TÖRÖKKOPPÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2017. július 31-i

nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. július 31-én
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 Kurucz Tibor és Zana István 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:
58/2017.(VII.31.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. július 31-i nyílt
képviselő-testületi ülés napirendi pontjait a meghívóban foglaltak szerint, a jegyzőkönyvhitelesítők személyét (Kurucz Tibor és Zana István 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./ Szociális célú tüzelőanyag támogatás pályázat megtárgyalása
Előadó: Varga György polgármester
2./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Varga György polgármester
3./ Arculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Varga György polgármester
4./ Egyebek
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1./ Szociális célú tüzelőanyag támogatás pályázat megtárgyalása
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
Varga György polgármester: Megjelent a pályázati kiírás települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás elnyerésére. Lehet
választani a tűzifa és a szén között. Az előző évben a szén mellett döntöttünk. Az elosztás és a
kiosztás szempontjából volt kedvező ez a döntés. Az idei évben az önkormányzat
maximálisan 92 m3 tűzifát vagy 276 q szenet igényelhet. A jogosulti kört a pályázati kiírás
határozza meg. Önrészt kell vállalnunk, mert nem szerepelünk a kedvezményezett
települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015.(IV.23.) Korm.
rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési
önkormányzatok között. Az önrész maximálisan igényelhető tűzifa esetén 116.840,- Ft; szén
esetén 175.260,- Ft. A fuvardíj és a jogosultak részére történő kiszállítás költsége terhel még
bennünket. A pályázatot 2017. augusztus 25-ig kell benyújtani. Miniszteri döntés szeptember
29-ig lesz. A tüzelőanyagra való jogosultság feltételeit meghatározó rendeletet úgy kell
megalkotni, hogy az legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba
lépjen. A rendeletben meg kell határoznunk az igénylések rendjét is (kérelmek benyújtási
határideje, elbírálás határideje). A támogatásból vásárolt tüzelőanyagot 2018. február 15-ig
kell kiosztani a rászorulók részére. A támogatás felhasználásáról 2018. április 16-ig a
kincstár felé el kell számolni. Maradjon a szén vagy térjünk vissza a tűzifára?
A képviselő-testület tagjai a szén igényléssel értettek egyet.
Varga György polgármester: Javasolom, hogy nyújtsuk be a pályázatot szénre, a
maximálisan igényelhető mennyiségre, vállaljuk az önrészt és a fuvar költséget, valamint a
díjtalan kiszállítást a jogosultak részére. Van-e más javaslat, ellenvélemény? Nincs. Kérem,
hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(VII.31.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy döntött, hogy a
belügyminiszter által – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésével Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.9.
pontja szerint kiírt pályázaton részt kíván venni.
A képviselő-testület az önkormányzat által igényelhető maximális mennyiségű 276 q
barnakőszénre kíván pályázatot benyújtani.
A képviselő-testület vállalja a pályázati kiírás szerinti önrész biztosítását, melyre az
önkormányzat 2017. évi költségvetése fedezetet biztosít.
Forrásösszetétel:
Választott támogatás fajtája:

barnakőszén

Maximálisan igényelhető mennyiség (m3/q):

276 q

Igényelt mennyiség (m3/q):

276 q

Vállalt önerő összege (Ft):

175.260,- Ft
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A képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú szénben részesülőktől ellenszolgáltatást
nem kér. A szén kiszállításával kapcsolatos költségeket az önkormányzat biztosítja.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőn belüli
elkészítéséről és benyújtásáról, további szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: 2017. augusztus 25.; 16.00 óra (ektronikusan)
2017. augusztus 28. (papír alapon)
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
59/2017.(VII.31.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy döntött, hogy a
belügyminiszter által – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésével Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet
I.9. pontja szerint kiírt pályázaton részt kíván venni.
A képviselő-testület az önkormányzat által igényelhető maximális mennyiségű 276 q
barnakőszénre kíván pályázatot benyújtani.
A képviselő-testület vállalja a pályázati kiírás szerinti önrész biztosítását, melyre az
önkormányzat 2017. évi költségvetése fedezetet biztosít.
Forrásösszetétel:
Választott támogatás fajtája:

barnakőszén

Maximálisan igényelhető mennyiség (m3/q):

276 q

Igényelt mennyiség (m3/q):

276 q

Vállalt önerő összege (Ft):

175.260,- Ft

A képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú szénben részesülőktől ellenszolgáltatást
nem kér. A szén kiszállításával kapcsolatos költségeket az önkormányzat biztosítja.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőn belüli
elkészítéséről és benyújtásáról, további szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: 2017. augusztus 25.; 16.00 óra (ektronikusan)
2017. augusztus 28. (papír alapon)
Felelős: Varga György polgármester
2./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
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Varga György polgármester: A Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP) kétévente felül
kell vizsgálni. A változások folyamatosan átvezetésre kerültek. Javasolom, hogy a HEP
Intézkedési Tervbe vegyük fel a „Helyi identitás és kohézió erősítése” projekt megvalósítását,
illetve mondjuk ki, hogy a HEP-et felülvizsgáltuk, a 2015. és 2016. év vonatkozásában a
számszaki adatok aktualizálásával megbízzuk a helyi esélyegyenlőségi koordinátort. Van-e
más javaslat? Nincs. Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(VII.31.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját (HEP) az írásos előterjesztés szerint
módosítja.
A képviselő-testület kimondja, hogy a HEP-et áttekintette, annak 2017. évben esedékes
felülvizsgálatát elvégezte. A képviselő-testület megállapítja, hogy a HEP-ben rögzítettek a
valóságnak megfelelőek, további változtatások nem szükségesek. A képviselő-testület felkéri a
helyi esélyegyenlőségi koordinátort, hogy a HEP helyzetelemzésre vonatkozó részét a 2015.
és 2016. évek vonatkozásában aktualizálja.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Határidő: 2017. augusztus 11.
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
60/2017.(VII.31.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját (HEP) az írásos előterjesztés szerint
módosítja.
A képviselő-testület kimondja, hogy a HEP-et áttekintette, annak 2017. évben esedékes
felülvizsgálatát elvégezte. A képviselő-testület megállapítja, hogy a HEP-ben rögzítettek a
valóságnak megfelelőek, további változtatások nem szükségesek. A képviselő-testület felkéri
a helyi esélyegyenlőségi koordinátort, hogy a HEP helyzetelemzésre vonatkozó részét a 2015.
és 2016. évek vonatkozásában aktualizálja.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Határidő: 2017. augusztus 11.
Felelős: Varga György polgármester
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3./ Arculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: Javasolom, hogy a partnerségről szóló rendeletet a tervezet
szerint fogadja el a képviselő-testület. 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
10/2017.(VIII.15.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes
településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
Orbánné Zilizi Márta jegyző
Varga György polgármester: Tájékoztatásul el kívánom mondani, hogy a Településképi
Arculati Kézikönyv elkészíttetésére 1 millió forint állami támogatásra vagyunk jogosultak. (A
támogatás a 10.000 lakos alatti, 32.000,- Ft egy lakosra jutó adóerő-képességet el nem érő
önkormányzatokat illeti meg.) Javasolom, hogy a képviselő-testület hozzon döntést arról,
hogy a településképi rendelet megalkotásának előkészítését megkezdte, az ún. partnerségi
rendeletet elfogadta, felhatalmazza a polgármestert az adatszolgáltatási kérelem benyújtására,
Arculai Kézikönyv elkészíttetésére, további szükséges intézkedések megtételére. Kérem, hogy
aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(VII.31.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kimondja, hogy a településképi
rendelet megalkotásának előkészítését megkezdte; a településfejlesztési és településrendezési
dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi
egyeztetésének szabályairól szóló rendeletet megalkotta. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti adatszolgáltatási kérelem
benyújtására, a Településképi Arculati Kézikönyv elkészíttetésére, további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
61/2017.(VII.31.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kimondja, hogy a
településképi rendelet megalkotásának előkészítését megkezdte; a településfejlesztési és
településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos
jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló rendeletet megalkotta. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti
adatszolgáltatási kérelem benyújtására, a Településképi Arculati Kézikönyv elkészíttetésére,
további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester

4./ Egyebek
4/a./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: A rendelet módosítását az időközben bekövetkezett
változások, előirányzat módosítások tették szükségessé. Az írásos előterjesztéshez szóbeli
kiegészítést nem kívánok hozzáfűzni. A rendeletet a tervezet szerint javasolom elfogadni.
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
11/2017.(VIII.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.2.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
Orbánné Zilizi Márta jegyző
4/b./ Törökkoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek
elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a
házszámmegállapítás szabályairól szóló 12/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
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Varga György polgármester: Kérem a jegyzőt, hogy adjon tájékoztatást a napirenddel
kapcsolatban.
Orbánné Zilizi Márta jegyző: Javasolom, hogy a rendelet tartalmazza a képviselő-testület
által elnevezett közterületeket. Erre azért van szükség, mert a Központi Címregiszter
karbantartása során dokumentumokat kell feltölteni a rendszerbe. Amennyiben közterület
elnevezéséről van szó, úgy arról a képviselő-testület jogosult döntést hozni, míg a házszámok
tekintetében a jegyző jogosult eljárni.
Varga György polgármester: Javasolom, hogy a rendelet módosítását a tervezet szreint
fogadja el a képviselő-testület. Kérem, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
Törökkoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2017.(VIII.15.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszámmegállapítás szabályairól szóló
12/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
Orbánné Zilizi Márta jegyző
4/c./ Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat megtárgyalása
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
Varga György polgármester: Kiírásra került a Helyi identitás és kohézió erősítése TOP
pályázat. Az előzetes egyeztetés alapján nyolc község nyújtaná be közösen a pályázatot. A
Törökkoppányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó községek Bonnya kivételével, plusz
Nágocs és Zics, valamint a gesztori feladatokat ellátó Völgy Hangja Egyesület. A projekt
keretében rendezvények támogatására, illetve ehhez kapcsolódó eszközök beszerzésére lesz
lehetőség (pl.: sátrak, mobil színpad, stb.). A pályázathoz önerő nem szükséges. Javasolom,
hogy vegyünk részt a közös pályázatban. Kinek, mi a véleménye?
A képviselő-testület tagjai egyetértettek a polgármester javaslatával.
Varga György polgármester: Javasolom, hogy a szóbeli előterjesztésben elmondottak
alapján a képviselő-testület vegyen részt a TOP-5.3.1-16 pályázatban. Kérem, hogy aki a
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
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Határozati javaslat:
…/2017.(VII.31.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy konzorciumi
tagként, konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásával részt kíván venni a Területés Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-5.3.1-16 kódszámú, A helyi
identitás és kohézió erősítése című pályázaton.
A konzorciumban résztvevők:
Kára Község Önkormányzata (7285 Kára, Kölcsey F. u. 1.),
Miklósi Község Önkormányzata (8669 Miklósi, Rákóczi F. u. 3.),
Nágocs Község Önkormányzata (8674 Nágocs, Hősök tere 10.),
Somogyacsa Község Önkormányzata (7283 Somogyacsa, Kossuth L. u. 187.),
Somogydöröcske Község Önkormányzata (7284 Somogydöröcske, Keleti u. 80.),
Törökkoppány Község Önkormányzata (7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66.),
Szorosad Község Önkormányzata (7285 Szorosad, Arany J. u. 11.)
Zics Község Önkormányzata (8672 Zics, Petőfi S. u. 1.),
Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület (7284 Somogydöröcske, Nyugati u.
122.).
A konzorciumban résztvevők támogatási kérelmet nyújtanak be, és a támogatási kérelem
támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel valósítják meg.
A támogatási kérelem címe: „MÚLTUNK ÖSSZEKÖT – összefogás a Koppányvölgyi falvak
közösségeinek megerősítéséért”
A konzorciumban résztvevő tagok, a konzorcium vezetőjévé a Völgy Hangja Fejlesztési
Társaság Közhasznú Egyesületet választják, egyidejűleg meghatalmazzák, hogy helyettük és
nevükben a támogatási kérelmet írja alá, nyújtsa be és a támogatási kérelem elbírálása során
a konzorciumot képviselje.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi együttműködési
megállapodás aláírására, további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. augusztus 25.
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
62/2017.(VII.31.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
konzorciumi tagként, konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásával részt kíván
venni a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-5.3.1-16
kódszámú, A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton.
A konzorciumban résztvevők:
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Kára Község Önkormányzata (7285 Kára, Kölcsey F. u. 1.),
Miklósi Község Önkormányzata (8669 Miklósi, Rákóczi F. u. 3.),
Nágocs Község Önkormányzata (8674 Nágocs, Hősök tere 10.),
Somogyacsa Község Önkormányzata (7283 Somogyacsa, Kossuth L. u. 187.),
Somogydöröcske Község Önkormányzata (7284 Somogydöröcske, Keleti u. 80.),
Törökkoppány Község Önkormányzata (7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66.),
Szorosad Község Önkormányzata (7285 Szorosad, Arany J. u. 11.)
Zics Község Önkormányzata (8672 Zics, Petőfi S. u. 1.),
Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület (7284 Somogydöröcske, Nyugati u.
122.).
A konzorciumban résztvevők támogatási kérelmet nyújtanak be, és a támogatási kérelem
támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel valósítják meg.
A támogatási kérelem címe: „MÚLTUNK ÖSSZEKÖT – összefogás a Koppányvölgyi falvak
közösségeinek megerősítéséért”
A konzorciumban résztvevő tagok, a konzorcium vezetőjévé a Völgy Hangja Fejlesztési
Társaság Közhasznú Egyesületet választják, egyidejűleg meghatalmazzák, hogy helyettük és
nevükben a támogatási kérelmet írja alá, nyújtsa be és a támogatási kérelem elbírálása során a
konzorciumot képviselje.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi együttműködési
megállapodás aláírására, további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. augusztus 25.
Felelős: Varga György polgármester
4/d./ Háziorvosi ügyeleti ellátás ügye
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: Ismertetem Dr. Pap Imre háziorvos napirenddel kapcsolatos
levelét. A két háziorvosi körzet mellett nem tud részt venni a hétvégi orvosi ügyelet
ellátásában. Kéri az érintett polgármestereket, hogy gondolják át a feladatellátás jövőbeni
módját és javaslatokat is tett. A hétvégi orvosi ügyeleti ellátásra a kisbárapáti
önkormányzattal van feladatellátási megállapodásunk. A kisbárapáti polgármester asszony
ígéretet tett arra, hogy össze fogja hívni az érintett polgármestereket, jegyzőket és
háziorvosokat. Ezt követően tudunk majd döntést hozni. A hétvégi orvosi ügyelettel
kapcsolatosan, a 2016. év vonatkozásában felmerültek plusz költségek (bank,
felelősségbiztosítás), amelyeket lakosságszám arányosan kellene viselnünk. Tisztázásra
került, hogy a hétvégi orvosi ügyeleti ellátásnál meghatározott, állami finanszírozás szerinti
lakosságszám alapján rendezzük a többlet költségeket, figyelembe véve az eddig kifizetett
141,- Ft/fő összegeket. Ebből adódóan a 2016. évre 62.422,- Ft-ot kell még megfizetnünk a
kisbárapáti önkormányzat részére. Javasolom, hogy ezen összeg vállalását hagyja jóvá a
képviselő-testület. Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
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…/2017.(VII.31.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóvá hagyja, hogy a háziorvosi
ügyeleti ellátás biztosítására, a 2016. év vonatkozásában, a már megfizetett hozzájáruláson
felül 62.422,- Ft összegű hozzájárulás kerüljön megfizetésre Kisbárapáti Község
Önkormányzata részére. 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:
63/2017.(VII.31.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóvá hagyja, hogy a háziorvosi
ügyeleti ellátás biztosítására, a 2016. év vonatkozásában, a már megfizetett hozzájáruláson
felül 62.422,- Ft összegű hozzájárulás kerüljön megfizetésre Kisbárapáti Község
Önkormányzata részére. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
4/e./ Személyi ügyek megtárgyalása
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
A személyi ügyeket a képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta.
4/f./ 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.
Határozati javaslat:
…/2017.(VII.31.) 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.
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Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
64/2017.(VII.31.) 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

Kurucz Tibor
jegyzőköny-hitelesítő

Zana István
jegyzőköny-hitelesítő

