TÖRÖKKOPPÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2017. augusztus 24-i

rendkívüli nyílt

JEGYZŐKÖNYVE

ülésének
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. augusztus 24én 9.00 órakor, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott rendkívüli 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 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 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
69/2017.(VIII.24.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. augusztus 24-i
rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjait a meghívóban foglaltak szerint, a
jegyzőkönyv-hitelesítők 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./ Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos gördülő fejlesztési terv 2018-2032.
Előadó: Varga György polgármester
2./ Iskolakezdési támogatások megbeszélése
Előadó: Varga György polgármester
3./ Egyebek
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1./ Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos gördülő fejlesztési terv 2018-2032.
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: A DRV Zrt. megküldte a 2018-2032. időszakra vonatkozóan a
gördülő fejlesztési tervet. A vízműrendszer vegyes (állami és önkormányzati) tulajdonban
van. Az üzemviteli épület és a benne lévő technikai eszközök az önkormányzat tulajdonát
képezik. Ebből adódóan a gördülő fejlesztési tervet nekünk is el kell fogadnunk. Javaslom,
hogy a képviselő-testület a határozati javaslat szerint hozzon döntést azzal, hogy a tervezett
beruházások megvalósításához az önkormányzat anyai hozzájárulást – forráshiány miatt –
nem tud biztosítani. Van-e más javaslat, ellenvélemény? Nincs. Kérem, hogy aki egyetért a
javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(VIII.24.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-20093-1-001-0005 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_141_Törökkoppány vízmű Ellátásért Felelőse a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt. által a 2018-2032. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
A Gördülő Fejlesztési Terv megvalósításához az önkormányzat anyagi hozzájárulást
biztosítani – forráshiány miatt – nem tud.
Felelős: Varga György polgármester
Határidő: értelem szerint
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
70/2017.(VIII.24.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-20093-1-00100-05 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_141_Törökkoppány vízmű Ellátásért Felelőse a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt. által a 2018-2032. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
A Gördülő Fejlesztési Terv megvalósításához az önkormányzat anyagi hozzájárulást
biztosítani – forráshiány miatt – nem tud.
Felelős: Varga György polgármester
Határidő: értelem szerint
Varga György polgármester: Javasolom, hogy a képviselő-testület hatalmazzon fel arra,
hogy a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a DRV Zrt-t az
önkormányzat nevében megbízhassam. Kérem, hogy aki egyetért a javaslattal,
kézfelemeléssel jelezze.
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Határozati javaslat:
…/2017.(VIII.24.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-20093-1-001-0005 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_141_Törökkoppány vízmű Ellátásért Felelőse a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti a felhatalmazza a
polgármestert, hogy a gördülő fejlesztés tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t hatalmazza meg.
Felelős: Varga György polgármester
Határidő: értelem szerint
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
71/2017.(VIII.24.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-20093-1-00100-05 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_141_Törökkoppány vízmű Ellátásért Felelőse a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti a felhatalmazza a
polgármestert, hogy a gördülő fejlesztés tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t hatalmazza meg.
Felelős: Varga György polgármester
Határidő: értelem szerint
2./ Iskolakezdési támogatások megbeszélése
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
Varga György polgármester: Tavaly az általános iskolásoktól átvállaltuk a tankönyvek árát;
a középfokú és felsőfokú oktatásban részesülőknek 12.000,- Ft/fő támogatást adtunk. Az új
tanévtől már nem csak az 1-4. osztályosoknak, hanem az 5-8. osztályosoknak sem kell a
tankönyvekért fizetni. Minden tanuló ingyenesen juthat hozzá a tankönyvekhez, a tankönyvek
árának átvállalása oka fogyottá vált. Anyagi lehetőségeink figyelembe vételével, javasolom,
hogy a középfokú, a szakképző és a felsőfokú oktatásban résztvevők részére 12.000,- Ft/fő
támogatást biztosítsunk. Van-e más javaslat, ellenvélemény? Nincs. Kérem, hogy aki a
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(VIII.24.) sz. normatív kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a nappali
tagozatos középiskolai tanulók, a felsőfokú iskolai nappali tagozatos hallgatók és az
iskolarendszerű szakképzés nappali tagozatán részt vevők részére 12.000,- Ft/fő, azaz
tizenkettőezer forint/fő iskolakezdési támogatást biztosít 2017. évi költségvetéséből. 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 normatív határozatot hozta:
72/2017.(VIII.24.) sz. normatív kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a nappali
tagozatos középiskolai tanulók, a felsőfokú iskolai nappali tagozatos hallgatók és az
iskolarendszerű szakképzés nappali tagozatán részt vevők részére 12.000,- Ft/fő, azaz
tizenkettőezer forint/fő iskolakezdési támogatást biztosít 2017. évi költségvetéséből. A
képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester

3./ Egyebek
3/a./ Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának fejlesztése Törökkoppányon pályázat ügye
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
Varga György polgármester: A főzőkonyha bővítését szerettük volna megoldani ezen
pályázat keretében. A pályázatnál alapfeltétel volt a szociális adagszám. A szociális
adagszámba csak a szakellátásban részesülő étkezők tartoznak bele. Nálunk ilyen nincs. Így a
pályázat nem került benyújtásra. A pályázattal kapcsolatosan meghozott határozatainkat
vissza kell vonni. Javasolom, hogy a 26/2017.(II.15.) sz. kt. és a 40/2017.(IV.25.) sz. kt.
határozatait vonja vissza a képviselő-testület. Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(VIII.24.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szociális alapszolgáltatás
infrastruktúrájának fejlesztése Törökkoppányon” pályázat benyújtásával kapcsolatosan
meghozott 26/2017.(II.15.) sz. kt. határozatát és 40/2017.(IV.25.) sz. kt. határozatát
visszavonja, mert a pályázatot jogosultsági feltételek hiánya miatt az önkormányzat nem tudja
benyújtani. 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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73/2017.(VIII.24.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szociális alapszolgáltatás
infrastruktúrájának fejlesztése Törökkoppányon” pályázat benyújtásával kapcsolatosan
meghozott 26/2017.(II.15.) sz. kt. határozatát és 40/2017.(IV.25.) sz. kt. határozatát
visszavonja, mert a pályázatot jogosultsági feltételek hiánya miatt az önkormányzat nem tudja
benyújtani. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
3/c./ Iskolabusz üzemeltetésével kapcsolatos döntés
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
Varga György polgármester: Az általános iskolások uszodába szállításáról van szó. Az
iskolabuszunkat jelenleg 175,- Ft/km díj ellenében biztosítjuk a tankerület részére. Árajánlatot
kértek a 2017/2018-as tanévre; 185,- Ft/km díj lenne az elfogadható mindkét fél részéről.
Javasolom, hogy a 2017. szeptember 4-től 2018. május 30-ig terjedő időszakra 185,- Ft/km díj
ellenében biztosítsuk az iskolabuszt a Siófoki Tankerület részére. Kérem, hogy aki a
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(VIII.24.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
önkormányzat üzemeltetésében lévő JOH-644 forgalmi rendszámú, IVECO típusú iskolabuszt,
az általános iskolások uszodába szállítása céljából, a 2017. szeptember 4. napjától 2018.
május 30. napjáig időszakra 185,- Ft/km díj ellenében biztosítja a Siófoki Tankerület részére.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
felhatalmazta a Siófoki Tankerülettel kötendő szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
74/2017.(VIII.24.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
önkormányzat üzemeltetésében lévő JOH-644 forgalmi rendszámú, IVECO típusú
iskolabuszt, az általános iskolások uszodába szállítása céljából, a 2017. szeptember 4. napjától
2018. május 30. napjáig időszakra 185,- Ft/km díj ellenében biztosítja a Siófoki Tankerület
részére. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
felhatalmazta a Siófoki Tankerülettel kötendő szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester

6
3/d./ Törökkoppány Néprajza kiadvány ügye
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
Varga György polgármester: Elkészült a Törökkoppány Néprajza című kiadvány (500 db).
A kiadvány elkészítésével kapcsolatos költségek (nyomdai költség, DVD írás, DVD
sokszorosítás, fotók készítése) 1.200.000,- Ft-ot tesznek ki. A kiadványt Vida Irén
nyugalmazott pedagógus készítette. A technikai munkában többen is részt vettek. A kiadvány
ára 2.500,- Ft/db lenne. Javasolom, hogy a képviselő-testület hagyja jóvá a kiadvány
elkészítésével kapcsolatos összeg 2017. évi önkormányzati költségvetésből való elkülönítését
és az értékesítésével kapcsolatos egységárat. Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(VIII.24.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
„Törökkoppány Néprajza” című, 500 db önkormányzati kiadvány elkészítésével kapcsolatos
kiadásokra 1.200.000,- Ft-ot, azaz egymillió-kettőszázezer forintot különít el 2017. évi
költségvetéséből. A kiadványt az önkormnyzat értékesíteni kívánja. A kiadvány árát a
képviselő-testület 2.500,- Ft/db, azaz kettőezer-ötszáz forint/darab összegben határozza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza 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:
75/2017.(VIII.24.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
„Törökkoppány Néprajza” című, 500 db önkormányzati kiadvány elkészítésével kapcsolatos
kiadásokra 1.200.000,- Ft-ot, azaz egymillió-kettőszázezer forintot különít el 2017. évi
költségvetéséből. A kiadványt az önkormnyzat értékesíteni kívánja. A kiadvány árát a
képviselő-testület 2.500,- Ft/db, azaz kettőezer-ötszáz forint/darab összegben határozza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
3/e./ Munkamegosztási megállapodás hatályon kívül helyezése
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
Varga György polgármester: A főzőkonyha, mint önálló intézmény 2017. március 31.
napjával megszűnt és beolvadt az óvoda intézménybe. Hatályban van még a főzőkonyha és a
közös hivatal között létrejött munkamegosztási megállapodás. Az Óvoda és a Hivatal között
van érvényes munkamegosztási megállapodás. Javasolom, hogy helyezzük hatályon kívül a
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főzőkonyha és közös hivatal között létrejött munkamegosztási megállapodást. Kérem, hogy
aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(VIII.24.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Törökkoppányi Főzőkonyha,
mint önálló intézmény megszűnése miatt,a Törökkoppányi Közös Önkormányzati Hivatal és a
Törökkoppányi Főzőkonyha között létrejött Munkamegosztási megállapodást hatályon kívül
helyezi. 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:
76/2017.(VIII.24.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Törökkoppányi Főzőkonyha,
mint önálló intézmény megszűnése miatt,a Törökkoppányi Közös Önkormányzati Hivatal és a
Törökkoppányi Főzőkonyha között létrejött Munkamegosztási megállapodást hatályon kívül
helyezi. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
3/f./ Személyi ügy megtárgyalása
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
A személyi ügyet a képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta.

k.m.f.
Varga György
polgármester

Orbánné Zilizi Márta
jegyző

Márkus Balázs
jegyzőköny-hitelesítő

Gyenis Ferenc
jegyzőköny-hitelesítő

