TÖRÖKKOPPÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2017. november 29-i nyílt

ülésének

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

Meghívottként
jelen van:

- Varga György polgármester,
- Márkus Balázs alpolgármester,
- Gyenis Ferenc képviselő,
- Kurucz Tibor képviselő és
- Zana István képviselő
- Orbánné Zilizi Márta jegyző

Varga György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a képviselőtestület 5 tagja közül 5 fő megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Gyenis Ferenc és Kurucz Tibor képviselőket 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 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
92/2017.(XI.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. november 29-i nyílt
képviselő-testületi ülés napirendi pontjait a meghívóban foglaltak szerint, a jegyzőkönyvhitelesítők személyét (Gyenis Ferenc és Kurucz Tibor képviselők) 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./ Ingatlan értékesítés megtárgyalása
Előadó: Varga György polgármester
4./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ügye
Előadó: Varga György polgármester

2
5./ Szociális szén támogatás iránti kérelmek elbírálása
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.(XI.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 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
93/2017.(XI.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. május 29-én volt az utolsó ülésünk, ahol beszámoltam a
lejárt határidejű képviselő-testületi döntésekről. Május 29-i ülésünkön elfogadtuk a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2016. évi beszámolót.
Jóváhagytuk a 2016. évi belső ellenőrzési jelentést és intézkedési tervet. Egyéni vállalkozót
bíztunk meg az energiamegtakarítási intézkedési tervek elkészítésével. Nem fogadtuk el a
Magyar Államkincstár azon döntését, mi szerint a falugondnoki szolgálatnál jogtalan volt az
állami támogatás felhasználása, peres útra tereltük az ügyet. Egyelőre még nincs döntés.
Határozatot hoztunk arról, hogy az ASP rendszerhez való csatlakozás érdekében pályázatot
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nyújtunk be eszközök beszerzésére, szabályzatok készítésére, stb. A pályázatot megnyertük.
A beruházás megvalósítása folyamatban van. Zárt ülés keretében az önkormányzat vagyonát
érintő kérdésekben és kintlévőség behajtása ügyben hoztunk döntést. Június 28-i rendkívüli
zárt ülésünkön szintén kintlévőség behajtásáról hoztunk döntést. A kintlévőségek behajtása
folyamatban van. Július 31-i ülésünkön úgy döntöttünk, hogy pályázatot nyújtunk be szociális
szén támogatás elnyerésére. 276 q szenet igényeltünk, a megítélt mennyiség 188 q lett.
Elvégeztük a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) esedékes, kétévenkénti felülvizsgálatát.
A falu életében nem következett be olyan lényeges változás, amely a HEP átfogó módosítását
szükségessé tette volna. Döntést hoztunk arról, hogy elkészíttetjük a Települési Arculati
Kézikönyvet. Folyamatban van. Határozatot hoztunk arról, hogy csatlakozunk a „Múltunk
összeköt-összefogás
a
Koppányvölgyi
falvak
közösségeinek
megerősítéséért”
konzorciumhoz. A konzorciumi megállapodás aláírásra került. A pályázattal kapcsolatos
ügyeket a Völgy Hangja Egyesület, mint gesztor intézi. Egyelőre még nincs döntés.
Elfogadtuk, hogy a hétvégi orvosi ügyelethez a rendszeres havi hozzájáruláson felül további,
62.422,- Ft összeget utalunk át a Kisbárapáti önkormányzat, mint gesztor részére. Ez az
összeg még nem került átutalásra, mert több tárgyalást is le kellett folytatnunk polgármesteri
szinten a hétvégi orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatban. Az ügyeleti ellátásba sikerült
bevonni még egy orvost. Így négy háziorvos látja el a hétvégi orvosi ügyeleti feladatokat. A
polgármesteri megbeszélésen a többség arra az álláspontra helyezkedett, hogy a
törökkoppányi háziorvosi körzetben nincs betöltve a háziorvosi praxis, ezért nekünk kell állni
a hétvégi ügyeletnél jelentkező többlet költségeket. Abban maradtunk, hogy készül egy
elszámolás 2017. december 31. napjával bezárólag és készül egy költségvetés a 2018. évre
vonatkozóan. Ezen számok ismeretében fogjuk finanszírozni a hétvégi ügyeleti ellátást. Zárt
ülés keretében döntöttünk a díszpolgári cím adományozásáról. A Koppány Napok keretében a
kitüntetés átadásra került. Ugyancsak a zárt ülés keretében hoztunk döntést az önkormányzat
vagyonával való gazdálkodást illetően. Augusztus 24-i ülésünkön jóváhagytuk a DRV Zrt.
2018-2032. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét. Iskolakezdési támogatásokról
hoztunk döntést. Kérelem benyújtását követően, minden jogosult megkapta a 12.000,- Ft/fő
összegű iskolakezdési támogatást. Konyha fejlesztési pályázat benyújtásáról hoztunk döntést.
A pályázat végül nem került benyújtásra, mert nem tudtunk megfelelni a szociális
adagszámmal kapcsolatolat követelménynek. Erre a pályázatra igazából csak a szakellátást
biztosító, főzőkonyhával rendelkező szociális intézmények tudtak eséllyel pályázni.
Döntöttünk arról, hogy a Siófoki Tankerület részére, díjfizetés ellenében továbbra is
biztosítjuk az iskolabuszt, az általános iskolások uszodába szállítása érdekében. Határozatot
hoztunk arról, hogy támogatjuk a „Törökkoppány Néprajza” című kiadvány elkészítését. Erre
a célra 1.200.000,- Ft-ot különítettünk el az idei költségvetésünkből. A könyv eladási árát
2.500,- Ft/db összegben határoztuk meg. A kiadvány elkészítésében végzett munkát a
képviselő-testület 50.000,- Ft-tal ismerte el, amely az érintett részére kifizetésre került.
Szeptember 28-i ülésünkön úgy döntöttünk, hogy csatlakozunk a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati renszerhez. A pályázat mind a két típusra
kiírásra került. Hat „A” típusú és egy „B” típusú pályázat került benyújtásra, amelyeket zárt
ülés keretében fogjuk elbírálni. A DRV Zrt. felhívására, határozatot hoztunk arról, hogy az
ivóvízhálózat önkormányzati tulajdonban lévő részét szándékunkban áll térítésmentesen
állami tulajdonba adni. A beruházás megvalósulásakor az önkormányzat volt a beruházó, de a
DRV Zrt. biztosította hozzá az önrészt. A Kaposvári Járási Hivatal megkeresésére
véleményeztük az általános iskolák felvételi körzetét. Egy iskolánk van. Nem kívántunk
változtatni a felvételi körzetén. Korábbi évek behajthatatlan étkezési térítési díj hátralékának
(118.830,- Ft) törléséről hoztunk döntést. Zárt ülés keretében lakásbérleti szerződésekről
hoztunk döntést. Október 30-i ülésünkön döntést hoztunk arról, hogy pályázatot nyújtunk be
kulturális alapellátás támogatására. A maximálisan igényelhető 500.000,- Ft-ot pályáztuk
meg. Sikeres pályázat esetén lehetőségünk lesz várlátogatás megszervezésére. A pályázat
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elbírálása folyamatban van. Versenyeztetés útján történő értékesítésre meghirdettük az
önkormányzat tulajdonát képező Kossuth L. u. 2. szám alatti ingatlanunkat. Egy ajánlat
érkezett. Erről a mai ülésen fogunk döntést hozni, zárt ülés keretében. Kérdés, hozzászólás
van-e?
Orbánné Zilizi Márta jegyző: A hétvégi orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatosan, a tisztán
látás érdekében annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a törökkoppányi háziorvosi körzetben a
praxis nincs betöltve, helyettesítéssel van megoldva a feladat ellátása. A helyettesítést ellátó
háziorvossal háziorvosi feladatok ellátására jött létre a megállapodás, nem pedig háziorvosi és
hétvégi orvosi ügyeleti feladatok ellátására. Abból, hogy valaki háziorvosi feladatokat lát el,
még nem következik automatikusan az, hogy hétvégi orvosi ügyeleti ellátásra is kötelezett. A
háziorvosi feladatok ellátása és a hétvégi orvosi ügyeleti feladatok ellátása kettő, egymástól
elkülönülő feladat. Országos probléma a háziorvosi praxisok betöltetlensége, ezért az
önkormányzatok háziorvosi feladatok ellátásra hirdetik meg a praxist, hétvégi orvosi ügyelet
ellátásáról megpróbálnak másképp gondoskodni. A háziorvos csak akkor köteles hétvégi
orvosi ügyeletet ellátni, ha az általa megpályázott praxis úgy került meghirdetésre, hogy
háziorvosi és hétvégi orvosi ügyeleti feladatok ellátása. Nálunk a praxis nincs betöltve,
kizárólag a háziorvosi feladatok ellátása van helyettesítéssel megoldva. A helyettesítő
háziorvossal kötött megállapodás utal arra, hogy a hétvégi orvosi ügyelet ellátásáról külön
megállapodás rendelkezik. Ezt a külön megállapodást a hétvégi orvosi ügyeleti ellátást
biztosító Kisbárapáti Község Önkormányzata, mint gesztor kötötte az érintett
önkormányzatokkal. Kisbárapáti Község Önkormányzata feladatellátási megállapodás
alapján, díjfizetés ellenében biztosítja az érintett önkormányzatok részére a hétvégi orvosi
ügyeleti ellátást. Ugyancsak Kisbárapáti Község Önkormányzata kötött megállapodást azon
háziorvosokkal, akik vállalták, hogy a kisbárapáti körzetben részt vesznek a hétvégi orvosi
ügyelet ellátásában. A hétvégi orvosi ügyeleti ellátásba a gesztor önkormányzat bevonhat
olyan orvosokat is, akik az érintett községek vonatkozásában egyébként nem látnak el
háziorvosi feladatokat.
Varga György polgármester: Van-e még hozzászólás, észrevétel, kérdés? 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.(XI.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
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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94/2017.(XI.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./ Ingatlan értékesítés megtárgyalása
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.
Határozati javaslat:
…/2017.(XI.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 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
95/2017.(XI.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
4./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ügye
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
A napirendet a képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta.
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5./ Szociális szén támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
A napirendet a képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta.

6./ Egyebek
6/a./ Törökkoppányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízás
véleményezése
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: Bejelentem személyes érintettségemet, a döntéshozatalban
saját elhatározásomból nem kívánok részt venni. Kérem a képviselő-testületet, hogy hozzon
döntést a kizárás kérdésében. Az ülés vezetését átadom az alpolgármesternek.
Márkus Balázs alpolgármester: A napirend nyílt ülés keretében tárgyalható, mert az érintett
ehhez hozzájárult. A polgármester kérésének megfelelően, javaslom, hogy a Törökkoppányi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízás véleményezése
napirenddel kapcsolatos döntéshozatalból a képviselő-testület Varga György polgármestert
zárja ki. Kérem, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(XI.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Törökkoppányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízás
véleményezése napirend megtárgyalásakor Varga György polgármestert – kérésére – a
döntéshozatalból kizárja. A képviselő-testület felkérte az alpolgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Márkus Balázs alpolgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
96/2017.(XI.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Törökkoppányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízás
véleményezése napirend megtárgyalásakor Varga György polgármestert – kérésére – a
döntéshozatalból kizárja. A képviselő-testület felkérte az alpolgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Márkus Balázs alpolgármester
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Márkus Balázs alpolgármester: Ismertetem a Siófoki Tankerületi Központ tankerületi
igazgatójának napirenddel kapcsolatos megkeresését. (Megkeresés ismertetése.)
Határozati javaslat:
…/2017.(XI.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Törökkoppányi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízás véleményezése napirendet
megtárgyalta. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Törökkoppányi Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízása a jelenlegi vezető, Varga Andrea
személyében pályáztatás nélkül kerüljön megvalósításra. A képviselő-testület felkérte az
alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Márkus Balázs alpolgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
97/2017.(XI.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Törökkoppányi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízás véleményezése napirendet
megtárgyalta. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Törökkoppányi Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízása a jelenlegi vezető, Varga Andrea
személyében pályáztatás nélkül kerüljön megvalósításra. A képviselő-testület felkérte az
alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Márkus Balázs alpolgármester
Márkus Balázs alpolgármester: Visszaadom az ülés vezetését a polgármesternek.
6/b./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: Az utolsó módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése
miatt szükséges a rendelet módosítása. Javasolom, hogy a rendelet a tervezet szerint kerüljön
elfogadásra. Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
Törökkoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.2.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
Orbánné Zilizi Márta jegyző
Márkus Balázs alpolgármester távozott. A képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 4 fő,
az ülés továbbra is határozatképes.
6/c./ Ingatlan értékesítési ügy megtárgyalása
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
Varga György polgármester: Az ingatlan értékbecslése még nem készült el, folyamatban
van. Napirenddel kapcsolatosan később, az értékbecslés birtokában tudunk majd döntést
hozni.
A képviselő-testület a polgármester tájékoztatását tudomásul vette.
6/d./ Az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: Javasolom, hogy az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési
tervét az előterjesztésben foglaltak szerint hagyjuk jóvá. Van-e más javaslat, ellenvélemény?
Nincs. Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(XI.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi
belső ellenőrzési tervét megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta. A
képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Az előterjesztés teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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98/2017.(XI.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi
belső ellenőrzési tervét megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta. A
képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Az előterjesztés teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
6/e./ Megbízás belső ellenőrzési feladatok ellátására
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
Varga György polgármester: Javaslom, hogy továbbra is az ADA Bt.-t bízzuk meg a belső
ellenőrzési feladatok elvégzésével, 200.000,- Ft megbízási díj ellenében. Kérem, hogy aki a
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(XI.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési feladatainak ellátásával az ADA Bt.-t (8660 Tab,
Kossuth L. u. 83.) bízza meg. A megbízási díj összege bruttó 200.000,- Ft. A képviselő-testület
felkérte a polgármestert, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezésekor jelen
határozatban foglaltakat vegye figyelembe, gondoskodjon a szükséges intézkedések
megtételéről, egyidejűleg felhatalmazta a megbízási 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:
99/2017.(XI.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési feladatainak ellátásával az ADA Bt.-t (8660 Tab,
Kossuth L. u. 83.) bízza meg. A megbízási díj összege bruttó 200.000,- Ft. A képviselőtestület felkérte a polgármestert, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
tervezésekor jelen határozatban foglaltakat vegye figyelembe, gondoskodjon a szükséges
intézkedések megtételéről, egyidejűleg felhatalmazta a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
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6/f./ Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: Javasolom, hogy a Társulási Tanács döntésével egyezően,
hagyjuk jóvá a többcélú kistérségi társulás társulási megállapodásának módosítását. Kérem,
hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(XI.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a
Koppányvölgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 35/2017.(X.18.) TKT
számú határozatára – úgy döntött, hogy a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás
társulási megállapodásának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
1. Az V. A Társulás részletes feladatai és hatáskörei fejezet C) Szociális ellátás pontját
kiegészíti a „Területi irodák és telephelyek” sorral, Telephelyként megjelölve a 8667 Kánya,
Fő út 20-at.
2. Aktualizálja a 2017. január 1-jén aktuális adatokkal a Társuláshoz tartozó települések
lakosságszámát, így az I. Általános rendelkezések 5) A Társuláshoz tartozó települések
lakosságszáma valamint a Társulási megállapodás 3. sz. melléklete „A Koppány-völgye
Többcélú Kistérségi Társulás tagjait megillető szavazatok száma” táblázatot módosítja.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
egyidejűleg felhatalmazta a módosított társulási megállapodás aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
100/2017.(XI.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a
Koppányvölgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 35/2017.(X.18.) TKT
számú határozatára – úgy döntött, hogy a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás
társulási megállapodásának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
1. Az V. A Társulás részletes feladatai és hatáskörei fejezet C) Szociális ellátás pontját
kiegészíti a „Területi irodák és telephelyek” sorral, Telephelyként megjelölve a 8667 Kánya,
Fő út 20-at.
2. Aktualizálja a 2017. január 1-jén aktuális adatokkal a Társuláshoz tartozó települések
lakosságszámát, így az I. Általános rendelkezések 5) A Társuláshoz tartozó települések
lakosságszáma valamint a Társulási megállapodás 3. sz. melléklete „A Koppány-völgye
Többcélú Kistérségi Társulás tagjait megillető szavazatok száma” táblázatot módosítja.
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A képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
egyidejűleg felhatalmazta a módosított társulási megállapodás aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
6/g./ Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: Az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kívánok
hozzáfűzni. Javaslom, hogy az írásos előterjesztés szerint hozzon döntést a képviselő-testület.
Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
101/2017.(XI.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a
Törökkoppányi Napköziotthonos Óvoda fenntartására 1998. április 14. napjától határozatlan
időre létrejött Társulás társulási megállapodásának 4. pontja 2017. április 1. napjától az
alábbiak szerint módosul (módosítás * jelöléssel):
A társulási megállapodás 4.1. a) pont táblázata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.1. a)
„Államháztartási szakágazati besorolás:
851020 Óvodai nevelés
alaptevékeny(ek) kormányzati funkció szerinti besorolása
kormányzati
megnevezés
funkció kód
091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának feladatai
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben*
096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben*
104037
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés*
107051
Szociális étkeztetés*
A tárulási megállapodás 4. pontja az alábbi 4.4. ponttal egészül ki:
„4.4. A Törökkoppányi Napköziotthonos Óvoda intézmény az étkeztetési feladatokat a 7285
Törökkoppány, Kossuth L. u. 29. szám alatti telephelyen látja el, főzőkonyha
működtetésével.”
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Jelen határozat meghozatalával, illetve a módosított társulási megállapodás valamennyi
szerződő fél általi aláírásával egyidejűleg Törökkoppány Község Önkormányzata és
Törökkoppány Község Önkormányzata között gyermekétkeztetési feladatok ellátására
létrejött Feladatellátási megállapodás hatályát veszti.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a
módosított társulási megállapodás aláírására.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Varga György polgármester
6/h./ Települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Varga Györy polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: Javasolom a rendeletet a tervezet szerint elfogadni. 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
15/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
Orbánné Zilizi Márta jegyző
6/i./ Döntés Mikulás csomagokról
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
Varga György polgármester: Javaslom, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően a 014 éves kor közötti törökkoppányi gyermeknek adjunk Mikulás csomagot. A csomag értéke
tavaly 1.500,- Ft/fő volt. Van-e más javaslat, ellenvélemény? Nincs. Kérem, hogy aki a
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(XI.29.) sz. normatív kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községben állandó
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen tartózkodó
0-14 éves kor közötti gyermekeknek (14. életévüket legkésőbb 2017. december 31. napján
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betöltik), illetve az általános iskola 8. osztályába járóknak maximum 1.500,- Ft/fő értékben
Mikulás csomagot ad 2017. évi költségvetése terhére. A képviselő-testület felkérte a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. (A Mikulás csomagban részesülők
névsorát a zárt ülés jegyzőkönyve tartalmazza.)
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő normatív határozatot hozta:
102/2017.(XI.29.) sz. normatív kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községben állandó
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen tartózkodó
0-14 éves kor közötti gyermekeknek (14. életévüket legkésőbb 2017. december 31. napján
betöltik), illetve az általános iskola 8. osztályába járóknak maximum 1.500,- Ft/fő értékben
Mikulás csomagot ad 2017. évi költségvetése terhére. A képviselő-testület felkérte a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. (A Mikulás csomagban részesülők
névsorát a zárt ülés jegyzőkönyve tartalmazza.)
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
6/j./ Betlehem készítése
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
Varga György polgármester: Az általános iskolából indult ki a kezdeményezés. Jó lenne, ha
a mi falunknak is lenne betleheme. Javaslom, hogy biztosítsuk hozzá az anyagokat, 50.000,Ft összegben. Van-e más javaslat? Nincs. Kérem, hogy aki egyetért a javaslattal,
kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(XI.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a községi
betlehem készítéséhez szükséges anyagokra 50.000,- Ft-ot különít el 2017. évi
költségvetéséből. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy 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:
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103/2017.(XI.29.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a községi
betlehem készítéséhez szükséges anyagokra 50.000,- Ft-ot különít el 2017. évi
költségvetéséből. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester

k.m.f.

Varga György
polgármester

Orbánné Zilizi Márta
jegyző

Gyenis Ferenc
jegyzőköny-hitelesítő

Kurucz Tibor
jegyzőköny-hitelesítő

