Iktatószám:

616/12/2015.

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06.-ánmegtartott
ülésének
Határozatok
37:Z1.
a.) jegyzőkönyve,
b.) tárgysorozata,
c.) határozata: 32-37. számig,
d.) rendelete: 4-6. számig.

tárgykódjai:

32-35:Z1;

36:D1;

Rendeletek tárgykódjai: 4:B1; 5:B4; 6:G1;

TÁRGYSOROZAT:

1. Előterjesztés a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.19.) számú rendelet módosítására
2. Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek meghatározása
3. Előterjesztés Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet
megalkotására

4. Előterjesztés az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet
megalkotására
5. Előterjesztés a Mándoki Szociális Központ személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról
szóló rendelet módosításának véleményezésére
6. Előterjesztés termőföld megvásárlására (tuzséri 035/4, 035/9, 035/10 és 035/11 hrsz.)
7. Döntés települési értéktár létrehozásáról
8. Előterjesztés a 2014. évi összefoglaló jelentés a belső ellenőrzési tevékenységről
9. Döntés nyári gyermekétkeztetés igénybejelentéséről
10. ifj. Lakatos Győző Tuzsér, Diófás út 24. szám alatti lakos támogatási kérelme (zárt)

Napirendek utáni bejelentések, indítványok.

Tuzsér, 2015. május 6.

Ferkovics Tibor
Polgármester
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J EG Y Z Ő K Ö N Y V
Készült a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Tulipán Termében 2015. május 6-án
megtartottképviselő-testületi ülésen.

JELEN

VANNAK:

Jelen vannak:

Ferkovics Tibor polgármester elnöklete alatt;
Klicsu Ferenc alpolgármester;
Ácsné Turóczi Edina képviselő;
Nagy Gábor képviselő;
Pokol Csaba Béláné képviselő;
Révész Béla képviselő;

Távol van:

Kepics Barna képviselő.

Meghívottak:

Dr. Szép Béla jegyző;
Gergely István aljegyző;

NAPIREND

ELŐTT:

Ferkovics Tibor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mivel a 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van.
FerkovicsTiborpolgármesterjavaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont
tárgyalására,melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogad.
Ferkovics Tibor polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Nagy Gábor képviselőt,
melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogad.

NAPIRENDEK

T Á R G Y A L Á S A:

Tárgy (1) Tsp.:Előterjesztés a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.19.) számú rendelet
módosítására

Előadó:Ferkovics Tibor polgármester
FerkovicsTibor:A napirendi pontot vitára bocsájtom, kiegészíteni nem kívánom.
Révész Béla: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasolja a
képviselő-testület felé.
Pokol Csabáné: A Népjóléti Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasolja a
képviselő-testület felé.
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Mivel a napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el,Ferkovics Tibor
polgármester szavazásra bocsátotta a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.19.) számú
rendelet módosítását, ezzel Tuzsér Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal egyet értett és a következő rendeletet hozta:
"Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2015. (V.06.)
rendelete
-

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról -

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik,
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva
Az önkormányzati rendelet 6. §-a vonatkozásában a felhatalmazást adó jogszabály a 2011. évi
CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdése
1. § Az Önkormányzat 2014 évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.19) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: rendelet) 1. §-a az alábbiak szerint módosul:
„1. §
(1) Tuzsér Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat
költségvetési bevételi főösszegét 974.015 ezer forintban
költségvetési kiadási főösszegét 974.015 ezer forintban
hiány, és pénzmaradvány nélkül állapítja meg.
2. §
(1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10)
A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11)
A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12)
A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13)
A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(14)
A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(15)
A rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
(16)
A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
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(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

A rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
A rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
A rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
A rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
A rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.
A rendelet 25. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.
A rendelet 26. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.
A rendelet 27. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép.
A rendelet 28. melléklete helyébe e rendelet 25. melléklete lép.
A rendelet 29. melléklete helyébe e rendelet 26. melléklete lép.
A rendelet 30. melléklete helyébe e rendelet 27. melléklete lép.

3. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti."

Tárgy (2) Tsp.:Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek meghatározása
Előadó:Ferkovics Tibor polgármester
Ferkovics Tibor: A költségvetés elfogadásához tartozik, az írásos előterjesztést nem kívánom
kiegészíteni.
Révész Béla: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasolja a
képviselő-testület felé.
Pokol Csabáné: A Népjóléti Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasolja a
képviselő-testület felé.

Mivel a napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el,Ferkovics Tibor
polgármester szavazásra bocsátotta a saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekre
vonatkozó határozati javaslatot, ezzel Tuzsér Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal egyet értett és a következő határozatot hozta:
"Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
32/2015. (V.06.) számú
határozata
-

saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásáról -

A képviselő-testület
1. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban
Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az adósságot keletkeztető
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeit és a Stabilitási tv.
3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteit a határozat melléklete szerint állapítja
meg.
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2. Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2014. évi zárszámadásába az 1. pont
szerint kerüljenek beépítésre az adósságot keletkeztető ügyletek."

Tárgy (3) Tsp.:Előterjesztés Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
szóló rendelet megalkotására

Előadó:Ferkovics Tibor polgármester
Ferkovics Tibor: Tárgyaltuk mindkét bizottsági ülésen, nem kívánom szóban kiegészíteni.
Révész Béla: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasolja a
képviselő-testület felé.
Pokol Csabáné: A Népjóléti Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasolja a
képviselő-testület felé.

Mivel a napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el,Ferkovics Tibor
polgármester szavazásra bocsátotta aTuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi
zárszámadásáról szóló rendelettervezetet, ezzel Tuzsér Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyet értett és a következő rendeletet hozta:

"Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2015. (V.06.)
rendelete
-

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról -

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik,
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. §
(1) Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat
költségvetési bevételi főösszegét 955401 ezer forintban
költségvetési kiadási főösszegét 940489 ezer forintban
költségvetési pénzmaradványát 14912 ezer forintban, módosított pénzmaradványát 14912
ezer forintban állapítja meg, melyből 0 ezer forint működési célú, 14912 ezer forint
felhalmozási célú pénzmaradvány.
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2. §
Az önkormányzat bevételeit az 1., 20., 21. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
3. §
A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait a 2.-19., 26. melléklet szerint részletezi
kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban.
4. §
Az önkormányzat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 22. melléklet szerinti
részletezettségben állapítja meg.
5. §
A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és
kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 23.-25., 29.-34. melléklet
szerinti részletezettségben állapítja meg.
6. §
Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kiadásait és bevételeit
mérlegszerűen a 27. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
7. §
Az önkormányzat vagyonát a 35.-37. mellékelt szerint állapítja meg.
8. §
A képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételit és kiadásait a 15. melléklet szerinti
tartalommal fogadja el.
9. §
A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek bevételit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. §
Az önkormányzat maradványának kimutatását a 38. melléklet szerinti tartalommal hagyja
jóvá.
11. §
A képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 39. melléklet szerint állapítja meg.
12. §
Az önkormányzat és intézményei létszámát a 40. melléklet szerint állapítja meg.
13. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba."

74
Tárgy (4) Tsp.:Előterjesztés az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet
megalkotására
Előadó:Dr. Szép Béla jegyző
Dr. Szép Béla:A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény a
képviselő-testület hatáskörébe utalja az avar és a kerti hulladék égetésére vonatkozó
szabályoknak a megalkotását.
A rendelet-tervezet szabályozza, hogy mi az avar és a kerti hulladék, továbbá az avar és a
kerti hulladék kezelésére, ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A rendelet értelmében
vasárnap és ünnepnapokon tilos az égetés és azt reggel 8 és 19 óra közötti időszakban lehet
végezni. Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények,
sportlétesítmények 100 méteres körzetében, az intézmény működésének az ideje alatt.

Mivel a napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el,Ferkovics Tibor
polgármester szavazásra bocsátottaaz avar és a kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló
rendelettervezetet, ezzel Tuzsér Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal egyet értett és a következő rendeletet hozta:
"Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2015. (V.06.)
rendelete
-

az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetéséről -

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1.§
E rendelet alkalmazásában :
a) avar és kerti hulladék: avar, falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb
növényi maradványok.
b) ünnepnap: január 1., március 15., húsvét, pünkösd, augusztus 20., október 23., november
1., és december 25-26.
2. §
(1) Az avar- és kerti hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról az ingatlan tulajdonosa, illetve
amennyiben a tulajdonos és a használó nem azonos, abban az esetben a használó köteles
gondoskodni.
(2) Az avar- és kerti hulladék kezelésére, ártalmatlanítására elsősorban a komposztálás
ajánlott.
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(3) Égetéssel a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett, nem
komposztálható (nem lebomló), illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl. baktériumos,
vírusos, gombás, vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.
(4) Vasárnap és ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos.
(5) A napi égetést 8-19 óra közötti időszakban lehet végezni.
(6) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.
3. §
(1) Az avar- és kerti hulladékot kizárólag szélcsendes időben és csak olyan helyen szabad
elégetni, ahol az égetés a személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyezteti, és környezeti
kárt nem okoz. Az avar- és kerti hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mellett, a
tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával égethető el. Veszély esetén a tűz eloltásáról az
égetést végző személy köteles gondoskodni.
(2) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen
szikkasztani, szárítani kell, s az eltüzelése csak folyamatosan, kis adagokban történhet. A
nagy mennyiségű füstöt tervelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos. A tüzelést végző
túlzott füst- illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani, és a levegőszennyezést
megszüntetni.
(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, és erős szél
esetén.
(4) Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékében lévő zöld növényeket,
fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye és hőtermelési
hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.
(5) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi
adalékanyag és az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari
eredetű hulladékot (különösen: műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, gyógyszermaradványt,
és egyéb veszélyes hulladékot).
(6) Egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék égetési szándék esetén a
szomszédokat előzetesen tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy
alkalommal maximum 4 óra időtartamig tarthat.
4. §
(1)Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott
sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint
az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások,
rendezvények ideje alatt.

76

(2) Tilos az avar és növényi hulladék égetése vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés) mentén
a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül.
(3) Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos.
(4) Az égetést csak 18 éven felüli, cselekvőképes személy végezheti.
(5) Az égetés alatt a tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles
gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben
tartani, amelyekkel a tűz terjedése biztonsággal megakadályozható, a tűz eloltható, így
különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább az adott tűz oldásához kellő mennyiségű vizet,
tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát, vagy egyéb kézi szerszámot.
(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással, kézi
szerszámokkal – meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása
előtt meg kell győződni.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Egyidejűleg hatályát veszti a " helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok
rendjéről, a település tisztaságáról” szóló 13/2000. (XII.19.) számú rendelet 13.§.-a.

Tárgy (5) Tsp.:Előterjesztés a Mándok Város személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásról szóló rendelet módosításának véleményezésére

Előadó:Ferkovics Tibor polgármester
Ferkovics Tibor: A Pénzügyi bizottság tárgyalta, formális döntésről van szó, Tuzsért nem
érinti a térítési díj változás.
Révész Béla: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasolja a
képviselő-testület felé.

Mivel a napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el,Ferkovics Tibor
polgármester szavazásra bocsátotta aMándoki Szociális Központ személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásról szóló rendelet módosításának véleményezésére vonatkozó határozati
javaslatot, ezzel Tuzsér Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen

szavazattal egyet értett és a következő határozatot hozta:
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
33/2015. (V.06.) számú
határozata
-

Mándok Város személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet
módosításának véleményezésére-
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hozzájárul
a Mándok Város személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
4/2011. (III.31.) rendelete módosításához.

Tárgy (6) Tsp.:Előterjesztés termőföld megvásárlására (tuzséri 035/4, 035/9, 035/10 és 035/11
hrsz.)

Előadó:Ferkovics Tibor polgármester
Ferkovics Tibor: Atuzséri 035/4, 035/9, 035/10 és 035/11 hrsz-ú termőföldet szeretnénk
megvásárolni, közfoglalkoztatásra, illetve szociális földprogramra szeretnénk fordítani majd.

Révész Béla: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasolja a
képviselő-testület felé.
Mivel a napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el,Ferkovics Tibor
polgármester szavazásra bocsátotta a termőföld megvásárlására (tuzséri 035/4, 035/9, 035/10 és
035/11 hrsz.) vonatkozó javaslatot, ezzel Tuzsér Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal egyet értett és a következő határozatot hozta:
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
34/2015. (V.06.) számú
határozata
-

termőföld megvásárlására (tuzséri 035/4, 035/9, 035/10 és 035/11 hrsz.)-

A képviselő-testület
a.) elhatározza a tuzséri 035/4, 035/9, 035/10 és 035/11 helyrajzi számú külterületi
mezőgazdasági földingatlanok tulajdonjogának megszerzését 1.400.000.- Ft vételár
ellenében,
b.) a termőföldingatlanokat szociális földprogram és közmunkaprogram céljára
hasznosítja
c.) felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására,
d.) a vételárat a költségvetés fejlesztési tartalékából biztosítja.

Tárgy (7) Tsp.:Döntés települési értéktár létrehozásáról
Előadó:Ferkovics Tibor polgármester
Ferkovics Tibor: Javaslom, hogy vegyük le napirendről, ne döntsünk most benne, későbbi
ülésig dolgozzunk még az előkészítésén.
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Ferkovics Tibor polgármester javasolja a napirendi pont
elhalasztását,melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogad.

megtárgyalásának

Tárgy (8) Tsp.:Előterjesztés a 2014. évi összefoglaló jelentés a belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó:Ferkovics Tibor polgármester
Dr. Szép Béla: Évente kötelességünk tájékoztatni a képviselő-testületet a belső ellenőrzési
tevékenységgel kapcsolatosan.
Révész Béla: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasolja a
képviselő-testület felé.

Mivel a napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el,Ferkovics Tibor
polgármester szavazásra bocsátottaa 2014. évi összefoglaló jelentést a belső ellenőrzési
tevékenységről, ezzel Tuzsér Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal egyet értett és a következő határozatot hozta:
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
36/2015. (V.06.) számú
határozata
-

a 2014. évi összefoglaló jelentés a belső ellenőrzési tevékenységről-

A képviselő-testület

a 2014. évi összefoglaló jelentést a belső ellenőrzési tevékenységrőla jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.

Tárgy (9) Tsp.:Döntés nyári gyermekétkeztetés igénybejelentéséről
Előadó:Ferkovics Tibor polgármester
Dr. Szép Béla: Igényfelmérést végeztünk el a mai nap folyamán, és arra a véleményre
jutottunk, hogy idén is indokolt a nyári szociális gyermekétkeztetés igénybevétele. Ez a mai
döntés még kötelezettségvállalást nem tartalmaz, most még arról döntünk, hogy igénybe
vesszük- e a pályázati lehetőséget, vagy sem.
Pokol Csabáné: A Népjóléti Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasolja a
képviselő-testület felé.

Mivel a napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el,Ferkovics Tibor
polgármester szavazásra bocsátottaaDöntés nyári gyermekétkeztetés igénybejelentését, ezzel
Tuzsér Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyet értett és
a következő határozatot hozta:
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Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
37/2015. (V.06.) számú
határozata
-

Döntés nyári gyermekétkeztetés igénybejelentéséről -

A képviselő-testület
H o z z á j á r u l
részvételhez.

a 2015. évi nyári szociális gyermekétkeztetési programban való

( A képviselő-testület a 10. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.)

Mivel az ülésen több tárgy nem volt, így azt a polgármester bezárta.
K. m. f.

Ferkovics Tibor
polgármester

Dr. Szép Béla
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:
Nagy Gábor
_________________________

