályban meghatározott önkormányzati 
feladatait, amelyeket eddig a Túristvándi Felemelkedéséért Információs és 
Szolgáltató Közhasznú Társaság útján látott el, a jövőben a Túristvándiért 
Információs és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Egyszemélyes Korlátolt 
Felelősségű Társaság útján látja el. Ennek érdekében a jelenleg hatályban lévő 
valamennyi támogatási szerződésbe és elbírálás alatt álló folyamatban lévő 
pályázatban – az erre jogosult támogatók, közreműködő szervezetek, irányító 

      hatóságok jóváhagyásának feltételével – kedvezményezett pozíciójában a jogelőd  
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4. Túristvándi Felemelkedéséért Információs és Szolgáltató Közhasznú Társaság 

helyébe jogutósként Túristvándiért Információs és Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság lép azzal, hogy az alapító 
garantálja a jogelőd kedvezményezett által vállalt valamennyi kötelezettség jogutód 
által történő teljesítését, az adott támogatási szerződés, illetve pályázat feltételei 
szerint. 
Túristvándiért Információs és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Egyszemélyes 
Korlátolt Felelősségű Társaság által átvett feladatokat külön rendelkezés tételesen 
tartalmazza. 
Valamint a képviselő-testület döntés értelmében a Túristvándiért Információs és 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság 
átvállalja a Túristvándi Felemelkedéséért Információs és Szolgáltató Közhasznú 
Társaság alkalmazásában álló munkavállalók továbbfoglalkoztatását, annak bér és 
járulék terheit a megkötött érvényben lévő munkaszerződések figyelembevételével, 
annak jogutódként történő változtatás módosításával. 
 
 
5.) napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati belterületi útfejlesztésre irányuló   
                               pályázat benyújtására 

 
Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 

 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester a napirendi pontra vonatkozóan  szóban a 
következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lehetőségünk van belterületi útfejlesztésre irányuló pályázat benyújtására. 
A pályázat keretében természetesen a két legrosszabb állapotban lévő utunk kerülne 
felújításra, melyek a Petőfi és Bocskai utca. A beruházáshoz szükséges saját forrás 
1.500.000.-Ft, melyet költségvetési rendeltünkben biztosítanánk. 
 
Javaslom, hogy a pályázat elkészíttetésével és a benyújtásához szükséges dokumentumok 
beszerzésével, annak benyújtásával bízzon meg engem, mint polgármestert. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
52/2010. (IX. 28.) KT.  számú  HATÁROZAT 
 
Az önkormányzati belterületi útfejlesztésre irányuló pályázat benyújtásáról. 
 
Túristvándi Önkormányzat képviselő-testülete:  
 

1. Elhatározza, hogy útépítésre és felújításra irányuló pályázatot nyújt be a Petődi és 
Bocskai utcák közlekedési feltételeinek javítása érdekében. 
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2. Az útépítési, felújítási beruházás megvalósításához szükséges saját forrást biztosítja 

az 1/2010. (II. 18.) KT. rendelete szerint. E saját forrás összege 1.500.000.-Ft. 
3. A pályázat elkészítésével, a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok 

beszerzésével, annak benyújtásával megbízza a polgármestert. 
 
Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

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

K.m.f. 
 
 
 
Lakatosné Sira Magdolna       Szabó József 
    polgármester          körjegyző 
 
 
Varju Károlyné        Vígh Gyula 
jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


