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Tömörd Község Önkormányzat
4/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-én megtartott
nyílt üléséről.
Az ülés helye: Faluház
Jelen vannak: Kollárits Gábor polgármester, Bódizs Tibor alpolgármester, Prisznyák Zsolt és
Vlasich Attila képviselők / 4 fő /
Tanácskozási joggal az ülésen végig: dr. Erdősi László jegyzőt helyettesítve
Módosné dr. Farkas Rita aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: dr. Bolla Klaudia közös hivatali referens
Távolmaradását előre bejelentett: Nikl Balázs képviselő
Lakosság részéről megjelent: 2 fő
Meghívottak közül megjelent: Babos János erdőgazdálkodó
Kollárits Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja az ülés
határozatképességét, az 5 fős képviselő-testületből 4 fő jelen van, és a nyílt ülést megnyitja.
Javaslatot tesz az írásban kiküldött napirend tárgyalására.
Módosné dr. Farkas Rita aljegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy április
26-án megjelent végrehajtási jogszabály értelmében a koncepció elfogadásának határideje
november 30-ra módosult.
Javasolja a napirendi pont levételét.
A képviselő-testület – 4 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta.
12/2013. (IV.29.) önkormányzati határozat
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3.
napirendi pontot leveszi a napirendről.
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
napirenden szereplő többi napirendi pont tárgyalását elfogadja.
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NAPIREND
1./ Tömörd Község Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezetének
megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Kollárits Gábor polgármester
2./ A 2012. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Előadó: Kollárits Gábor polgármester
3./ Tömörd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának
megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Kollárits Gábor polgármester
4./ Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2006.(IV.13.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Kollárits Gábor polgármester
5./ A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Előadó: Kollárits Gábor polgármester
6./ A 2013. évi éves összesített közbeszerzési terv megtárgyalása
Előadó: Kollárits Gábor polgármester
7./ Vasivíz Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Kollárits Gábor polgármester
8./ Súlykorlátozás Tömörd, Dózsa György utcában. A …. tonnát meghaladó össztömegű
gépjárművek behajtásának engedélyhez kötése - az út állapotának megóvása
céljából.
Előadó: Kollárits Gábor polgármester
9./ K ü l ö n f é l é k
I. napirendi pont tárgyalása
Tömörd Község Önkormányzat
megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Kollárits Gábor polgármester

2012.

évi

zárszámadási

rendelet-tervezetének

Kollárits Gábor polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat gazdálkodása
stabilnak mondható. Az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa 16.865 ezer forint, ebből
feladattal terhelt 5.798 ezer forint, szabadon felhasználható pénzmaradvány összege 11.067
ezer forint. A lakosságot tájékoztatni kell a helyi adó bevételek alakulásáról, ezt a
zárszámadási rendelet 16. melléklete tartalmazza.
Módosné dr. Farkas Rita aljegyző pontosan ismerteti az írásos előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester javaslatot tesz a napirendi pont
előterjesztésben foglaltaknak megfelelő elfogadására.
A képviselő-testület - 4 igen szavazattal – teljes egyetértéssel megalkotta az 3/2013. (IV.30.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról.
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TÖMÖRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2013. (IV.30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Tömörd, 2013. április 29.
Kollárits Gábor sk.
polgármester

dr. Erdősi László sk.
jegyző

II. napirendi pont tárgyalása
A 2012. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Előadó: Kollárits Gábor polgármester
Kollárits Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy dr. Hosszúné
Szántó Anita folytatta le a belső ellenőrzést. Tömörd vonatkozásában említésre érdemes
problémát nem talált, javaslat megfogalmazására nem került sor, kérésre tüzetesen átnézte a
közfoglalkoztatás tekintetében az önkormányzati igényléseket.
Módosné dr. Farkas Rita aljegyző pontosan ismerteti az írásos előterjesztést.
A polgármester javaslatot tesz a napirendi pont előterjesztésben foglaltaknak megfelelő
elfogadására.
A képviselő-testület – 4 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta.
13/2013. (IV.29.) önkormányzati határozat
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi
belső ellenőrzési jelentést a kiküldött előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Tömörd
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a jelentés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Kollárits Gábor polgármester,
azonnal

IV. napirendi pont tárgyalása
Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2006.(IV.13.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kollárits Gábor polgármester
Kollárits Gábor polgármester röviden ismerteti a napirendi pontot. Tájékoztatásában
elmondja, hogy a szociális rendelet módosítását a közel múltban bekövetkezett intézményi
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változások indokolják. Továbbá a nappali ellátás intézményi térítési díjait szükséges
aktualizálni. Lényeges változás nem lesz. Tulajdonképpen jogszabály harmonizáció történik.
Módosné dr. Farkas Rita aljegyző pontosan ismerteti az írásos előterjesztést.
A polgármester javaslatot tesz a napirendi pont előterjesztésben foglaltaknak megfelelő
elfogadására.
A képviselő-testület - 4 igen szavazattal – teljes egyetértéssel megalkotta az 4/2013. (IV.30.)
önkormányzati rendeletét, az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2006.(IV.13.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
TÖMÖRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2013. (IV.30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról
szóló 4/2006.(IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Tömörd, 2013. április 29.
Kollárits Gábor sk.
polgármester

dr. Erdősi László sk.
jegyző

V. napirendi pont tárgyalása
A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Előadó: Kollárits Gábor polgármester
Kollárits Gábor polgármester elmondja, hogy hatályba lépett Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény azon rendelkezése, mely felhatalmazást ad az
önkormányzatoknak a szóban forgó rendelet megalkotására. Központi jogszabály nincs. A
felhatalmazás alapján a képviselő-testületnek kötelező megalkotnia a rendeletet. Az utca
elnevezése testületi hatáskör, a házszámokat a polgármester adja ki. A rendelet megalkotása a
már fennálló helyzetet nem érinti.
Módosné dr. Farkas Rita aljegyző pontosan ismerteti az írásos előterjesztést.
A polgármester javaslatot tesz a napirendi pont előterjesztésben foglaltaknak megfelelő
elfogadására.
A képviselő-testület - 4 igen szavazattal – teljes egyetértéssel megalkotta az 5/2013. (IV.30.)
önkormányzati rendeletét, a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól.

5

TÖMÖRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2013. (IV.30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Tömörd, 2013. április 29.
Kollárits Gábor sk.
polgármester

dr. Erdősi László sk.
jegyző

VI. napirendi pont tárgyalása
A 2013. évi éves összesített közbeszerzési terv megtárgyalása
Előadó: Kollárits Gábor polgármester
Kollárits Gábor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy
törvény által előírt kötelezettség, hogy az önkormányzat készítsen a tárgy évre éves
közbeszerzési tervet. A közbeszerzési terv nemleges, tekintettel arra, hogy a testület egyetlen
közbeszerzési kötelezettség alá eső fejlesztést, beruházást sem tervezett a 2013-as évre.
Amennyiben az év során mégis lesz olyan fejlesztés vagy beruházás, amely közbeszerzési
kötelezettség alá esik, a tervet módosítani kell.
Módosné dr. Farkas Rita aljegyző pontosan ismerteti az írásos előterjesztést.
A képviselő-testület – 4 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta.
14/2013. (IV.29.) önkormányzati határozat
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi
éves összesített közbeszerzési tervet az előterjesztésnek
megfelelően jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Kollárits Gábor polgármester,
azonnal

VII. napirendi pont tárgyalása
Vasivíz Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Kollárits Gábor polgármester
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Kollárits Gábor polgármester röviden ismerteti a napirendi pontot. Tájékoztatásában
elmondja, hogy a tavalyi év végén már elfogadta a testület a víziközmű-vagyon átadása
tárgyában készült megállapodást. Azonban akkor még nem volt tételesen kimutatva, hogy mit
is vesz át az önkormányzat a Vasivíz Zrt-től. Ezek a vagyonátadási listák most készültek el,
melyek a vagyonátadási megállapodás elválaszthatatlan részét képezik. A vagyonátadást
követően az önkormányzatnak az átadott vagyon üzemeltetése tárgyában megállapodást kell
kötnie a Vasivíz Zrt-vel, mivel a törvény azt is rögzíti, hogy milyen feltételeknek megfelelő
szolgáltató üzemeltetheti a víziközmű-vagyont. Ezen törvényi feltételeknek kizárólag csak a
Vasivíz Zrt. felel meg. Ezért készült egy bérleti üzemeltetési szerződés tervezet is.
A szolgáltató 16.-Ft/m3 használati díjat különít el a vízdíjból, és ebből az összegből fedezi a
karbantartás költségeit. Továbbá amennyiben ezen összeg nem lenne elegendő a költségek
fedezésére, ígéretet kaptunk arra, hogy ebben az esetben sem hárítja tovább a szolgáltató a
költségeket a tulajdonos önkormányzatok felé.
Vlasich Attila képviselő megkérdezi, hogy ki fogja ezután meghatározni a vízdíjat.
Módosné dr. Farkas Rita aljegyző válaszában elmondja, hogy központilag fogják
meghatározni a vízdíj összegét.
Tömörd egy vízbázissal rendelkezik, azonban egy a salköveskúti önkormányzathoz történő
csatlakozás esetén rá fog kerülni egy másik vízbázisra. Mivel a vízbázisnak egy képviselője
van, így ebben az esetben az üzemeltetőnek Salköveskút polgármesterével kell a kapcsolatot
tartania, valószínűsíthetően a szerződések is módosulni fognak.
Kollárits Gábor polgármester elmondja, hogy a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal Vasivíz Zrt. részére megküldött álláspontja szerint a víziközműszolgáltató működési engedélyének kiadását veszélyezteti, ha nem tulajdonosa a
szolgáltatónak az ellátásért felelős önkormányzat. Előfordulhat, hogy ebből kifolyólag a
szolgáltató nem kap működési engedélyt. Elegendő egy darab részvény megvásárlása is. A
szolgáltató javasolja, hogy Bucsu községtől egy darab részvényt vásároljon az önkormányzat,
40 ezer forintért. Ezt a megoldást a polgármester támogatja.
Módosné dr. Farkas Rita aljegyző pontosan ismerteti az írásos előterjesztést.
A polgármester javaslatot tesz a napirendi pont előterjesztésben foglaltaknak megfelelő
elfogadására.
A képviselő-testület – 4 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta a
részvényvásárlásról.
15/2013. (IV.29.) önkormányzati határozat
Tömörd Község Önkormányzatának képviselő-testülete, a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 6. §
(1) bekezdése, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény és Tömörd Község Önkormányzat tulajdonáról és a
vagyongazdálkodásról szóló 4/1994.(IV.06.) önkormányzati
rendelet figyelembe vétele mellett, vételi szándékát fejezi ki a
Bucsu Község Önkormányzatának tulajdonában lévő, a Vas
Megyei Víz és Csatornamű Zrt.-ben tagsági jogot megtestesítő,
1 db C típusú részvényre, 40.000.-Ft/részvény áron.
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Felhatalmazza a Polgármestert a jelen vételi szándéknyilatkozat
benyújtására és az esetleges átruházással kapcsolatos döntés
előkészítésére. A vételár pénzügyi fedezetét Tömörd Község a
2013. évi költségvetési rendelet tartalékának terhére biztosítja.
Utasítja a Polgármestert, hogy az érdekelteket a döntésről
tájékoztassa.
Felelős: Kollárits Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület – 4 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta a
víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerinti vagyonátadásról szóló megállapodás 1.
mellékletéről.
16/2013.(IV.29.) önkormányzati határozat
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
szerinti vagyonátadásra vonatkozó megállapodás 1. mellékletét
megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően jóváhagyja. A megállapodás 1. melléklete a
jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
vagyonátadási lista aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kollárits Gábor polgármester
A képviselő-testület – 4 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta a
bérleti üzemeltetési szerződésről.
17/2013.(IV.29.) önkormányzati határozat
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bérletiüzemeltetési szerződést, az 1. számú kiegészítéssel egységes
szerkezetben, valamint ugyanezen szerződés 1., 2. és 3.
mellékletét elfogadja. A szerződés a jegyzőkönyv 7. mellékletét
képezi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kollárits Gábor polgármester
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VIII. napirendi pont tárgyalása
Súlykorlátozás Tömörd, Dózsa György utcában. A …. tonnát meghaladó össztömegű
gépjárművek behajtásának engedélyhez kötése - az út állapotának megóvása céljából.
Előadó: Kollárits Gábor polgármester
Kollárits Gábor polgármester elmondja, hogy ez év elején a huzamosabb
megterhelés következtében a Dózsa György út egy szakasza tönkrement. Ebben nagy szerepet
játszott a falu határában kitermelésre került fa mennyiség teherautóval történő beszállítása. Az
erdész és az erdőbirtokossági társaság közös képviselőjével folytatott megbeszélések
eredményeképpen a felek arra a következtésre jutottak, hogy együtt dolgozzák ki a megoldást
a problémára, mely biztosítaná az út állagának megóvását, ugyanakkor a teherautók is
használhatnák az utat.
Babos János erdőgazdálkodó elmondja, hogy a környékbeli községekbe csak ez az
egyetlen út biztosítja a bejárást az erdő felől, tehát csak ezt az utat tudják igénybe venni fa
szállítás céljára. Az út állagának javítása tekintetében javaslattal él a testület irányában.
Vállalja, hogy zúzalékot terít az út kigödrösödött részeibe, továbbá az utolsó ház mögött
felhalmoznának néhány köbméter zúzalékot és onnan terítenék szét az útra mikor az
szükséges. Vállalja a zúzalék beszerzésének és elterítésének költségeit. Anyagilag támogatja
az út helyreállítását, egy kocsi zúzalékot vesznek. Ezt követően kéréssel fordul a képviselőtestület felé. Kéri, hogy a testület ne vezessen be súlykorlátozást, indokai közt elmondja, hogy
egyébként is bekövetkezhet hogy az úton kátyúk alakulnak ki, továbbá mint ahogy már
elhangzott nem tudják más útvonalon beszállítani a kitermelt fa mennyiséget.
Kollárits Gábor polgármester szerint rendszeresen nézzék az út állagának változását,
sokkal rosszabb ne legyen. A lakók ne panaszkodjanak, ugyanakkor a fa is beszállítható
legyen. Együtt tartsuk fenn.
Vlasich Attila képviselő szerint szinten kellene tartani az út állapotát,
megakadályozni azt, hogy az tovább romoljon. Elmondja, hogy a szóban forgó erdő területen
három erdőbirtokosság áll fenn, melyek közül csak az egyiknek az erdőgazdálkodója a jelen
lévő Babos János. Szerinte szólni kellene a másik két erdőbirtokosság képviselőinek is, hogy
az út állagának megóvása tekintetében, milyen egyezség született a felek között.
Kollárits Gábor polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület ne vezessen be
súlykorlátozást és a behajtani tilos tábla kihelyezéséről rendelkező határozatot helyezze
hatályon kívül.
A képviselő-testület – 4 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta.
18/2013.(IV.29.) önkormányzati határozat
Tömörd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Dózsa György utca torkolatánál elhelyezett behajtani tilos tábla
kihelyezését megszűnteti.
Felelős:
Határidő:

Kollárits Gábor polgármester
azonnal
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A képviselő-testület – 4 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta.
19/2013.(IV.29.) önkormányzati határozat
Tömörd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a Dózsa György utcában, az utca műszaki
állapotának megóvása céljából nem vezet be súlykorlátozást,
mivel az Erdőbirtokossági Társulás vállalta az út folyamatos
karbantartását.
Felelős:
Határidő:

Kollárits Gábor polgármester
azonnal

IX. napirendi pont tárgyalása
Különfélék
Pályázat benyújtása térfigyelő kamerarendszer kialakítására.
Kollárits Gábor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy megjelent az egyes
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló BM rendelet. A község a rendelet 3. pontjában meghatározott támogatásra
pályázhat. A rendelet szerint a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása
jogcím alapján támogatás igényelhető térfigyelő kamerarendszer kiépítésére. A támogatás
intenzitása Tömörd esetében 100 %, mivel az önkormányzat nem részesült
adósságkonszolidációban. A pályázat előfinanszírozott, vagyis az önkormányzatnak amennyiben pozitív elbírálásban részesül a pályázat - nem kell megelőlegeznie a kivitelezés
költségeit. Az önkormányzatnak vállalnia kell, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a
beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően használja.
További feltétel, hogy az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5 % - nak
mértékéig, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat kell
alkalmazni. A pályázat benyújtási határideje május 2.-a.
Módosné dr. Farkas Rita aljegyző elmondja, hogy építési beruházást is meg kell
valósítani a pályázat keretében, vagyis kamera központot kell kialakítani.
Kollárits Gábor polgármester elmondja, hogy bejárta a községet a tervezővel. Két
központ és tíz kamera felállítását javasolta a tervező. Az egyik központ három kamerával
mindenképpen a Faluház épületén kellene kialakítani, a másik központ pedig a Fő út 56. szám
alatti ingatlanon lenne kialakítva, a hozzá tartozó hét kamera pedig elszórtan a falu különböző
közterületein lenne elhelyezve. A kivitelezésnél változhat a kamerák pontos helye, mert a hely
megválasztását a befolyásolja az, hogy a kamerák képesek-e továbbítani az adatokat.
Vlasich Attila képviselő megkérdezte, hogy ezt a pályázatot ajánlotta fel az állam az
adósságkonszolidáció helyett.
Módosné dr. Farkas Rita aljegyző válaszában elmondja, hogy nem. Ez csak az első
pályázat, melynél már megjelent azon önkormányzatok előnyben részesítése, melyek nem
részesültek adósságkonszolidációban.

10

Kollárits Gábor polgármester elmondja, hogy amennyiben kiépítésre kerül a
térfigyelő rendszer, úgy évente kb. 70 ezer forintba fog kerülni a rendszer karbantartási
költsége.
A polgármester javaslatot tesz a pályázat benyújtására.
A Képviselő-testület – 4 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta.
20/2013. (IV.29.) önkormányzati határozat
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő- testülete úgy
határozott, hogy a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján
elkészült kiírásra - Az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó – a közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztések megvalósítása – „Térfigyelő kamerarendszer
kiépítése” című pályázatot benyújtja.
A pályázathoz szükséges önkormányzati önerő 0 Ft, azaz, a
vállalt saját forrás 0 Ft.
Vállalja, hogy a Tömörd község belterületén megvalósuló
felújítást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően fogja
hasznosítani, a feladat ellátási helyet nem szünteti meg, és nem
adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó
részére. Az építési beruházáshoz kapcsolódóan határozott idejű
közfoglalkoztatottat alkalmaz.
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő- testülete
felhatalmazza Kollárits Gábor polgármestert, a kivitelező
kiválasztására, szerződés megkötésére, az esetlegesen felmerült
költségek önkormányzat tartalékából történő fedezésére.
Felelős: Kollárits Gábor polgármester
Fülöp József- pályázati referens – a pályázat elkészítésére
Határidő: 2013. május 2. – pályázat benyújtása
Önkormányzati tulajdonban álló telkek értékesítése
Kollárits Gábor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Lieb Roland helyi lakos
a tulajdonát képező ingatlan mellett fekvő, kettő önkormányzati tulajdonú telek
megvásárlására tett szóbeli vételi ajánlatot. A két telket összesen 3 millió forintért kívánja
megvásárolni.
Módosné dr. Farkas Rita aljegyző felhívja a figyelmet az adás-vétel során a vagyon
rendelet betartására.
Vlasich Attila képviselő megkérdezte, hogy ház építés céljából szeretné-e megvenni a
telkeket.
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Kollárits Gábor polgármester kijelenti, hogy nem tudja.
A polgármester javasolja, hogy hívják fel az érintett figyelmét, arra, hogy vételi szándékát
írásban terjessze a képviselő-testület elé.
A képviselők tudomásul vették az elmondottakat.
Rendezvényekkel kapcsolatos teendők.
Kollárits Gábor polgármester elmondja, hogy május 25-én tartanák az idősek napját,
július 20-án pedig a falunapot.
Módosné dr. Farkas Rita aljegyző megkérdezi, hogy az idősek napjára tervezett-e
kiadást a testület a költségvetési rendeletben.
Kollárits Gábor polgármester elmondja, hogy nem, a rendeletben nem különítettek
el pénzt az idősek napjára.
A polgármester javasolja, hogy a testület különítsen el 150 ezer forintot az idősek napjára.
A Képviselő-testület – 4 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta az
idősek napjáról.
21/2013. (IV.29.) önkormányzati határozat
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő- testülete az idősek
napja elnevezésű rendezvényt 2013. május 25-én kívánja
megrendezni, költségeinek fedezése céljából 150.000.-Ft-ot
különít el, a 2013. évi költségvetési rendelet tartaléka terhére.
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő- testülete felkéri a
Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályát a
döntés költségvetési rendeleten történő átvezetésére.
Felelős:
Határidő:

Kollárits Gábor polgármester
azonnal

A Képviselő-testület – 4 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta a
falunapról.
22/2013. (IV.29.) önkormányzati határozat
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő- testülete a falunapi
rendezvényt 2013. július 20-án kívánja megrendezni,
költségeinek fedezése céljából 500.000.-Ft-ot különít el, a 2013.
évi költségvetési rendelet tartaléka terhére.
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő- testülete felkéri a
Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályát a
döntés költségvetési rendeleten történő átvezetésére.
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Felelős:
Határidő:

Kollárits Gábor polgármester
azonnal

Újabb vállalkozó létesített telephelyet Tömörd Község területén
Kollárits Gábor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy újabb vállalkozó
létesített telephelyet Tömörd Község területén. Az adó mértékében ez a 2014-es évben
jelentkezik.
Kollárits Gábor polgármester a következő napirendi pont megtárgyalása előtt,
bejelenti érintettségét és elhagyja a termet.
Bódis Tibor alpolgármester veszi át az ülés vezetését és megállapítja, hogy az ülés 3 fővel
határozatképes.
A polgármester benyújtotta az önkormányzathoz költségtérítés megállapítása iránti
kérelme
Bódizs Tibor alpolgármester elmondja, hogy Kollárits Gábor polgármester
benyújtotta az önkormányzathoz költségtérítés megállapítása iránti kérelmét. Kérelmében a
törvény által biztosított minimál költségátalány megállapítását indítványozza, mely a
polgármesteri tiszteletdíj 20 %-a.
Vlasich Attila képviselő megkérdezte, hogy ez plussz 20 %-t jelent-e, a tiszteletdíjon
felül.
Bódizs Tibor alpolgármester válaszában elmondja, hogy igen és javasolja, hogy a
testület állapítson meg a polgármester részére 20% költségátalányt.
A Képviselő-testület – 3 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta a
polgármester költségátalányáról.
23/2013.(IV.29.) önkormányzati határozat
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Kollárits
Gábor,
polgármester
részére
a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján
költségátalányt állapít meg. A költségátalány havi
összege a polgármester tiszteletdíjának 20%-a, azaz
20.000.-Ft.
Felelős: Bódizs Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Kollárits Gábor polgármester visszajön az ülésterembe átveszi az ülés vezetését és
megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Majd megköszöni a
képviselőknek a támogatásukat.
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Egyéb tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt,
és a képviselő-testület ülését bezárta.
Kelt, mint az első oldalon.

Kollárits Gábor
polgármester

dr. Erdősi László
jegyző

