TÖRÖKKOPPÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2017. május 29-i

nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 29-én
14.00 órakor, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak:

- Varga György polgármester,
- Márkus Balázs alpolgármester,
- Gyenis Ferenc képviselő,
- Kurucz Tibor képviselő

Távol van:

- Zana István képviselő

Meghívottként
jelen van:

- Orbánné Zilizi Márta jegyző

Varga György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a képviselőtestület 5 tagja közül 4 fő megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Márkus Balázs alpolgármestert és Gyenis Ferenc képviselőt
javasolom. Kérem, hogy aki a napirendi pontokat – a meghívóban foglaltak szerint – és a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – a polgármesteri előterjesztés szerint – elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
43/2017.(V.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. május 29-i nyílt
képviselő-testületi ülés napirendi pontjait a meghívóban foglaltak szerint, a jegyzőkönyvhitelesítők személyét (Márkus Balázs alpolgármester és Gyenis Ferenc képviselő) a
polgármesteri előterjesztés szerint elfogadta. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
Ezt követően a képviselő-testület a polgármester javaslatára az alábbi napirendi pontokat
tárgyalta:
1./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Varga György polgármester
2./ Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi döntésekről
Előadó: Varga György polgármester
3./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Varga György polgármester
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4./ Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadása
Előadó: Varga György polgármester
5./ Átfogó értékelés a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Varga György polgármester
6./ Egyebek
1./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
Varga György polgármester: Az átruházott hatáskörben hozott döntések nyilvántartása
alapján ismertetem a meghozott döntést. (Döntések ismertetése.) Javasolom, hogy aki az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(V.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről szóló beszámolót megtárgyalta és azt a polgármester előterjesztése szerint
elfogadta. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
44/2017.(V.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről szóló beszámolót megtárgyalta és azt a polgármester előterjesztése szerint
elfogadta. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
2./ Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi döntésekről
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
Varga György polgármester: 2017. február 15-én volt az utolsó ülésünk, ahol beszámoltam
a lejárt határidejű képviselő-testületi döntésekről. A február 15-i ülésen megtárgyalásra és
elfogadásra került a Törökkoppányi Önkéntes Tűzoltóegyesület 2016. évi tevékenységéről
szóló beszámoló. Elfogadásra került az önkormányzat 2017-es költségvetéshez kapcsolódóan
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a középtávú tervezés, majd a 2017. évi költségvetési rendelet. Képviselő-testületi határozat
született arról, hogy a 2017. évben a költségvetési rendeletbe mely civil szervezetek részére és
mekkora összegű támogatás került betervezésre. Ez a határozat a költségvetési rendelet
függeléke. A függelékben felsorolt szervezetek részére, a részükre meghatározott mértékig
hozhat döntést átruházott hatáskörben a polgármester, a képviselő-testület felé történő
utólagos beszámolás mellett. Elfogadásra került a konyha megszüntető okirata. Elfogadásra
került a konyha és a közös hivatal között létrejött együttműködési megállapodás.
Jóváhagyásra került a Törökkoppányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi működéséről
és a 2016. évi adóztatási tevékenységről szóló jegyzői beszámoló. Közművelődési
megállapodást megkötését támogatta a képviselő-testület a Völgy Hangja Közhasznú
Egyesülettel. Az egyesület részéről a közművelődési közfoglalkoztatás nem valósult meg,
mert egyetlen civil szervezet esetében sem támogatták a benyújtott pályázatokat. Százezer
forint összegű támogatás került megállapításra a Törökkoppány Községért Közalapítvány
részére, a Törökkoppányi Általános Iskola programjainak támogatására. A támogatást a
közalapítvány megkapta. Az elszámolás folyamatban van. Elfogadtuk a DRV Zrt. 2018-2032.
évi gördülő fejlesztési tervét. Javasoltuk, hogy valósuljon meg a meglévő ivóvízhálózatban a
régi, elavult eternit csövek cseréje. A konyha fejlesztési pályázat megírására megbízást adtunk
a Multilateral Resource Bt-nek. Döntést született az önkormányzat tulajdonát képező Kossuth
u. 2. szám alatti ingatlan értékesítésre való meghirdetéséről, értékbecslés elkészíttetéséről.
Határozatot hoztunk arról, hogy megrendezzük az Idősek Napját és 3.000,- Ft/fő értékű
vásárlási utalványt adunk az időseknek. A rendezvény lezajlott. Jól sikerült. A főzőkönyvha,
mint önálló intézmény 2017. március 31. napjával történő megszünése miatt visszavontuk a
megbízott intézményvezetőnek adott megbízást. Március 29-i ülésünkön felszólítást
fogalmaztunk meg a DRV Zrt. felé, annak érdekében, hogy az ivóvízrendszer karbantartása,
illetve a hibaelhárítás során felbontott útburkolatok, járda helyreállítását végezzék el. Erre
azért került sor, mert a többszöri telefonos megbeszélés nem vezetett eredményre. Lassan, de
láthatóan próbálják a felbontott felületeket helyreállítani. Április 25-i ülésünkön döntést
hoztunk arról, hogy pályázatot nyújtunk be a lakossági ivóvízdíj támogatásra. A pályázat
benyújtásra került. Elbírálása folyamatban van. A képviselő-testület jóváhagyta a háztartási
szennyvíz gyűjtését végző közszolgáltató cég 2016. évi beszámolóját. A közszolgáltatóval a
szerződést az önkormányzat 2022. június 30-ig meghosszabbította.
Határozatot hoztunk arról, hogy az önkormányzati ingatlanok vonatkozásában megállapodást
kötünk a Somogy Kéményseprő-Mester Kft-vel, a kéményseprő-ipari tevékenység ellátása
érdekében. Megállapítottuk és jóváhagyólag tudomásul vettük, hogy a 2017. március 31-ig
önálló intézményként működő főzőkonyha zárópénzkészlete 1.715.000,- Ft. Ez az összeg
átutalásra került a feladatot továbbiakban ellátó Törökkoppányi Napköziotthonos Óvoda
részére. A konyha fejlesztési pályázattal kapcsolatosan a pályázatíráson kívüli feladatok
ellátására konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttünk a Somogy Megyei
Önkormányzattal. Zárt ülés keretében a Kossuth L. u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan
értékesítésre való meghirdetéséről hoztunk döntést. A hirdetés megtörtént. Érdeklődő nem
volt az ingatlanra. Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. Javasolom, hogy a képviselő-testület a
polgármesteri előterjesztés alapján fogadja el a lejárt határidejű képviselő-testületi döntésekről
szóló beszámolót. Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(V.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselőtestületi döntésekről szóló beszámolót megtárgyalta és azt a polgármester előterjesztése
szerint elfogadta. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
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Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
45/2017.(V.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselőtestületi döntésekről szóló beszámolót megtárgyalta és azt a polgármester előterjesztése
szerint elfogadta. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
3./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: Az utolsó módosítás és az év vége közti időszakban
bekövetkezett változások miatt vált szükségessé a 2016. évi költségvetési rendelet
módosítása. Az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kívánok hozzáfűzni. A
rendelet módosítását a tervezet szerint javasolom elfogadni. Van-e kérdés, hozzászólás,
észrevétel? Nincs. Kérem, hogy aki az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének
módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
Törökkoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
Orbánné Zilizi Márta jegyző
Varga György polgármester: A rendelet aláírása és kihirdetése idejére szünetet rendelek el.
SZÜNET
A szünetben a jegyző a rendeletet írásba foglalta, számozta. A rendeletet a polgármester és a
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jegyző aláírta, lepecsételte, a rendeletet a helyben szokásos, SZMSZ-ben megjelölt módon
(hirdetőtáblára való kifüggesztéssel) kihirdetésre került.
4./ Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadása
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: Az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kívánok
hozzáfűzni. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása, észrevétele? Nincs. Javasolom, hogy az
önkormányzat 2016. évi zárszámadását az előterjesztésben foglaltak szerint hagyjuk jóvá.
Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
Törökkoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. zárszámadásáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Varga György polgármester
Orbánné Zilizi Márta jegyző
5./ Átfogó értékelés a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: Az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kívánok
hozzáfűzni. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása, észrevétele? Nincs. Javasolom, hogy a
beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint hagyjuk jóvá. Kérem, hogy aki a javaslattal
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(V.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozó, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján
elkészített átfogó értékelést megtárgyalta, azt a beszámolóban foglaltak szerint jóváhagyta. A
képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
46/2017.(V.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozó, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján
elkészített átfogó értékelést megtárgyalta, azt a beszámolóban foglaltak szerint jóváhagyta. A
képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester

6./ Egyebek
6/a./ Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési jelentésének megtárgyalása
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: A belső ellenőr megküldte a 2016. évre vonatkozó jelentését.
A belső ellenőrzési jelentéshez a jegyző elkészítette az intézkedési tervet. Az előterjesztéshez
szóbeli kiegészítést nem kívánok hozzáfűzni. Van-e kérdés, hozzászólás, észrevétel? Nincs.
Javasolom, hogy a 2016. évi belső ellenőrzési jelentést és az intézkedési tervet az
előterjesztésben foglaltak szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. Kérem, hogy aki a
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(V.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi
belső ellőrzéséről szóló jelentést megtárgyalta, azt az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadta; a belső ellenőrzési jelentéshez készített jegyzői intézkedési tervet jóváhagyja. A
képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
47/2017.(V.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi
belső ellőrzéséről szóló jelentést megtárgyalta, azt az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadta; a belső ellenőrzési jelentéshez készített jegyzői intézkedési tervet jóváhagyja. A
képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
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6/b./ Tájékoztatás az NHSZ Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zrt. felszólító
leveléről
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: A levél tartalma alapján az NHSZ Zöldfok Zrt. 1.247.168,- Ft
kártérítésre tart igényt. A Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Tanácsának Elnöke ígéretet tett arra, hogy megfogalmazásra kerül egy válaszlevél, amelyet
minden polgármester részére eljuttat.
A képviselő-testület a polgármester tájékoztatását tudomásul vette.
6/c./ Energiamegtakarítási intézkedési terv
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
Varga György polgármester: Jogszabály kötelezővé teszi, hogy egyes, közszolgáltatást
biztosító ingatlanok vonatkozásában energiamegtakarítási intézkedési tervet kell készíteni az
önkormányzatnak. Nálunk ez öt ingatlant érint, a Hivatal, a Hangya Ház, az Óvoda, a
Védőnői Szolgálat és a Vízmű épületét. Javasolom, hogy az intézkedési terv elkészítésével
bízzuk meg Gaálné Szabó Tünde egyéni vállalkozót, akinek van jogosultsága energetikai
tárgyú munkák elvégzésére. A megbízás díja intézkedési tervenként bruttó 25.000,- Ft.
Kérem, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(V.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
- törökkoppányi 145/2 hrsz. (közösségi épület, családsegítő szolgálat); - törökkoppányi 147
hrsz.(községháza); - törökkoppányi 337 hrsz. (óvoda); - törökkoppányi 356 hrsz.
(egészségház, védőnői szolgálat); - törökkoppányi 422 hrsz. (vízmű, szivattyúház) alatti
épületek vonatkozásában, az energiamegtakarítási intézkedési tervek elkészítésére megbízást
ad Gaálné Szabó Tünde (8660 Tab, Kisfaludy S. u. 8.) egyéni vállalkozó részére, bruttó
25.000,- Ft, azaz huszonötezer forint/ingatlan/intézkedési terv megbízási díj ellenében. A
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
48/2017.(V.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
- törökkoppányi 145/2 hrsz. (közösségi épület, családsegítő szolgálat); - törökkoppányi 147
hrsz.(községháza); - törökkoppányi 337 hrsz. (óvoda); - törökkoppányi 356 hrsz.
(egészségház, védőnői szolgálat); - törökkoppányi 422 hrsz. (vízmű, szivattyúház) alatti

8
épületek vonatkozásában, az energiamegtakarítási intézkedési tervek elkészítésére megbízást
ad Gaálné Szabó Tünde (8660 Tab, Kisfaludy S. u. 8.) egyéni vállalkozó részére, bruttó
25.000,- Ft, azaz huszonötezer forint/ingatlan/intézkedési terv megbízási díj ellenében. A
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
6/d./ Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság 2015. évi normatíva felhasználás
ellenőrzésének megtárgyalása
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: Ez egyelőre még csak jegyzőkönyvi megállapítás a kincstár
részéről. Ha a megállapítást nem fogadjuk el, akkor eljárás indul és kapunk egy határozatot,
amelyet megfellebbezhetünk. Ha a fellebbezésünket elutasítják, akkor már csak bírósági úton
kérhetjük a határozat felülvizsgálatát. Javasolom, hogy ne fogadjuk el a Magyar
Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóságának azon megállapítását, hogy a falugondnoki
szolgáltatásnál 625.000,- Ft-ot, a pénzbeli szociális ellátások kiegészítésénél 1.228.006,- Ft-ot
jogosulatlanul vett igénybe az önkormányzat. Javasolom, hogy a képviselő-testület
hatalmazzon fel a későbbi határozat megfellebbezésére, illetve annak elutasítása esetén a
határozat bírósági felülvizsgálatának kezdeményezésére. Van-e más javaslat? Nincs. Kérem,
hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(V.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, hivatkozással a Magyar
Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája által, SOMÁHI/1125/5/2017. iktatószámú dokumentumalapú felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv
- falugondnoki szolgáltatással [Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.
évi C. törvény (2015. évi Kvtv.) 2. melléklet – III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok
támogatása – III. 3. e (1) falugondnoki szolgáltatás; 2015. évi Kvtv. 2. melléklet – III. 3.
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása – III. 3. e falugondnoki vagy
tanyagondnoki szolgáltatás] kapcsolatosan tett azon megállapítására, mely szerint az
Önkormányzat által a beszámoló űrlapján elszámolt mutató: 12 hó; az Önkormányzat által a
beszámolóban elszámolt összeg
2.500.000,- Ft; az Igazgatóság által megállapított
mutató 9 hó; az Igazgatóság által megállapított összeg 1.875.000,- Ft; ebből adódóan az
eltérés -3 hó, -625.000,- Ft nem fogadja el az alábbi indokok miatt:
Törökkoppány Község Önkormányzata a falugondnoki szolgáltatást a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.) 60. §-a és a külön jogszabályban
foglalt szakmai szabályoknak megfelelően tartotta fenn a vizsgált időszakban és tartja fenn
jelenleg is.
Az Önkormányzat falugondnoki szolgálatra vonatkozóan a 2015. évre érvényes szolgáltatói
nyilvántartásba történő bejegyzéssel rendelkezett. Nem volt olyan időszak, amely alatt az
Önkormányzat nem rendelkezett érvényes bejegyzéssel. A meglévő bejegyzés módosítása az
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érvényesség folyamatosságát nem befolyásolja. Az Önkormányzatnak a szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett adatokban bekövetkezett változást az engedélyező hatóság felé kell
bejelenteni. Az engedélyező hatóság igazgatási bírság kiszabásával szankcionálhatja, ha a
bejelentési kötelezettség teljesítését kifogásolja.
Fentiek alapján az önkormányzat a 2015. évi költségvetési törvényben meghatározott
2.500.000,- Ft összegű támogatásra teljes egészében jogosult. Az önkormányzat az állami
támogatást teljes egészében a falugondnoki szolgáltatás működtetésére használta fel és erről
hitelt érdemlően el is tudott és jelenleg is el tud számolni.
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, hivatkozással ugyancsak a
Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája által, SOMÁHI/1125/5/2017. iktatószámú dokumentumalapú felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv
- pénzbeli szociális ellátások kiegészítésével [Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (2015. évi Kvtv.) 2. melléklet – III. 1. Pénzbeli
szociális ellátások kiegészítése] kapcsolatosan tett azon megállapítására, mely szerint az
Önkormányzat által a fenti jogcímen felhasznált összeg (11/A. űrlap) 1.228.006,- Ft; az
Igazgatóság által megállapított felhasznált támogatás összege: 0,- Ft; ebből adódóan az
eltérés -1.228.006,- Ft. Az eltérés oka, hogy az Önkormányzat a 2017. február 10-én kelt
Tanúsítványon 0,- Ft felhasználást jelölt meg fenti jogcím vonatkozásában, melyet az
Igazgatóság változatlanul hagyva elfogadott, nem fogadja el az alábbi indokok miatt:
A tanúsítványon adminisztrációs hiba miatt került 0,- Ft felhasználás jelölésre. A támogatás
felhasználását a csatolt dokumentumokkal - a 107060 és a 106020 kormányzati funkció
kódokon (cofogokon) szereplő összegekkel - alá tudja támasztani az Önkormányzat. Így az
önkormányzat részéről ezen a jogcímen jogtalanul igénybe vett összeg nincs.
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a Magyar Államkincstár
Somogy Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodáját, hogy az előzőekben ismertetett
indokok alapján, a falugondnoki szolgáltatásnál megállapított -625.000,- Ft, a pénzbeli
szociális ellátások kiegészítésénél megállapított -1.228.006,- Ft különbségre vonatkozó
megállapításait törölje.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy, ha a Magyar Államkincstár Somogy Megyei
Igazgatósága nem fogadja el a dokumentumalapú felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvre tett
észrevételt és határozattal kötelezi az önkormányzatot a falugondnoki szolgáltatás, illetve a
pénzbeli szociális ellátások kiegészítése tekintetében az állami támogatás visszafizetésére,
ügyleti kamat megfizetésére, akkor a képviselő-testület fellebbezést nyújt be a Magyar
Államkincstárhoz. Amennyiben a Magyar Államkincstár az önkormányzat fellebbezését
elutasítja, úgy a képviselő-testület kérni fogja az elutasító határozat bírósági felülvizsgálatát.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fent meghatározott állami
támogatások, ügyleti kamat tekintetében észrevételt, fellebbezést nyújtson be; fellebbezést
elutasító határozattal szemben bírósági felülvizsgálatot kérjen az önkormányzat nevében.
Felhatalmazza továbbá, hogy a bírósági eljárásban az önkormányzat jogi képviseletéről
gondoskodjon.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
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A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
49/2017.(V.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, hivatkozással a Magyar
Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája által, SOMÁHI/1125/5/2017. iktatószámú dokumentumalapú felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv
- falugondnoki szolgáltatással [Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.
évi C. törvény (2015. évi Kvtv.) 2. melléklet – III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti
feladatok támogatása – III. 3. e (1) falugondnoki szolgáltatás; 2015. évi Kvtv. 2. melléklet –
III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása – III. 3. e falugondnoki vagy
tanyagondnoki szolgáltatás] kapcsolatosan tett azon megállapítására, mely szerint az
Önkormányzat által a beszámoló űrlapján elszámolt mutató: 12 hó; az Önkormányzat által a
beszámolóban elszámolt összeg
2.500.000,- Ft; az Igazgatóság által megállapított
mutató 9 hó; az Igazgatóság által megállapított összeg 1.875.000,- Ft; ebből adódóan az
eltérés -3 hó, -625.000,- Ft nem fogadja el az alábbi indokok miatt:
Törökkoppány Község Önkormányzata a falugondnoki szolgáltatást a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.) 60. §-a és a külön jogszabályban
foglalt szakmai szabályoknak megfelelően tartotta fenn a vizsgált időszakban és tartja fenn
jelenleg is.
Az Önkormányzat falugondnoki szolgálatra vonatkozóan a 2015. évre érvényes szolgáltatói
nyilvántartásba történő bejegyzéssel rendelkezett. Nem volt olyan időszak, amely alatt az
Önkormányzat nem rendelkezett érvényes bejegyzéssel. A meglévő bejegyzés módosítása az
érvényesség folyamatosságát nem befolyásolja. Az Önkormányzatnak a szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett adatokban bekövetkezett változást az engedélyező hatóság felé kell
bejelenteni. Az engedélyező hatóság igazgatási bírság kiszabásával szankcionálhatja, ha a
bejelentési kötelezettség teljesítését kifogásolja.
Fentiek alapján az önkormányzat a 2015. évi költségvetési törvényben meghatározott
2.500.000,- Ft összegű támogatásra teljes egészében jogosult. Az önkormányzat az állami
támogatást teljes egészében a falugondnoki szolgáltatás működtetésére használta fel és erről
hitelt érdemlően el is tudott és jelenleg is el tud számolni.
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, hivatkozással ugyancsak a
Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája által, SOMÁHI/1125/5/2017. iktatószámú dokumentumalapú felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv
- pénzbeli szociális ellátások kiegészítésével [Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (2015. évi Kvtv.) 2. melléklet – III. 1. Pénzbeli
szociális ellátások kiegészítése] kapcsolatosan tett azon megállapítására, mely szerint az
Önkormányzat által a fenti jogcímen felhasznált összeg (11/A. űrlap) 1.228.006,- Ft; az
Igazgatóság által megállapított felhasznált támogatás összege: 0,- Ft; ebből adódóan az eltérés
-1.228.006,- Ft. Az eltérés oka, hogy az Önkormányzat a 2017. február 10-én kelt
Tanúsítványon 0,- Ft felhasználást jelölt meg fenti jogcím vonatkozásában, melyet az
Igazgatóság változatlanul hagyva elfogadott, nem fogadja el az alábbi indokok miatt:
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A tanúsítványon adminisztrációs hiba miatt került 0,- Ft felhasználás jelölésre. A támogatás
felhasználását a csatolt dokumentumokkal - a 107060 és a 106020 kormányzati funkció
kódokon (cofogokon) szereplő összegekkel - alá tudja támasztani az Önkormányzat. Így az
önkormányzat részéről ezen a jogcímen jogtalanul igénybe vett összeg nincs.
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a Magyar Államkincstár
Somogy Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodáját, hogy az előzőekben ismertetett
indokok alapján, a falugondnoki szolgáltatásnál megállapított -625.000,- Ft, a pénzbeli
szociális ellátások kiegészítésénél megállapított -1.228.006,- Ft különbségre vonatkozó
megállapításait törölje.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy, ha a Magyar Államkincstár Somogy Megyei
Igazgatósága nem fogadja el a dokumentumalapú felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvre tett
észrevételt és határozattal kötelezi az önkormányzatot a falugondnoki szolgáltatás, illetve a
pénzbeli szociális ellátások kiegészítése tekintetében az állami támogatás visszafizetésére,
ügyleti kamat megfizetésére, akkor a képviselő-testület fellebbezést nyújt be a Magyar
Államkincstárhoz. Amennyiben a Magyar Államkincstár az önkormányzat fellebbezését
elutasítja, úgy a képviselő-testület kérni fogja az elutasító határozat bírósági felülvizsgálatát.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fent meghatározott állami
támogatások, ügyleti kamat tekintetében észrevételt, fellebbezést nyújtson be; fellebbezést
elutasító határozattal szemben bírósági felülvizsgálatot kérjen az önkormányzat nevében.
Felhatalmazza továbbá, hogy a bírósági eljárásban az önkormányzat jogi képviseletéről
gondoskodjon.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
6/e./ ASP pályázat ügye
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
Varga György polgármester: Az igényelt támogatást megkaptuk. Javasolom, hogy a
képviselő-testület hatalmazzon fel a beruházás teljeskörű lebonyolítására (árajánlatok
beszerzése, szerződések megkötése, egyéb szükséges intézkedések megtétele). Kérem, hogy
aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(V.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2017.(I.18.) sz. kt.
határozatával felhatalmazta Törökkoppány Község Önkormányzat polgármesterét, hogy az
önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1 - VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra
pályázatot nyújtson be a felhívásban megjelölt tevékenységekre maximálisan igényelhető,
6.000.0000,- Ft, azaz hatmillió forint összegű vissza nem térítendő támogatásra.
Továbbá a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a támogatási jogviszony
létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Törökkoppány
Község Önkormányzata nevében és javára.
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A képviselő-testület megállapítja, hogy a támogatási jogviszony létrejött és felhatalmazza a
polgármestert, hogy a beruházás sikeres lebonyolítása érdekében a szükséges intézkedések
megtételéről gondoskodjon (árajánlatok beszerzése, szerződések megkötése, egyéb
kötelezettségek teljesítése).
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
50/2017.(V.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2017.(I.18.) sz. kt.
határozatával felhatalmazta Törökkoppány Község Önkormányzat polgármesterét, hogy az
önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1 - VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra
pályázatot nyújtson be a felhívásban megjelölt tevékenységekre maximálisan igényelhető,
6.000.0000,- Ft, azaz hatmillió forint összegű vissza nem térítendő támogatásra.
Továbbá a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a támogatási jogviszony
létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Törökkoppány
Község Önkormányzata nevében és javára.
A képviselő-testület megállapítja, hogy a támogatási jogviszony létrejött és felhatalmazza a
polgármestert, hogy a beruházás sikeres lebonyolítása érdekében a szükséges intézkedések
megtételéről gondoskodjon (árajánlatok beszerzése, szerződések megkötése, egyéb
kötelezettségek teljesítése).
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
6/f./ DRV Zrt. tájékoztató levele a felbontott közterületek helyreállításáról
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásbana csatolva
Varga György polgármester: Ismertetem a levél tartalmát.
A képviselő-testület a polgármester tájékoztatását tudomásul vette.
6/g./ Önkormányzati vagyonnal való rendelkezés ügye.
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
Varga György polgármester: Javasolom, hogy az önkormányzati vagyonnal való
rendelkezésről zárt ülés keretében hozzon döntést a képviselő-testület. Van-e más javaslat,
ellenvélemény? Nincs. Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
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Határozati javaslat:
…/2017.(V.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában
biztosított jogkörével élve úgy döntött, hogy az önkormányzat vagyonát érintő kérdésben zárt
ülés keretében hoz döntést. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
51/2017.(V.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában
biztosított jogkörével élve úgy döntött, hogy az önkormányzat vagyonát érintő kérdésben zárt
ülés keretében hoz döntést. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester

k.m.f.

Varga György
polgármester

Orbánné Zilizi Márta
jegyző

Márkus Balázs
jegyzőköny-hitelesítő

Gyenis Ferenc
jegyzőköny-hitelesítő

