
HATÁROZAT SZÁMA HATÁROZAT TÁRGYA 

1/2010.(I.27.)  Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés 

2/2010.(I.27.)  

Állami Számvevőszéki ellenőrzés javaslataira intézkedési terv  

3/2010.(I.27.) KMOP-4.5.3-09-2009-0020„Városháza komplex akadálymentesítése 

Turán”nemzeti értékhatárt elérő értékű általános egyszerű 

közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Multi Contact Kft-t megbízása 

4/2010.(I.27.) KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 városközpont rehabilitáció első 

ütemengedélyezési és kiviteli tervei Építész Mérnöki Tervező Bt. 

megbízása 

5/2010.(I.27.) Gyepmesteri feladatok ellátására 2010.01.01.-2010.12.31. Sipos József 

egyéni vállalkozó megbízása  

6/2010.(I.27.) Köztisztviselők 2010. évi teljesítményértékeléséhez kiemelt célok 

7/2010.(I.27.) Közfoglalkoztatási Terv 

8/2010.(I.27.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010-évi megszüntetése 

9/2010.(I.27.) AKÖTT társulási megállapodás módosítása (jelzőrendszeres 

megszűnése miatt) 

10/2010.(I.27.)  2010. I. félévi munkaterv  

11/2010.(I.27.)  Városi Könyvtár igazgatói beosztásának betöltésére pályázat kiírása 

12/2010.(I.27.) Turai Hírlap megjelentetésének feltételei 

13/2010.(I.27.)  Országgyűlési választások, önkormányzati választások előtt a Turai 

Hírlapban választási hirdetésekről  

14/2010.(I.27.) EBH/735/72009.számú Egyezség 4.) pontja alapján Pingiczer Evelin 

okt. intézménybe szállításához önkormányzati hozzájárulás 

megállapítása  

15/2010.(I.27.) KEOP-7.1.1./2F „Települési          szilárdhulladék-gazdálkodási 

rendszerek fejlesztése” pályázat második fordulójára pályázat 

benyújtása 

16/2010.(I.27.) KEOP-7.1.1./2F „Települési          szilárdhulladék-gazdálkodási 

rendszerek fejlesztése” pályázat második fordulójára saját forrás 

vállalása 

17/2010.(I.27.)  Turai 0272/7 hrsz.-ú, Hulladéklerakó megnevezésű ingatlanról a 

jelzálogjogot törlése;  turai 2887/3 hrsz.-ú ingatlannak a korlátozottan 

forgalomképes vagyoni körből, forgalomképes vagyoni körbe 

helyezése 

18/2010.(I.27.) Tura Invest Kft. tartozása ügyében, a behajtás érdekében Polgármester 

felhatalmazása a szükséges intézkedés megtételére 

19/2010.(I.27.) Felhatalmazás a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak 

a hőforrás ügyének további tárgyalására 

20/2010.(I.27.) Gyenes László Közpénzek Felhasználását, Ellenőrzését és 

Elszámolását végző Bizottsági tag lemondásának tudomásul vétele 

21/2010.(II.8.)  KMRFT-TEKI-020/2009. regisztrációs számon „Városi 
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térfigyelőrendszer létesítése Turán” megnevezésű nyertes 

önkormányzati projekt megvalósítása érdekében kiírt „Kamerás 

térfigyelő rendszer kialakítása, illetve 1 db képrögzítő központ, 

valamint 1 db megfigyelő, felügyeleti központ műszaki-technikai 

elemeinek tervezése, kivitelezése, beüzemelése” tárgyú egyszerű 

közbeszerzési eljárás nyertesének meghatározása 

22/2010.(II.8.)  A 94/2004. (IX. 07.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti 

Terve egyes elhatározásainak hatályon kívül helyezéséről 

23/2010.(II.8.)  „Tura város belterületén található Elnök u., valamint a Köztársaság u. 

Toldi és Tabán utcák közé eső szakaszának útfelújítási munkái” 

közbeszerzési eljárásokban - Bírálóbizottsági tag lemondásának  

elfogadása, Bírálóbizottsági tag megválasztása   

24/2010.(II.8.) A 8/2009.(II.11.) számú határozat módosítása Közpénzek 

Felhasználását, Ellenőrzését és Elszámolását végző Bizottsági tag 

lemondás elfogadása, bizottsági tag megválasztása  

25/2010.(II.10.)  KMRFT-CÉDE- a Kastélykerti Óvoda infrastrukturális fejlesztése és 

eszközbeszerzése megnevezésű nyertes önkormányzati projekt 

megvalósítása érdekében kiírt „Kastélykert Óvoda bővítési munkái” 

tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő 

meghatározása 

26/2010.(II.10.) Jegyzői tájékoztatás utalványozás írásbeli utasításra történő 

ellenjegyzéséről 

27/2010.(II.22.) „Tura város belterületén található Elnök u., valamint a Köztársaság u. 

Toldi és Tabán utcák közé eső szakaszának útfelújítási munkái” tárgyú 

egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének és a második legkedvezőbb 

ajánlatot tevőnek a meghatározása 

28/2010.(II.24.) Aszódi Rendőrőrs közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatója 

elfogadásáról 

29/2010.(II.24.)  Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület közbiztonság helyzetéről 

szóló tájékoztatója elfogadásáról 

30/2010.(II.24.)  Tura Invest Kft.-vel kapcsolatos napirendek nyílt ülés keretében történő 

megtárgyalásáról  

31/2010.(II.24.) A Tura Invest Kft. tartozása ügyében, annak behajtása érdekében az 

Önkormányzat képviseletére dr. Paksi Ferenc ügyvéd megbízása 

32/2010.(II.24.) A Tura Invest Kft.-től érkezett 1.000.000 Ft összegű átutalás első 

részlet részteljesítéseként történő elfogadásáról,  fizetési haladék iránti 

kérelem elutasításáról 

33/2010.(II.24.) Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés 

34/2010.(II.24.) A 3/2010.(I.27.) számú határozat módosításáról, tárgyalásos eljárás 

lefolytatásáról szóló döntés és a Multi Contact Kft. 490.000 Ft+25% 

Áfa,azaz bruttó 612.500 Ft megbízási díjért történő megbízása 

35/2010.(II.24.) Fennálló F/122/2000 sz. folyószámla hitel - melynek összege 90.000 

eFt-, - 2011.március  22-ig változatlan feltételek melletti  

meghosszabbíttatásáról 
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36/2010.(II.24.) „A Városháza akadálymentesítése Turán”  közbeszerzési eljárásban  a 

Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról 

37/2010.(II.24.) 2010. országgyűlési képviselő választások előtt politikai pártok 

rendezvényeire a Bartók Béla Művelődési Ház termeinek eseti 

bérbeadásáról (24/2005.(III.8.) határozatban rögzítettek szerint)   

38/2010.(II.24.) Mezőőri szolgálat tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról  

39/2010.(II.24.) Az útépítés helyzetéről és a pályázati előkészületekről szóló tájékoztató 

elfogadásáról  

40/2010.(II.24.)  A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról  

41/2010.(III.22.) KMOP-4.5.3-09-2009-0020 jelű, „Városháza komplex 

akadálymentesítése Turán” tárgyú eredményes projekt építési 

beruházásával összefüggő közbeszerzési ajánlati felhívás tartalmának 

jóváhagyása és közzétételének engedélyezése 

42/2010.(III.22.) Viziközmű Kft. részére 4.600.000,- Ft  – azaz négymillió-hatszázezer 

forint- tagi kölcsön nyújtásáról  

43/2010.(III.22.) Tura  1. számú szavazatszámláló bizottság póttagjának 

megválasztásáról  

44/2010.(III.31.)  Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés 

45/2010.(III.31.) A Turai Tanulókért kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 2009. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásul vétele 

46/2010.(III.31.)  Az Önkormányzat 2010.évi közbeszerzési terve 

47/2010.(III.31.) Döntés az oktatási-nevelési intézményeknél – a gyermekétkeztetésben 

– a szülők meleg étkezési utalványainak beváltásával kapcsolatos 

többletköltségekről  

48/2010.(III.31.) A Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett, 

nem aszódi telephelyű tagozatainak fenntartására vonatkozó 

megállapodás a 2010/2011. tanév vonatkozásában 

49/2010.(III.31.) A Többsincs Óvoda és Bölcsőde épületegyüttesének elektronikus 

biztonságtechnikai szerelése 

50/2010.(III.31.) Sajátos nevelési igényű gyermeknek a Mozgássérültek Pető András 

Nevelőképző és Nevelőintézete Gyakorló Óvodájába történő 

szállításához a 2009/2010. tanévben hozzájárulás 

51/2010.(III.31.) Városi Könyvtár igazgatói megbízása határozott időtartamra  

52/2010.(III.31.) Idősekért Turán Közalapítvány tisztségviselőire javaslat  

53/2010.(III.31.) Turai Sportcsarnokért Közalapítvány kuratóriumi elnöki tisztségére 

javaslat  

54/2010.(III.31.) Átmeneti segély megállapítása iránt benyújtott fellebbezés elbírálása 

55/2010.(IV. 28.) Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés 

56/2010.(IV. 28.)  Indítvány az útépítési hozzájárulásról szóló 8/2008. (IV.30.) számú 

rendelet módosítására  
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57/2010.(IV. 28.) A térfigyelőrendszer kiépítéséről, kamerahelyeiről  

58/2010.(IV. 28.) 2009-évi belső ellenőrzési éves összefoglaló jelentés 

59/2010.(IV. 28.)  Az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti intézményfenntartó 

Társulása Kistérségi Gondozási Központ 2009. évi szakmai munkájáról 

szóló beszámolója 

60/2010.(IV. 28.)  A Kistérségi Gondozási Központot alapító önkormányzat nevében az 

intézmény 2009-évi zárszámadásának tudomásul vétele  

61/2010.(IV. 28.)  A Kistérségi Gondozási Központot alapító önkormányzat nevében az 

intézmény 2010. évi költségvetésének tudomásul vétele 

62/2010.(IV. 28.) Az Underground Immo Szolgáltató Kft-vel 2007. március 14-én 

határozatlan időre kötött szerződés módosításának kezdeményezése 

határozott időtartamra, 2010. december 31-ig  

63/2010.(IV. 28.) Az önkormányzat 2009. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 

tevékenységének átfogó értékelése 

64/2010.(IV. 28.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött megállapodás módosítása  

65/2010.(V. 5.)  A „Városháza akadálymentesítése Turán” tárgyú általános egyszerű 

közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő kiválasztása 

66/2010.(V. 5.) „A szociális szolgáltatásszervezés minőség  javítása az aszódi 

kistérségben „ című KMOP – 4.5.2/B-2f- 2010-0001 jelű pályázattal 

kapcsolatos döntések  

67/2010.(V. 5.) Csíkszentimre testvértelepüléssel együttműködési megállapodás 

elfogadása  (Az együttműködési megállapodás célja:  a kulturális, 

gazdasági és társadalmi élet fejlesztése, élénkítése a két település 

között.) 

68/2010.(V. 26.) Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés 

69/2010.(V. 26.)  Tura Város Sport Klub tevékenységéről szóló beszámolóját tudomásul 

vétele 

70/2010.(V. 26.) Kastélykerti Óvoda beszámolójának elfogadása  

71/2010.(V. 26.) Többsincs Óvoda és Bölcsőde  beszámolójának elfogadása 

72/2010.(V. 26.) Központi Orvosi Ügyelet működéséről szóló tájékoztató elfogadása  

73/2010.(V. 26.)  Futó László és társa beadványa 

74/2010.(V. 26.)  a turai közterületek elnevezése: 3328/2 hrsz.-ú: Emese utca,                                              

3328/34 hrsz-ú : Turul utca, 3231/4 hrsz-ú : Attila utca,                                             

3066 hrsz-ú: József Attila köz 

75/2010.(V. 26.)  „Idősekért urán Közalapítvány” elnevezésű közalapítvány Alapító 

Okirata 10. pontjának módosítása  

76/2010.(V. 26.) „Városi térfigyelő rendszer Turán” elnevezésű, KMRFT-TEKI-

020/2009. jelű pályázaton elnyert támogatási összegből a maradvány 

75.000,- Ft-ról történő lemondás   

77/2010.(V. 26.)  Lakásfenntartási támogatás normatív jogcímen történő megállapítása  

iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezés elbírálása 
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78/2010.(VI.08.)  A Tura, Bartók Béla tér 2400/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó 

elővásárlási jogról történő lemondás  

79/2010.(VI. 21.) KEOP-7.1.1./2F jelű „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer 

fejlesztése       Tura és térségében” saját forrás biztosítása 

80/2010.(VI. 21.)  ÁNTSZ KMRI területén ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 

közfinanszírozott járóbeteg szakellátás kapacitásához tartozó területi 

ellátási kötelezettséget megállapító döntéseinek fellebbezése  

81/2010.(VI. 21.) Városháza akadálymentesítési építési beruházása miatti igazgatási 

szünet elrendelése 

82/2010. (VI.30.)  Beszámoló a Szelektív Kft. tevékenységéről 

83/2010. (VI.30.) Beszámoló a Galgamenti Víziközmű Kft. tevékenységéről 

84/2010. (VI.30.)  Beszámoló a Bartók Béla Művelődési Ház tevékenységéről 

85/2010. (VI.30.)  Beszámoló a Könyvtár tevékenységéről 

86/2010. (VI.30.)  Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés 

87/2010. (VI.30.) Döntés lakossági szűrővizsgálatról ( Őszülő Világ Egészségügyi, 

Szociális és Oktatási Alapítvány) 

88/2010. (VI.30.) Pannon GSM Zrt. - Telenor Magyarország Zrt. és Tura Város 

Önkormányzata között fennálló bérleti szerződés módosításának 

elutasítása 

89/2010. (VI.30.) Állami Számvevőszék által készített, Tura Város Önkormányzata 

gazdálkodási rendszerének 2009.évi ellenőrzéséről készült ellenőrzési 

jelentésében megfogalmazott javaslatok megvalósítása érdekében  a 

2/2010.(I.27.) határozattal elfogadott intézkedési terv módosítása  

90/2010. (VI.30.) Aszódi Többcélú Kistérségi Társulás társulás megállapodásának 

módosítása (továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, korai 

fejlesztés)  

91/2010.(VII.12.) KMOP-5.2.1/A. kódszámú, Pest megyei településközpontok 

fejlesztése- kisléptékű megyei fejlesztések tárgyú eredményes projekt 

keretében Tura városközpont fejlesztés közbeszerzési eljárásaihoz 

szaktanácsadó és  bonyolító kiválasztása (MultiContact Consulting 

Kft.) 

92/2010.(VII. 12.) KMOP-5.2.1/A. kódszámú, Pest megyei településközpontok 

fejlesztése- kisléptékű megyei fejlesztések tárgyú eredményes projekt 

keretében Tura városközpont fejlesztés közbeszerzési eljárásaihoz  

Bíráló Bizottság tagjainak kijelölése 

93/2010.(VII. 12.) KMOP-2.1.1/B-09-2008-00 jelű  "Új utakon Tura városában" tárgyú 

eredményes projekt közbeszerzési eljárásaihoz szaktanácsadó és  

bonyolító kiválasztása (MultiContact Consulting Kft.) 

94/2010.(VII. 12.) KMOP-2.1.1/B-09-2008-00 jelű  "Új utakon Tura városában" tárgyú 

eredményes projekt  közbeszerzési eljárásaihoz Bíráló Bizottság 

tagjainak kijelölése  
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95/2010.(VII. 28.) Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása a 

2010-es önkormányzati választásokra. 

96/2010.(VII. 28.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

97/2010.(VII. 28.) Beszámoló elfogadása a Kommunál Kft. tevékenységéről. 

98/2010.(VII. 28.) Javaslat  a ’Turáért Emlékérem’ kitüntetettjeire és a ’Tura Díszpolgára’ 

cím odaítélésére. 

99/2010.(VII. 28.) Javaslat  a ’Turáért Emlékérem’ kitüntetettjeire és a ’Tura Díszpolgára’ 

cím odaítélésére. 

100/2010.(VII. 28.) Javaslat  a ’Turáért Emlékérem’ kitüntetettjeire és a ’Tura Díszpolgára’ 

cím odaítélésére. 

101/2010.(VII. 28.) Javaslat  a ’Turáért Emlékérem’ kitüntetettjeire és a ’Tura Díszpolgára’ 

cím odaítélésére. 

102/2010.(VII. 28.) Javaslat  a ’Turáért Emlékérem’ kitüntetettjeire és a ’Tura Díszpolgára’ 

cím odaítélésére. 

103/2010.(VII. 28.) Javaslat  a ’Turáért Emlékérem’ kitüntetettjeire és a ’Tura Díszpolgára’ 

cím odaítélésére. 

104/2010.(VII. 28.) Javaslat  a ’Turáért Emlékérem’ kitüntetettjeire és a ’Tura Díszpolgára’ 

cím odaítélésére. 

105/2010.(VII. 28.) Javaslat  a ’Turáért Emlékérem’ kitüntetettjeire és a ’Tura Díszpolgára’ 

cím odaítélésére. 

106/2010.(VII. 28.) Javaslat Pest Megye Önkormányzat Közgyűlésének kitüntető díjaira 

107/2010.(VII. 28.) Javaslat Pest Megye Önkormányzat Közgyűlésének kitüntető díjaira 

108/2010.(VII. 28.) Javaslat Pest Megye Önkormányzat Közgyűlésének kitüntető díjaira 

109/2010.(VII. 28.) Javaslat Pest Megye Önkormányzat Közgyűlésének kitüntető díjaira 

110/2010.(VII. 28.) Javaslat Pest Megye Önkormányzat Közgyűlésének kitüntető díjaira 

111/2010.(VII. 28.) Fellebbezés elbírálása önkormányzati hatósági ügyben. 

112/2010.(VII. 28.) Fellebbezés elbírálása útépítési hozzájárulás ügyben. 

113/2010.(VIII. 17.) Szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztása a 2010-es 

önkormányzati választásokra  

114/2010.(VIII. 17.) Külterületi ingatlan tulajdoni hányadának Önkormányzat által történő 

megvásárlása.  (0119/10 hrsz.) 

115/2010.(VIII. 17.) Külterületi ingatlan tulajdoni hányadának Önkormányzat által történő 

megvásárlása. (0119/11 hrsz.)  

116/2010.(VIII.24.) A KMOP-5.2.1/A. kódszámú, Pest megyei településközpontok 

fejlesztése- kisléptékű megyei fejlesztések tárgyú eredményes projekt 

keretében Tura városközpont fejlesztés közbeszerzési eljárásaihoz 

szaktanácsadó és  bonyolító kiválasztására vonatkozó 91/2010.(VII.12.) 

határozatának módosítása. A KMOP-2.1.1/B-09-2008-00 jelű  "Új 

utakon Tura városában" tárgyú eredményes projekt közbeszerzési 

eljárásaihoz szaktanácsadó és  bonyolító kiválasztására vonatkozó 

93/2010.(VII.12.) határozatának módosítása. 
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117/2010.(VIII. 24.) A KEOP 2.2.3/A. „Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” című 

pályázat  benyújtásához gesztori teendők ellátásáról.  

118/2010.(VIII. 24.) A KMOP-2010-3.3.1/B kódszámú, „A belterületi csapadékvíz-elvezetés 

és gyűjtés” című pályázat benyújtásáról. 

119/2010.(VIII. 24.) A KMOP-2010-3.3.1/B kódszámú, „A belterületi csapadékvíz-elvezetés 

és gyűjtés” című pályázathoz engedélyezési tervek megrendelése 

120/2010.(VIII. 24.) A KMOP-2010-3.3.1/B kódszámú, „A belterületi csapadékvíz-elvezetés 

és gyűjtés” című pályázathoz önrész biztosítása 

121/2010. (VIII. 24.) A településrendezési eszközök átfogó felülvizsgálatának jóváhagyása 

(módosító javaslatok)  

122/2010.(VIII. 24.) A településrendezési eszközök átfogó felülvizsgálatának jóváhagyása 

(helyileg védett épületek köre) 

123/2010.(VIII. 24.) A településrendezési eszközök átfogó felülvizsgálatának jóváhagyása 

(egyeztetési dokumentum)  

124/2010. (IX. 8.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

125/2010. (IX. 8.) Beszámoló a Hevesy György Általános Iskola 2009/2010-es oktatási 

évéről, a 2010/2011-es   oktatási tanév előkészületeiről.  

126/2010. (IX. 8.) A Kastélykerti Óvodában a 2010 / 2011-es nevelési évre az indítható 

csoportok számának, a maximális létszám túllépésének és a maximális 

csoportlétszám túllépésének engedélyezése  

127/2010. (IX. 8.) A Többsincs Óvoda és Bölcsődében a 2010 / 2011-es nevelési évre az 

indítható csoportok számának, a maximális létszám túllépésének és a 

maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése  

128/2010. (IX. 8.) A Kastélykerti Óvoda nevelési programjának jóváhagyása 

129/2010. (IX. 8.) A Többsincs Óvoda és Bölcsőde nevelési programjának jóváhagyása 

130/2010. (IX. 8.) A Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 

131/2010. (IX. 8.) A Többsincs Óvoda és Bölcsőde  helyisége egyéb célú használatának 

engedélyezése 

132/2010. (IX. 8.) 2010. I. félévi gazdálkodásról beszámoló 

133/2010. (IX. 8.) Beszámoló a Polgármesteri hivatal tevékenységéről  

134/2010. (IX. 8.) A KMOP 2.1.1/B-2009., valamint a KMOP 5.2.1/A-2009. eredményes 

projektek megvalósítása érdekében szükséges önerő biztosításához hitel 

közbeszerzési ajánlati felhívása és Bírálóbizottság tagjainak kijelölése 

135/2010. (IX. 8.) Támogatás-előfinanszírozási hitelkeret és önerő biztosítását szolgáló 

rövid lejáratú hitel felvétele 

136/2010. (IX. 8.) Sajátos nevelési igényű gyermek szülőjének támogatása a közoktatási 

törvényből eredő önkormányzati kötelezettség teljesítéséhez. 

137/2010. (IX. 8.) Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez nem csatlakozik az 

Önkormányzat  

138/2010. (IX. 8.) A közfoglalkoztatási terv módosítása 
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139/2010. (IX. 8.) A Szép Turáért Egyesület és Tura Város Önkormányzata között létrejött 

együttműködési megállapodás jóváhagyása az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader 

fejezetének végrehajtásához nyújtott támogatások közül az FVM által 

kiírt Tura város központi játszóterének építése elnevezésű pályázathoz   

140/2010. (IX. 8.) A gyepmesteri feladatok ellátásával kapcsolatos szerződés módosítása 

141/2010. (IX. 8.) Külterületi ingatlan  Önkormányzat által történő megvásárlása (Tura 

külterületi 0202/30 hrsz.) 

142/2010. (IX. 8.) Fellebbezés elbírálására önkormányzati hatósági ügyben 

143/2010. (IX. 22.) A  „KEOP-2009-2.2.3/A  Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” 

című pályázat benyújtása érdekében társulási megállapodás jóváhagyás 

144/2010.(X.14.)  Polgármester illetményének megállapítása  

145/2010.(X.14.)  Polgármester részére költségátalány megállapítása 

146/2010. (X.14.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

11/2007.(III.29.) rendelete hat hónapon belüli átfogó felülvizsgálatával 

a jegyző megbízása 

147/2010.(X.14.) Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság elnökének Marosvölgyi János Tura, 

Kossuth L. út 20 szám alatti lakos képviselő megválasztása 

148/2010.(X.14.)  Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság tagjának Horák Mária Tura, Rákóczi út 

129. szám alatti lakos képviselő megválasztása  

149/2010.(X.14.) Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság tagjának Korsós Attila Tura, Elnök u. 6. 

szám alatti lakos képviselő megválasztása 

150/2010.(X.14.)  Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság nem képviselő, külsős tagjának Tóth 

István Tura, József Attila u. 5. szám alatti lakos megválasztása  

151/2010.(X.14.) Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság nem képviselő, külsős tagjának Lévai 

Gabriella Tura, Galgahévízi u. 52. szám alatti lakos megválasztása  

152/2010.(X.14.) Egészségügyi-, és Szociális Bizottság elnökének Pálinkás Ildikó Tura, 

Zsámboki u. 16. szám alatti lakos képviselő megválasztása 

153/2010.(X.14.)  Egészségügyi-, és Szociális Bizottság tagjának Baranyi Miklós Tura, 

Fráter L. u8. 17. szám alatti lakos képviselő megválasztása 

154/2010.(X.14.)  Egészségügyi-, és Szociális Bizottság tagjának Kálna Tibor Gábor 

Tura, Dózsa Gy. u. 1, szám alatti lakos képviselő 

155/2010.(X.14.) Egészségügyi-, és Szociális Bizottság nem képviselő, külsős tagjának 

Tóth-Zsiga Istvánné Tura, József A. u.4. szám alatti lakos 

megválasztása 

156/2010.(X.14.) Egészségügyi-, és Szociális Bizottság nem képviselő, külsős tagjának 

Melegné Vass Magdolna Tura, Széchenyi u. 37. szám alatti lakos 

megválasztása 

157/2010.(X.14.) Kulturális-, Oktatási-, és Sport Bizottság elnökének Kálna Tibor Gábor 

Tura, Dózsa Gy. u.1. szám alatti lakos képviselő megválasztása 
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158/2010.(X.14.) Kulturális-, Oktatási-, és Sport Bizottság tagjának Pálinkás Ildikó Tura, 

Zsámboki u. 16. szám alatti lakos képviselő megválasztása 

159/2010.(X.14.) Kulturális-, Oktatási-, és Sport Bizottság tagjának Sára Tamás Tura, 

Zsámboki u. 35. szám alatti lakos képviselő megválasztása  

160/2010.(X.14.) Kulturális-, Oktatási-, és Sport Bizottság  

külsős, nem képviselő tagjának Tóth Péter László Tura, Szent I. út 98. 

szám alatti lakos megválasztása  

161/2010.(X.14.) Kulturális-, Oktatási-, és Sport Bizottság tagjának Bényi Rita Tura, 

Temető köz 9.szám alatti lakos megválasztása  

162/2010.(X.14.)  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének Sára 

Tamás Tura, Zsámboki u. 35. szám alatti lakos képviselő megválasztása  

163/2010.(X.14.) Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjának Baranyi 

Miklós Tura, Fráter L. u. 17. szám alatti lakos képviselő megválasztása  

164/2010.(X.14.)  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjának Horák 

Mária Tura, Rákóczi u. 129. szám alatti lakos képviselő megválasztása  

165/2010.(X.14.) Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külsős, nem 

képviselő tagjának Lukács József Tura, Szent István út 40. szám alatti 

lakos megválasztása 

166/2010.(X.14.)  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külsős, nem 

képviselő tagjának Gregori Ákos Tura, Galgahévízi út 54. szám alatti 

lakos megválasztása 

167/2010.(X.14.) Az Alpolgármester titkos szavazással történő megválasztása 

lebonyolításához szavazatszámláló bizottság megválasztása 

168/2010.(X.14.)  Juhász Sándor alpolgármester jelölt szavazólapra kerülésének 

elfogadása 

169/2010.(X.14.) Juhász Sándor Tura, Rákóczi F. u. 133 szám alatti lakos társadalmi 

megbízatású alpolgármesterré választása  

170/2010.(X.14.)  Juhász Sándor megválasztott társadalmi megbízatású alpolgármester 

tiszteletdíjának havi bruttó 190.000 Ft-ban történő megállapítása 

171/2010.(X.14.) Az egészségügyi önkormányzati feladatkörök ellátására Korsós Attila 

képviselő tanácsnokká választása 

172/2010.(X.27.) „Hosszúlejáratú fejlesztési célhitel felvétele 41 + 90 MFt értékben” 

tárgyú (Tura Városközpont fejlesztés többfunkciós tér kialakításával, 

Új utakon Tura városában pályázatokhoz) közbeszerzési eljárásban az 

eljárás nyertes ajánlattevőjének az UniCredit Bank Hungary Zrt.-t 

(1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) határozza meg,az eljárás nyertes 

ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőjének az OTP Bank Nyrt.-t 

(1051 Budapest, Nádor u. 16. képviseletében: OTP Bank Nyrt. 

Budapesti Régió Önkormányzati Centrum, 1054 Budapest, Báthory u. 

9.) határozza meg 

173/2010.(X.27.) Tóth János Tura, Thököly út 28.szám alatti lakos panaszának elbírálása 

174/2010.(X.27.) Közpénz felhasználási Szabályzat módosításának elvégzésére Jegyző 

felkérése  



HATÁROZAT SZÁMA HATÁROZAT TÁRGYA 

175/2010.(X.27.) Tura belterület1926/6 helyrajzi számú Dr. Hatalyák István által 

megvásárolt ingatlanra vonatkozóan az eredeti (tulajdonosi) ingatlan-

nyilvántartási állapot visszaállítása 

176/2010.(X.27.)  Domoszlai Edit vételi ajánlatának elbírálása  

177/2010.(X.27.)  Hevesy György Általános Iskola fenntartójaként csatlakozás a 2010. 

évi iskolatej programhoz ( Egertej" Tejipari Kft.) 

178/2010.(X.27.)  hozzájárulás a Kastélykerti Óvoda helyiségeinek az Óvoda a 

nyitvatartási idején belül, de a nevelési időn túl - a nevelési évhez 

igazodó határozott időre térítésmentes - bérbe adásához játékos idegen 

nyelvi oktatás és sakk foglalkoztatás céljára  

179/2010.(X.27.)  támogatja, és egyetért azzal, hogy az járóbeteg szakellátás a korábbi 

állapotnak megfelelően történjen, azaz, hogy Aszód, Bag, Domony, 

Galgamácsa, Galgahévíz, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Vácegres, 

Váckisújfalu, Verseg települések újból a hatvani kórház területi ellátási 

kötelezettségéhez tartozzanak.  

180/2010.(X.27.)  Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulási Tanácsában 

Szendrei Ferenc polgármester helyettesítésével Juhász Sándor 

alpolgármestert bízza meg.   

181/2010.(X.27.)  Vincent Auditor Kft. által 2010. szeptember 7-én kelt belső ellenőri 

jelentés javaslataira a Tura-Galgahévíz Ipari és Szolgáltató Kommunál  

Kft ügyvezetője részére intézkedési terv elkészítésének előírása 

182/2010.(X.27.)  Vincent Auditor Kft. által 2010. augusztus 31-én kelt belső ellenőri 

jelentés javaslataira a Szelektív Hulladékhasznosító és 

Környezetvédelmi Kft. ügyvezetője részére intézkedési terv 

elkészítésének előírása 

183/2010.(X.27.)  Vincent Auditor Kft. által 2010. szeptember 7-én kelt belső ellenőri 

jelentés javaslataira a Galgamenti Viziközmű Kft. ügyvezetője részére 

intézkedési terv elkészítésének előírása 

184/2010.(X.27.)  vállalkozási szerződés a Tura, Kastélykerti Óvoda elektronikus tűzjelző 

rendszerének telepítésére 

185/2010.(X.27.)  a polgármester önálló ( képviselő-testületi jóváhagyás nélküli) 

kötelezettségvállalásának felső határát 1.000.000.- Ft-ban ( azaz 

egymillió forintban )állapítja meg 

186/2010.(X.27.)  a Tura, Akácos u. 9. szám alatti ingatlanon elhelyezett lakókonténer 

mellé a család számára térítésmentesen használatba ad egy másik 

lakókonténert 

187/2010.(X.27.)  a Szelektív Kft. telephelyén kialakított épület bővítés megvásárlása,  

tulajdonjogi rendezése  

188/2010.(X.27.)  a Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága által 

megküldött ellenőrzési határozatában előírt kötelezettségek 

teljesítéséről  

189/2010.(X.27.)  Bozsó Zoltán r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos Úr gödöllői 

kapitányságvezetői beosztásba 2010. november 01-i hatállyal történő 
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kinevezését támogatja 

190/2010.(X.27.)  hozzájárulás a Hevesy György általános Iskola Igazgatója részére a 

Közoktatási törvény 70. § (3) bekezdésében meghatározott Pedagógiai 

Program módosítására vonatkozó intézkedések megtételéhez  

191/2010.(XI..30.)  Tura IV. számú háziorvosi körzetben dr. Hatalyák István háziorvos 

lemondása 2010. december 31. hatállyal  

192/2010.(XII.8.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

193/2010.(XII.8.) Tura Város Önkormányzatának 2010. III. negyedévi költségvetési 

végrehajtásáról 

194/2010.(XII.8.) a közétkeztetés – mint kötelező önkormányzati feladat kiszervezésének 

vizsgálatára vonatkozó polgármesteri javaslattal egyetért 

195/2010.(XII.8.) a Bartók Béla Művelődési Ház és a Városi Könyvtár intézmény 

összevonásának vizsgálatára vonatkozó polgármesteri javaslattal 

egyetért 

196/2010.(XII.8.) a Hevesy György Általános Iskola gazdasági önállósága 

megszüntetésének vizsgálatára vonatkozó polgármesteri javaslattal 

egyetért 

197/2010.(XII.8.) a 2011. évi költségvetési koncepciót elfogadása 

198/2010.(XII.8.) az Európai Uniós, valamint hazai pályázati források, támogatások 

igénylésére, felhasználására és elszámolására vonatkozó szabályzat 

elfogadása  

199/2010.(XII.8.) együttműködési megállapodás  a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal 

200/2010.(XII.8.) együttműködési megállapodás  a Örmény Kisebbségi Önkormányzattal 

201/2010.(XII.8.) a KMOP-2009-2.1.1/B – „Új utakon Tura városában” és a KMOP-

2009-5.2.1/A „Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér 

kialakítása” elnevezésű nyertes pályázati projektek megvalósításában 

külső projektmenedzsment igénybevétele 

202/2010.(XII.8.) Tura város 2010. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő 

egyes feladatokról szóló 1/2010. évi (I.28.)  rendelete 7. § (1) bekezdés 

e) pontjában meghatározott, az egyedi támogatási kérelmek pénzügyi 

fedezetére elkülönített 10.295.ezer Ft összegű keretet 40 ezer forinttal 

(10.335.000 forintra) megemelése 

203/2010.(XII.8.) a 159/2008.(XII.15.) számú határozattal elfogadott, az államháztartás 

körén kívülre juttatott támogatások benyújtásának, elbírálásának, 

folyósításának, elszámolásának és ezek nyilvánossága biztosításának 

szabályzata módosítása  

204/2010.(XII.8.) Tura Város Önkormányzata 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

terve 

205/2010.(XII.8.) szociális étkeztetés szakmai programját jóváhagyása 

206/2010.(XII.8.) a Többsincs Óvoda és Bölcsőde helyisége (egyéb célú) használatának 

engedélyezése ( gyermektorna és felnőtt-torna foglalkozások) 

207/2010.(XII.8.) az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása - az 
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Aszódi Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 2010. évi 

működési hiánya finanszírozása 

208/2010.(XII.8.) a Bag 3-as és a 3105-ös számú út körforgalmú csomóponttá történő 

átépítését pénzforrás hiányában nem tudja támogatni 

209/2010.(XII.8.) a Tura 2003 Civil Egyesület (székhely: 1089 Budapest, Diószeghy 

Sámuel u. 20. II/11.) kérelmének elutasítása, tekintettel arra, hogy az 

ingatlan-nyilvántartás adatai szerint a Tura belterület 1166 helyrajzi 

számú ingatlan (gátőr lakása és telke mögötti terület) nem áll az 

Önkormányzat tulajdonában 

210/2010.(XII.8.) a Galga Befektetési és Ingatlanhasznosító Kft.-nek a Tura, Rákóczi F. 

u. 114. szám, 3160 hrsz. alatti ingatlanon meglévő (a Dora-malom 

épületére - mint felépítményre)  felépítményre vonatkozó felajánlás 

elutasítása  

211/2010.(XII.8.) a Turai Takarékszövetkezet kérelmére telekalakítási eljárás 

lefolytatásához történő jóváhagyás  

212/2010.(XII.8.) a DOLIMA CENTER Kft. által megvásárolni kívánt üzlet bővítéséhez 

tulajdonosi hozzájárulás 

213/2010.(XII.8.) a PVCSV végelszámolása kapcsán a vagyonfelosztási javaslat 

jóváhagyására, a végelszámolásból hátramaradt készpénz átutaltatására 

214/2010.(XII.8.) Vígh Norbert, 3000. Hatvan, Bem J. u. 101. szám alatti lakos kártérítési 

igényének elutasítása  

215/2010. (XII.8.) Hevesy György Általános Iskola Igazgatójának tájékoztatása a 

Pedagógiai Program módosításának végrehajtásáról 

216/2010. (XII.15.) a Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-7.1.1./2F „Települési 

szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukciójának 

keretében a pályázati rendszer második fordulójára történő benyújtásra 

217/2010. (XII.15.) a Köztársaság út, Elnök utca TEUT pályázata kapcsán fel nem használt 

támogatási összegről (maradványról) való lemondás 

218/2010. (XII.15.) rullírozó hitel igénybevételének meghosszabbítására 

219/2010. (XII.15.) az 1000,- Ft alatti adótételek törlése 

220/2010.(XII.15.) polgármester jutalmazása 

1/2011.(I.11.)  a KMOP-5.2.1/A. jelű, Pest Megyei Településközpontok fejlesztése- 

kisléptékű megyei fejlesztések tárgyú eredményes projek keretében -, 

melynek tárgya  Tura városközpont fejlesztés többfunkciós tér 

kialakításával – lefolytatandó közbeszerzési eljárás ajánlati 

felhívásának jóváhagyása 

2/2011.(I.11.) tulajdonosi hozzájárulás megadásának utólagos jóváhagyása a 

TURAWELL Kft. részére a Tura 4756 hrsz. alatti ingatlanon fúrási, 

kútépítési munkák elvégzéséhez, valamint szolgalmi jog alapításához 

3/2011.(I.11.) a közfoglalkoztatás támogatására irányuló pályázatok benyújtása 

4/2011.(I.11.) Magyar Élelmiszerbank Egyesület által kiírt „Élelmiszerbank 

adományszétosztási együttműködés 2011” pályázat benyújtása 
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5/2011. (I.17.) a Tura 5679/3 hrsz. alatti ingatlan és thermál kút, valamint a Tura 

5679/7 hrsz. alatti ingatlan hasznosítása  

6/2011. (I.17.) a Tura 5679/3 hrsz. alatti ingatlan és thermál kút, valamint a Tura 

5679/7 hrsz. alatti ingatlan hasznosítására zártkörű (meghívásos) 

pályázat kiírása  

7/2011. (I.19.) 5679/7 hrsz-ú ingatlan és az 5679/3 hrsz-ú thermálkút hasznosítására 

kiírt pályázatban eredményhirdetés 

8/2011. (I.19.) településrendezési szerződés megkötése a TURAWELL Befektetési és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 

9/2011. (I.19.) Tura Város Településrendezési eszközeinek módosítása 

10/2011. (I.19.) tervezési szerződés megkötése  ÉPÍTÉSZ Bt.-vel  

11/2011. (I.19.) a turai vízbázis legalább 5 évig történő fenntartásának és 

üzemeltetésének vállalása 

12/2011. (II.9.)  lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés 

13/2011. (II.9.)  Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. I. félévi 

munkaterve 

14/2011. (II.9.)  könyvvizsgálói szerződés megkötése 

15/2011. (II.9.)  a folyamatban lévő eredményes európai uniós (a KMOP-2009-2.1.1/B 

– „Új utakon  Tura városában” és a KMOP-2009-5.2.1/A „Tura 

Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával” 

elnevezésű) pályázatok megvalósítása érdekében projektmenedzsmenti      

feladatok ellátása 

16/2011. (II.9.)  a folyamatban lévő eredményes európai uniós (a KMOP-2009-2.1.1/B 

– „Új utakon  Tura városában” és a KMOP-2009-5.2.1/A „Tura 

Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával” 

elnevezésű) pályázatok megvalósítása érdekében projektmenedzsmenti      

feladatok ellátása 

17/2011. (II.9.)  Szelektív Kft.-vel közszolgáltatási szerződés megkötése 

18/2011. (II.9.)  a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2011. évi egyéni 

teljesítménykövetelményeit megalapozó kiemelt célok meghatározása 

19/2011. (II.9.)  a beruházásokhoz szükséges önrész rövid lejáratú beruházási 

hitelfelvételből történő biztosításáról szóló 135/2010. (IX. 8.) határozat 

módosítása 

20/2011. (II.9.)  folyószámlahitel igénybevételének meghosszabbítása 

21/2011. (II.9.)  az elévült adótételek törlése 

22/2011. (II.9.)  főépítésszel megbízási szerződés megkötése 

23/2011. (II.9.)  gyepmesteri megbízás 

24/2011. (II.9.)  az iskolatej programban való részvétel 

25/2011. (II.9.)  Magyar Telekom Nyrt. Helyiségbérleti díj éves inflációs emelésének 

mellőzésére vonatkozó kérelmének elutasítása 
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26/2011. (II.9.)  a Tura, Kossuth L. út 163. szám alatti önkormányzati tulajdonú 

helyiség bérleti szerződése 

27/2011. (II.9.)  a Tura, Petőfi Sándor tér 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú 

ingatlan egy   helyiségére vonatkozó bérleti szerződés 

28/2011. (II.9.)  a Tura, Park u. 36/b. (régi címe: Régivásártér 15.) szám alatti 

önkormányzati bérlakás bérlőkijelölése 

29/2011. (II.9.)  a Tura, Kaszinó tér 1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőkijelölés 

30/2011. (II.9.)  közútkezelői kártérítési kérelem elbírálása 

31/2011. (II 28.) a KMOP 4.5.2/B „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 

alapellátások infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi 

intézmények/terek fejlesztése”elnevezésű projektben résztvevő 

települések közötti együttműködési megállapodás 

32/2011. (III. 17.) közpénz szabályzat módosítása 

33/2011. (III. 17.) alpolgármester felhatalmazása 

34/2011. (III. 24.) a „Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával” 

KÉ-0931/2011 vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása  

35/2011. (III. 30.) Gödöllői Rendőrkapitányság 2010. évben végzett munkájáról készült 

beszámoló  

36/2011. (III. 30.)  lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés 

37/2011. (III. 30.) beszámoló a Bartók Béla Művelődési Ház 2010. évi tevékenységéről 

38/2011. (III. 30.) beszámoló a Városi Könyvtár 2010. évi tevékenységéről 

39/2011. (III. 30.) Tura Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 

40/2011. (III. 30.) Tura város 2011. évi közbeszerzési terve 

41/2011. (III. 30.) az „Új utakon Tura városában” elnevezésű projekt műszaki ellenőrének  

kiválasztása 

42/2011. (III. 30.) 2011. évi belső ellenőrzési terv módosítása (feladatok) 

43/2011. (III. 30.) 2011. évi belső ellenőrzési terv módosítása (keretösszeg)  

44/2011. (III. 30.) a Turai Takarékszövetkezet telekalakítási eljárása 

45/2011. (III. 30.) a Tura, Arany János u. 23. szám alatti önkormányzati bérlakás 

bérlőkijelölése 

46/2011. (III. 30.) közútkezelői kártérítési ügy 

47/2011. (III. 30.) a 088/30 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan bérbeadása 

48/2011. (III. 30.) tervezési szerződés megkötése Console Bau Kft.-vel a Tura, KMOP – 

2.1.1/B-09-2009-0007 számú pályázattal érintett utcák módosított 

vízjogi engedélyezési terveinek elkészítésére 

49/2011. (III. 30.) beszámoló az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás Kistérségi Gondozási Központ 2010. évi 

szakmai munkájáról 
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50/2011. (III. 30.) az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2010. évi költségvetési beszámolójának és 2011. évi 

költségvetésének véleményezése 

51/2011. (III. 30.) költségvetési koncepció 194/2010. (XII.8.) határozat: közétkeztetés – 

mint kötelező önkormányzati feladat kiszervezésének vizsgálatára 

vonatkozó polgármesteri javaslat 

52/2011. (III. 30.) költségvetési koncepció 195/2010. (XII.8.) határozat: a Bartók Béla 

Művelődési Ház és a Városi Könyvtár intézmény összevonásának 

vizsgálatára vonatkozó polgármesteri javaslat 

 

53/2011. (III. 30.) a  Tura, Park u. 36/b. (régi cím: Régi vásártér 15.) szám alatti 

ingatlanrész (sportpálya büféhelyisége) bérbeadása 

54/2011. (III. 30.) Tura Város Sportkoncepciója 

55/2011. (III. 30.) sport infrastruktúra fejlesztési pályázat önrészének biztosítása 

56/2011. (III. 30.) KMOP.4.5.2/B jelű, „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 

alapellátások infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi 

intézmények, terek fejlesztése” című, Tura Puskin tér 26. szám alatti 

fejlesztésére vonatkozó pályázat kivitelezését érintő pótmunka 

57/2011. (III. 30.) Baranyi Miklós képviselő döntésből való kizárás kérése 

58/2011. (IV. 13.) A Turawell Kft. és az Architekton Rt. F.a. kártérítési igénytől való 

elállásának 95/2009.(VII.29.) határozat szerinti elfogadása 

59/2011. (IV. 13.) Az 5679/3 és az 5679/7 hrsz. alatti ingatlanoknak, thermálkút és 

védőterületének hasznosítása tárgyában hozott 7/2011.(I.19.) határozat 

módosítása. 

60/2011. (IV. 13.)  Az 5679/3 és az 5679/7 hrsz. alatti ingatlanoknak, thermálkút és 

védőterületének hasznosítása tárgyában hozott 7/2011.(I.19.) határozat 

módosítása. 

61/2011. (IV. 13.)  Az 5679/3 és az 5679/7 hrsz. alatti ingatlanoknak, thermálkút és 

védőterületének hasznosítása tárgyában hozott 7/2011.(I.19.) határozat 

módosítása. 

62/2011. (IV. 13.)  A Turawell Kft.-vel 2011. január 19-én kötött településrendezési 

szerződés módosítása.   

63/2011. (IV. 13.) A Turawell Kft.-vel költségviselési megállapodás megkötése.  

64/2011. (IV. 13.) A Turawell Kft.-vel az 5679/3 hrsz. alatti thermálkút és védőterülete 

ingatlan  hasznosítása tárgyában a cserét megalapozó megállapodás 

megkötése 

65/2011. (IV. 13.)  A Turawell Kft.-vel az 5679/7 hrsz. alatti ingatlan  hasznosítása 

tárgyában a bérleti szerződés megkötése 

66/2011. (IV. 13.) A településrendezési eszközök felülvizsgálatának közbenső eljárása 

megindítása 

67/2011. (IV. 27.) lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés 
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68/2011. (IV. 27.) 2010.évi belső ellenőrzés éves összegző jelentés 

69/2011. (IV. 27.) Az önkormányzat 2010.évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 

feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 

70/2011. (IV. 27.) Alapítványnak nyújtott egyedi támogatás képviselő-testületi 

megerősítése 

71/2011. (IV. 27.) Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási 

megállapodásának módosítása 

72/2011. (IV. 27.) Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 

kiegészítő megállapodása a pedagógiai szakmai szolgáltatások 

kistérségi szintű ellátásáról szóló megállapodáshoz. 

73/2011. (IV. 27.) A KMOP 4.5.2/B „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 

alapellátások infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi 

intézmények/terek fejlesztése” elnevezésű projektben résztvevő 

települések közötti együttműködési megállapodás módosítása 

74/2011. (IV. 27.)  Az „Új utakon Tura Városában” című eredményes Európai Uniós 

projekt  építési beruházása ajánlati felhívásának elfogadása 

75/2011. (V. 18.) Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-7.1.1./2F „Települési 

szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” eredményes 

pályázathoz kapcsolódó önkormányzati döntések meghozatala (önerő 

biztosítása a 2011. évi költségvetésben) 

76/2011. (V. 18.) Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-7.1.1./2F „Települési 

szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” eredményes 

pályázathoz kapcsolódó önkormányzati döntések meghozatala (a 

0272/7 helyrajzi számú ingatlannak a korlátozottan forgalomképes 

vagyoni körből a forgalomképes vagyoni körbe helyezése)  

77/2011. (V. 18.) Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-7.1.1./2F „Települési 

szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” eredményes 

pályázathoz kapcsolódó önkormányzati döntések meghozatala 

(készfizető kezesség vállalása, jelzálogjog alapításához hozzájárulás)  

78/2011. (V. 25.) lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés 

79/2011. (V. 25.) Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület 2010-évi tevékenységéről 

szóló beszámolójának elfogadása 

80/2011. (V. 25.) Kastélykerti Óvoda beszámolójának elfogadása 

81/2011. (V. 25.) Többsincs Óvoda és Bölcsőde beszámolójának elfogadása  

82/2011. (V. 25.) Központ Orvosi Ügyelet 2010. évben végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása 

83/2011. (V. 25.) Galgamenti Regionális Vízmű üzemeltetési szerződésének elfogadása 

84/2011. (V. 25.)  Településrendezési eszközök felülvizsgálatára vonatkozó igények 

módosítása  

85/2011.(VI.20.)  napirend tárgyalásának elfogadása 

86/2011.(VI.20.)  a KMOP-2.1.1/B-2009-0007 "Új utakon Tura városában" tárgyban 
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hirdetmény közzétételével megindított (KÉ-10532/2011.) általános 

egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

87/2011. (VI. 29.) napirend tárgyalásának elfogadása 

88/2011. (VI. 29.)  lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés 

89/2011. (VI. 29.) a Kommunál Kft. 2010. évi beszámolójának elfogadása 

90/2011. (VI. 29.) a Szelektív Kft. 2010. évi beszámolójának elfogadása 

91/2011. (VI. 29.) a Galgamenti Víziközmű Kft. 2010. évi beszámolójának elfogadása 

92/2011. (VI. 29.)  a Képviselő-testület 2011.II. félévi munkaterve 

93/2011. (VI. 29.) Palya Tamás egyéni vállalkozóval 2004. november 1. napján kötött 

szállítási szerződés módosítása 

94/2011. (VI. 29.) integrált pénzügyi rendszer beszerzésének elhalasztása  

95/2011. (VI. 29.) az Óvodáknak a maximális létszámtól való eltérés fenntartói 

engedélyezése 

96/2011. (VI. 29.) a Vodafone Magyarország Zrt. (Swiss System Kft.) kérelme a bérleti 

szerződés módosítására, a bérleti díj csökkentésére, árindexálás 

kiiktatására 

97/2011. (VI. 29.) a  Tura, Park u. 36/b. (régi cím: Régi vásártér 15.) szám alatti 

önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítása 

98/2011. (VI. 29.) kamerás térfigyelő rendszer bővítése, 4 felügyeleti ponttal 

99/2011.(VI.29.)  a Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett turai 

telephelye működésével kapcsolatos esetleges veszteség felvállalása a 

2011/2012-es tanévre  

100/2011. (VI. 29.)  Zastava-Yugo Baráti Kör részére közterület használat engedélyezése  

101/2011. (VI. 30.) a KMOP-2.1.1/B-2009-0007 "Új utakon Tura városában" tárgyban 

hirdetmény közzétételével megindított (KÉ-10532/2011.) általános 

egyszerű közbeszerzési eljárásban a Magyar Aszfalt Kft. előzetes 

vitarendezési kérelme nyomán szükséges döntés meghozatala 

102/2011. (VII. 27.) napirend tárgyalásának elfogadása 

103/2011. (VII. 27.) lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés 

104/2011. (VII. 27.) szociális előirányzat módosítása 

105/2011. (VII. 27.)  Tura Díszpolgára és a Turáért Emlékérem,  kitüntetések, Jubileumi 

Emlékplakett és díszoklevél 2011.évi adományozásával kapcsolatban 

titkos szavazás elrendelése 

106/2011. (VII. 27.)  Tura Díszpolgára és a Turáért Emlékérem,  kitüntetések, Jubileumi 

Emlékplakett és díszoklevél 2011.évi adományozásával kapcsolatban 

szavazatszámláló bizottság megválasztása 

107/2011. (VII. 27.)  Tura Díszpolgára és a Turáért Emlékérem,  kitüntetések, Jubileumi 

Emlékplakett és díszoklevél 2011.évi adományozásáról titkos szavazás 

eredménye (Dr. Kontrát Károly  Jubileumi Emlékplakett és díszoklevél 
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kitüntetése) 

108/2011.(VIII. 17.) napirend tárgyalásának elfogadása 

109/2011.(VIII. 17.) FCG HOME Bt-vel kötött megbízási szerződés felülvizsgálata (B. 

Nagy Helga - zöldségkertészet)  

110/2011.(VIII. 17.) FCG HOME Bt-vel kötött megbízási szerződés felülvizsgálata (B. 

Nagy Helga - főépítészi)  

111/2011.(VIII. 17.) FCG HOME Bt-vel kötött megbízási szerződés felülvizsgálata (B. 

Nagy Helga - TRSZ módosítás)  

112/2011.(VIII. 17.) kialakítandó út lejegyzésének kezdeményezésére (5679/5 hrsz-ú 

ingatlan mellett) 

113/2011.(IX. 1.) napirend tárgyalásának elfogadása 

114/2011.(IX. 1.) lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés 

115/2011.(IX. 1.) Hevesy György Általános Iskola beszámolója 

116/2011.(IX. 1.) Tura város járási jogú kormányhivatali székhellyé válás 

kezdeményezése   

117/2011.(IX. 1.)  a közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.26.) rendelet alapján a 

városnapi rendezvényhez a közterületek díjmentes használata  

118/2011.(IX. 1.) "Verekedni utolsó emberig" A turai lovas ütközet 1849. július 20. című 

könyv értékesítése   

119/2011.(IX. 1.) Tura és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás Közbeszerzési 

Szabályzatának utólagos jóváhagyása  

120/2011.(IX. 1.)  SNI-s gyermek támogatására a közoktatási törvényből eredő 

önkormányzati kötelezettség teljesítéséhez 

121/2011.(IX. 1.) tájékoztatás az MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 

LEADER "Tura város központi játszóterének építése" megnevezésű 

pályázati támogatásának jelenlegi állásáról és javaslat a projekt 

megvalósítására 

122/2011.(IX. 1.) helyi védettség felülvizsgálata  

123/2011.(IX. 1.) helyiségbérlet szemészeti magánrendelés, optikai szolgáltatás 

működtetéséhez  

124/2011.(IX.28.) napirend tárgyalásának elfogadása 

125/2011.(IX.28.) lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés 

126/2011.(IX.28.) beszámoló az I. félévi gazdálkodás helyzetéről 

127/2011.(IX.28.) a Telenor Magyarország Zrt. (képviseli: a Swiss System Kft.) 

együttműködési ajánlatának elutasítása 

128/2011.(IX.28.) KEOP Támogatási Szerződés elfogadása (ivóvízbázis védelem) 

 

129/2011.(IX.28.) Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv elfogadása 
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130/2011.(IX.28.) EL-MŰ SZOLG Kft-vel kötött szerződés utólagos jóváhagyása 

131/2011.(IX.28.) Tura Organic Garden beruházással kapcsolatos útlejegyzéshez 

szükséges vételi ajánlat alapjának meghatározása, értékbecslés alapján 

132/2011.(IX.28.) a Turai Hírlappal kapcsolatos szerződések felülvizsgálata 

133/2011.(IX.28.) kistérségi szinten ellátott munka- és tűzvédelmi feladatok 2011. XII. 

31-el történő megszüntetése, önálló ellátása 

134/2011.(IX.28.) könyvvizsgáló megbízása 

135/2011.(X.26.) napirend tárgyalásának elfogadása 

136/2011.(X.26.) lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés 

137/2011.(X.26.) az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás társulási megállapodásának módosítása 

138/2011.(X.26.) a Turai Hírlappal kapcsolatos szerződések felülvizsgálata 

139/2011.(X.26.) a Pest Megyei Kormányhivatalnak a helyi védetté nyilvánítás 

megszüntetéséről szóló állásfoglalásának tudomásul vétele 

140/2011.(X.26.) a Tura és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. 

I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 

141/2011.(X.26.) a városközpont rehabilitáció kivitelezési munkáinak befejezésére 

vonatkozó határidő módosítás utólagos jóváhagyása 

142/2011.(X.26.) a Tura 8-as, és a  2211/4  hrsz-ú ingatlanok megosztása 

143/2011.(X.26.) Tura Organic Garden beruházással kapcsolatos útlejegyzéshez 

szükséges vételi ajánlat alapjának meghatározása ügyében hozott 

131/2011.(IX.28.) határozat módosítása 

144/2011.(X.26.) a KEOP-2.2.3/A09-2010-0010 azonosító számú „Ivóvízbázis-védelem 

konstrukció – Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata c. projekt 

megvalósításához közbeszerzési szakértő, tanácsadó kiválasztása 

145/2011.(XI.15.) napirend tárgyalásának elfogadása 

146/2011.(XI.15.) településrendezési eszközök és HÉSZ felülvizsgálatához tervezői 

válasz elfogadása, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága által 

megfogalmazott véleményre 

147/2011.(XI.15.) településrendezési eszközök és HÉSZ felülvizsgálatához tervezői 

válasz elfogadása, a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által megfogalmazott 

véleményre 

148/2011.(XI.15.) településrendezési eszközök és HÉSZ felülvizsgálatához tervezői 

válasz elfogadása, Vigyázó Kör Egyesület Turáért és a                          

Szép Turáért Egyesület véleményére 

149/2011.(XI.15.) településrendezési eszközök és HÉSZ felülvizsgálatához tervezői 

válasz elfogadása, az Építéshatósági és Műszaki Iroda által leírt 

véleményre, 74.§ (3) bekezdés c) pont (áteresz) 

150/2011.(XI.15.) településrendezési eszközök és HÉSZ felülvizsgálatához tervezői 
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válasz elfogadása, Tura Város Településrendezési tervei és Helyi 

Építési szabályzata végleges rendelet-tervezet elkészítésére 2011 

november hó 16. napjáig adott határidő 

 

151/2011.(XI.15.) településrendezési eszközök és HÉSZ felülvizsgálatához tervezői 

válasz elfogadása, az Építéshatósági és Műszaki Iroda által leírt 

véleményre, 40.§ (5) bekezdés (legnagyobb beépítési százalék, kastély 

és kastélypark) 

152/2011.(XI.15.) településrendezési eszközök és HÉSZ felülvizsgálatához tervezői 

válasz elfogadása, az Építéshatósági és Műszaki Iroda által leírt 

véleményre, 5.§ (a) pont (telkek oldalkerti és hátsó kerítésének 

legnagyobb magassága)  

153/2011.(XI.15.) településrendezési eszközök és HÉSZ felülvizsgálatához tervezői 

válasz elfogadása, (az Építéshatósági és Műszaki Iroda által leírt 

véleményre 5.§ b) pont, (szabadon álló beépítési módú kertvárosi és 

falusias lakóterületeken nem korlátozza a tömör kerítést) 

154/2011.(XI.15.) településrendezési eszközök és HÉSZ felülvizsgálatához tervezői 

válasz elfogadása, az Építéshatósági és Műszaki Iroda által leírt 

véleményre, 5.§ (2) bekezdés, (beépítésre nem szán területek esetében a 

kerítés kialakítása az alábbiak szerint történhet: a) legnagyobb 

magassága 2,50 m lehet, anyaga fonott rács, vadvédő háló, élősövény)  

155/2011.(XI.15.) településrendezési eszközök és HÉSZ felülvizsgálatához tervezői 

válasz elfogadása, az Építéshatósági és Műszaki Iroda által leírt 

véleményre, 6. § (2) bekezdés, (minden 50 m2-t meghaladó épület 

építése esetén kötelező talajmechanikai szakvélemény becsatolása az 

építési engedély kérelemhez) 

 

156/2011.(XI.15.) településrendezési eszközök és HÉSZ felülvizsgálatához tervezői 

válasz elfogadása, az Építéshatósági és Műszaki Iroda által leírt 

véleményre, 6.§ (4) bekezdés (az oldalkert minimális szélessége az 

övezetben megengedett maximális építménymagasság lesz) 

157/2011.(XI.15.) településrendezési eszközök és HÉSZ felülvizsgálatához tervezői 

válasz elfogadása, az Építéshatósági és Műszaki Iroda által leírt 

véleményre, 6.§ (6) bekezdés, (lábakon álló tető, ami gépjármű 

beállóként funkcionál)  

158/2011.(XI.15.) településrendezési eszközök és HÉSZ felülvizsgálatához tervezői 

válasz elfogadása, az Építéshatósági és Műszaki Iroda által leírt 

véleményre, 9.§ (2) bekezdés, (kiegészítendő megfelelőségi 

tanúsítvánnyal rendelkező nád- és zsúpfedéssel) 

159/2011.(XI.15.) településrendezési eszközök és HÉSZ felülvizsgálatához tervezői 

válasz elfogadása, elfogadja a 10.§ (3) bekezdésben foglaltakat, a 10. § 

(4) bekezdés módosul az alábbiakban: „A kötelező fásítás a végleges 

használatba vételig, illetve az abban foglalt kikötések teljesítéséig 

legyen telepítendő.” 

160/2011.(XI.15.) településrendezési eszközök és HÉSZ felülvizsgálatához tervezői 

válasz elfogadása, az Építéshatósági és Műszaki Iroda által leírt 
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véleményre, a 12.§ (3) e) pontjában  foglaltakat az alábbiakban 

módosítja: Lakóövezetben 2 lakás két épületben is elhelyezhető, ha a 

telekterület nagyobb a kialakítandó minimális telekméret kétszeresénél. 

Az épületek az utcavonaltól merőlegesen mért 60 m-en belül 

helyezhetők el.” 

161/2011.(XI.15.) településrendezési eszközök és HÉSZ felülvizsgálatához tervezői 

válasz elfogadása, az Építéshatósági és Műszaki Iroda által leírt 

véleményre, azzal a módosítással, hogy a 22.§ (4) bekezdésben foglalt 

„színezett utcakép vagy fotomontázs melléklet is kell, ez helyett fotót 

dokumentációval is lehet mellékelni.” kerüljön bele 

162/2011.(XI.15.) településrendezési eszközök és HÉSZ felülvizsgálatához tervezői 

válasz elfogadása, az Építéshatósági és Műszaki Iroda által leírt 

véleményre, azzal a módosítással, hogy a 23.§ (1) bekezdésben foglalt 

„legnagyobb építménymagasság 7,5 m. 

163/2011.(XI.15.) településrendezési eszközök és HÉSZ felülvizsgálatához tervezői 

válasz elfogadása, az Építéshatósági és Műszaki Iroda által leírt 

véleményre, 36.§ (2) pont tekintetében, miszerint a Vácszentlászló út 

melletti hulladékválogató esetében kerüljön törlésre az alábbi 

szövegrész „A tervezett épületek homlokzati egységei – kivéve a 

tetőhéjalást – hagyományos jellegűek, színűek legyenek. A homlokzati 

felület csak természetes anyag, kő tégla, fa és vakolat lehet. Az 

engedélyezési tervhez homlokzati színezési terv is készítendő. Az 

épületek magastetősek, vagy minimum 20 fok tetővel készülhetnek. A 

tetőfedő anyag nem lehet fényes, tükröző felületű.” 

164/2011.(XI.15.) településrendezési eszközök és HÉSZ felülvizsgálatához tervezői 

válasz elfogadása, az Építéshatósági és Műszaki Iroda által leírt 

véleményre, 39. § (3) bekezdésében „a lakások számát maximum 8 

lakásban határozza meg.”  

165/2011.(XI.15.) településrendezési eszközök és HÉSZ felülvizsgálatához tervezői 

válasz elfogadása, az Építéshatósági és Műszaki Iroda által leírt 

véleményre, 43. § (1), (2) bekezdése elhelyezhető funkciók részletezése 

tekintetében egészítsék ki: trágya feldolgozás, komposztálás, biogáz 

üzem funkciókkal 

166/2011.(XI.15.) településrendezési eszközök és HÉSZ felülvizsgálatához tervezői 

válasz elfogadása, az Építéshatósági és Műszaki Iroda által leírt 

véleményre, a 58. § (3) bekezdése, , mely szerint ”Az övezetben („Kk-

ka”, kastély éa kastélypark különleges beépítésre nem szánt terület) 

mindennemű építési tevékenység esetén, a műemléki és – 

természetvédelmi követelmények tisztázása végett, elvi engedélyezési 

tervdokumentációt szükséges benyújtani az engedélyezési terv 

elkészítése előtt.”  

167/2011.(XI.30.) napirend tárgyalásának elfogadása 

168/2011.(XI.30.) lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés 

169/2011.(XI.30.) Tura Város Önkormányzatának 2011.I-III. negyedévi költségvetése 

végrehajtásáról 
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170/2011.(XI.30.) Tura Város Önkormányzata 2012-évi költségvetési koncepciója 

171/2011.(XI.30.) KMOP-3.3.1-B-10-0023 azonosító számú, „ Belterületi csapadékvíz-

elvezetés Turán”c. projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési 

szakértői,bonyolítói feladatok ellátóinak kiválasztása 

172/2011.(XI.30.) Turawell Kft. Beruházó kérelmére - a bérleti szerződés és a cserét 

megalapozó megállapodás módosítása (határidő meghosszabbítása) 

173/2011.(XI.30.) Turawell Kft. kérelmére tulajdonosi hozzájárulás megadása (a Tura 

4756, 4627, 4629 hrsz-ú ingatlanokra) 

174/2011.(XI.30.) Tura Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésében az egyedi 

támogatási kérelmek pénzügyi fedezetére elkülönített keret 

megemelése 

175/2011.(XI.30.) Turán létesítendő Tűzoltó Őrs számára épületrész biztosítása 

176/2011.(XI.30.) Tura Város Önkormányzatának 2012. évi belső ellenőrzési terv 

177/2011.(XI.30.) A szociális étkeztetés szállítására - 2004. március 25-én - kötött 

szerződés megszüntetése 

178/2011.(XII.14.) napirendek tárgyalásának elfogadása 

179/2011.(XII.14.) A közterület használati díjtartozás behajtásáról (1165/115 hrsz) 

180/2011.(XII.14.) lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés 

181/2011.(XII.14.) Hevesy György Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 

182/2011.(XII.14.) Többsincs Óvoda és Bölcsőde  Alapító Okiratának módosítása 

183/2011.(XII.14.) Kastélykerti Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

184/2011.(XII.14.) Folyószámla hitelkeret és rullírozó hitel meghosszabbítása 

185/2011.(XII.14.) Folyószámla hitelkeret megemelése 

186/2011.(XII.14.) KMOP-3.3.1-B-10-0023 azonosító számú, „ Belterületi csapadékvíz-

elvezetés Turán” c. projektben - a kivitelező kiválasztásához szükséges 

ajánlati felhívás tartalmának elfogadása 

187/2011.(XII.14.) „Tura város központi játszóterének építése” megnevezésű 

támogatásban részesített LEADER pályázat megvalósítására külső 

projektmenedzsment alkalmazása 

188/2011.(XII.15.) Galga- mente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Önkormányzati 

Társulás számára az „Ivóvízbázis-védelem konstrukció – Üzemelő 

vízbázisok diagnosztikai vizsgálata (A komponens)” tárgyú, KEOP-

2.2.3/A/09-2010-0010 azonosító számú nyertes projektben PR 

tevékenységre- versenyeljárásban - adott ajánlatok elbírálása 

189/2011.(XII.15.) Galga- mente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Önkormányzati 

Társulás számára az „Ivóvízbázis-védelem konstrukció – Üzemelő 

vízbázisok diagnosztikai vizsgálata (A komponens)” tárgyú, KEOP-

2.2.3/A/09-2010-0010 azonosító számú nyertes projektben 

mérnök/műszaki ellenőr feladatokra - versenyeljárásban - adott 

ajánlatok elbírálása 

190/2011.(XII.15.) Galga- mente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Önkormányzati Társulás 
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számára az „Ivóvízbázis-védelem konstrukció – Üzemelő vízbázisok 

diagnosztikai vizsgálata (A komponens)” tárgyú, KEOP-2.2.3/A/09-2010-

0010 azonosító számú nyertes projektben projektmenedzsment feladatokra - 

versenyeljárásban - adott ajánlatok elbírálása 

191/2011.(XII.15.) Turai Hírlappal kapcsolatos szerződések felülvizsgálata 

1/2012.(I.3.) I. számú háziorvosi körzet ellátása helyettesítéssel (dr. Baka Gyula)  

2/2012.(I.3.) napirendek tárgyalásának elfogadása 

3/2012.(I.3.) KMOP-4.6.1-11 kódszámú, „Nevelési intézmények fejlesztése” című 

pályázaton történő részvétel 

4/2012.(I.3.) I. számú háziorvosi körzet ellátása helyettesítéssel (dr. Pap Jolán Ida) 

5/2012.(I.25.) napirendek elfogadása 

6/2012.(I.25.) lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés 

7/2012.(I.25.) térítési díj mentes bölcsődei ellátásról szóló döntés 

8/2012.(I.25.) Sport Büfé bérleti szerződésének meghosszabbítása 

9/2012.(I.25.) Tura, Kossuth L. u. 163. sz. alatti ingatlan bérleti szerződése 

10/2012.(I.25.) önkormányzati lakás bérlete iránt előterjesztett kérelem 

11/2012.(I.25.) 2012. évi iskolatej programban való részvétel 

12/2012.(I.25.) Szerződés gyepmesteri feladatok 2012. évi ellátására 

13/2012.(I.25.) KEOP 1.1.1/2F/09-2010-0008 jelű, „Települési szilárdhulladék 

gazdálkodási rendszerek fejlesztése Turán” elnevezésű pályázathoz 

szükséges hitelfelvételhez készfizető kezesség vállalása 

14/2012.(I.25.) Galga- mente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Önkormányzati 

Társulás számára az „Ivóvízbázis-védelem konstrukció – Üzemelő 

vízbázisok diagnosztikai vizsgálata (A  komponens)” tárgyú, KEOP-

2.2.3/A/09-2010-0010 azonosító számú nyertes projektben 

projektmenedzsment feladatokra - versenyeljárásban - adott ajánlatok 

elbírálása 

15/2012.(I.25.) ME-FERRO Kft. Tura, Szent István út 53. veszélyes és nem veszélyes 

hulladék gyűjtésével kapcsolatos felülvizsgálat kérés 

16/2012.(I.25.) keretbiztosítéki jelzálogszerződés módosítás 

17/2012.(I.25.) Tura és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Pénzügyi Bizottságába tag delegálása 

18/2012.(I.25.) Lakásfenntartási támogatást elutasító határozat elleni fellebbezés 

elbírálás 

19/2012.(I.25.) Tájékoztatás értékbecslésről 

20/2012.(II.3.) napirendek elfogadása 

21/2012.(II.3.) Tura Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyása 

22/2012.(II.10.) napirendek elfogadása 

23/2012.(II.10.) Nyilatkozat Tura Város Önkormányzata fizetési kötelezettségeinek a 
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költségvetési évet követő három évre várható összegéről (Áht. 29.§(3) 

bekezdése alapján) 

25/2012.(II.29.) napirendek elfogadása 

26/2012.(II.29.) lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés 

27/2012.(II.29.) Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2011. évben végzett 

munkájáról 

28/2012.(II.29.) Baranyi Miklós képviselő döntésből való kizárás kérése 

29/2012.(II.29.) KMOP-2010-3.3.1/B „Belterületi csapadékvíz elvezetése Turán” 

elnevezésű projekt ajánlati felhívásának elfogadása , ajánlattevők 

kiválasztása 

30/2012.(II.29.) KEOP-2.2.3/A/09-2010-0010 „Turai vízbázis biztonságba helyezése” 

elnevezésű projekt ajánlati felhívásának elfogadása, ajánlattevők 

kiválasztása 

31/2012.(II.29.) Képviselő-testület 2012. I. félévi munkaterve 

32/2012.(II.29.) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2012. évi egyéni 

teljesítménykövetelményeit megalapozó kiemelt célok meghatározása 

33/2012.(II.29.) 1000 Ft alatti adótételek törlése 

34/2012.(II.29.) elévült adótételek törlése 

35/2012.(II.29.) az önkormányzat tulajdonát képező 4756 hrsz.-ú, résztulajdonát képező 

5692/1, 5692/2 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése 

36/2012.(II.29.) tulajdonosi hozzájárulás megadása a TURAWELL Kft. részére 

37/2012.(II.29.) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 

38/2012.(II.29.) Kommunál Kft. részére nyújtott tagi kölcsön meghosszabbítása 

39/2012.(II.29.) önkormányzati hozzájárulás megadása a KÖVISEC Kft. részére 

(antenna elhelyezése) 

40/2012.(II.29.) KEOP 1.1.1/2F/09-2010-0008 jelű, „Települési szilárdhulladék 

gazdálkodási rendszerek fejlesztése Turán” elnevezésű pályázathoz 

ingatlan fedezet felajánlása 

41/2012.(II.29.) Turai Hírlap felelős szerkesztőjének megbízása 

42/2012.(II.29.) KMOP-2010-3.3.1/B „Belterületi csapadékvíz elvezetése Turán” 

elnevezésű projektben Bíráló Bizottság tagjainak kiválasztása 

43/2012.(II.29.) KEOP-2.2.3/A/09-2010-0010 „Turai vízbázis biztonságba helyezése” 

elnevezésű projektben Bíráló Bizottság tagjainak kiválasztása 

44/2012.(II.29.) I. számú háziorvosi körzet praxisjogának megvásárlására vonatkozó 

bejelentés 

45/2012.(II.29.) egy éven túli közterület-használat engedélyezése 

46/2012.(II.29.) a Kjt. 83/A.§ szerinti közalkalmazotti kinevezés 

47/2012.(III.28.) napirendek elfogadása 

48/2012.(III.28.) lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 
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jelentés 

49/2012.(III.28.) Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Közoktatási 

Intézkedési Terv elfogadása 

50/2012.(III.28.) KMOP – 4.6.1 – 11 számú, Nevelési intézmények fejlesztése Tura 

Többsincs  Óvoda és Bölcsőde bővítése elnevezésű projekt kapcsán 

tervezés megrendelése 

51/2012.(III.28.) KMOP – 4.6.1 – 11 számú, Nevelési intézmények fejlesztése Tura 

Többsincs  Óvoda és Bölcsőde bővítése elnevezésű projekt 

megvalósításához, önerő biztosítására hitel igénybevétele 

52/2012.(III.28.) 2012. évi Közbeszerzési Terv 

53/2012.(III.28.) Krekács Mihály területcsere kérelme 

54/2012.(III.28.) TURAQUA Kft. üzletrészére vonatkozó elővásárlási jogról döntés, 

meghatalmazás taggyűlésen való képviseletre 

55/2012.(IV. 5.) napirendek elfogadása 

56/2012. (IV.5.) a KMOP-2010-3.3.1/B „Belterületi csapadékvíz elvezetése Turán” 

elnevezésű projekthez kapcsolódó kivitelezési munkára hirdetmény 

közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (a Kbt. 121. § (1) bekezdés b.) 

pontja ill. a 122. § (7) bekezdése alapján) nyertes ajánlattevőjének 

kiválasztása 

57/2012.(IV. 5.) a Galga- mente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Önkormányzati 

Társulás számára az „Ivóvízbázis-védelem konstrukció – Üzemelő 

vízbázisok diagnosztikai vizsgálata (A  komponens)” tárgyú, KEOP-

2.2.3/A/09-2010-0010 azonosító számú pályázati projekthez 

hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (a Kbt. 121. § 

bekezdés b.) pontja ill. a 122. § (7) bekezdése alapján) nyertes 

ajánlatevőjének   

kiválasztása 

58/2012.(IV.25.)  napirendek elfogadása 

59/2012.(IV.25.) A Városi Könyvtár 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadása  

60/2012.(IV.25.) lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés 

61/2012.(IV.25.) Tura Város 2011. éves belső ellenőri összefoglaló jelentésének 

elfogadása 

62/2012.(IV.25.) a Hevesy György Általános Iskola 2012. évi finanszírozásának 

csökkentése 

63/2012.(IV.25.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló átfogó értékelés (2011. évi) 

64/2012.(IV.25.) a viziközmű üzemeltető szervezetek átalakításával új üzemeltető 

szervezet létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozat 

65/2012.(IV.25.) Tura Város Helyi Fenntarthatósági Programjának (Local Agenda 21, 

2011) elfogadása 

66/2012.(IV.25.) az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2011. évi 
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beszámolójának elfogadása 

67/2012.(IV.25.) az önkormányzat tulajdonát képező 4756 hrsz.-ú, résztulajdonát képező 

5692/1, 5692/2 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése tárgyában hozott, 

35/2012.(II.29.) határozattal elrendelt értékbecslés elfogadása 

68/2012.(IV.25.) a könyvtári feladat átszervezése 

69/2012.(IV.25.) Városi Könyvtár vezetőjének megbízása (határozott időre) 

70/2012.(V. 30.)  napirendek elfogadása 

71/2012.(V. 30.) lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés 

72/2012.(V. 30.) a Központ Orvosi Ügyelet 2011. évben végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló 

73/2012.(V. 30.) a Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület 2011. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztató 

74/2012.(V. 30.) a KMOP-3.3.1/B-2010-0023 azonosító számú Belterületi csapadékvíz 

elvezetése Turán c. pályázat kapcsán az áfa kompenzációból eredő 

többlet önerő biztosítása 

75/2012.(V. 30.) az I. számú háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének 

biztosítása 

76/2012.(V. 30.) Intézményfenntartói Társulási Megállapodás alapján a szociális- és 

gyermekjóléti alapfeladatok ellátásáért fizetendő díj biztosítása 

77/2012.(V. 30.) kulturális rendezvény díjmentes közterület használat biztosítása 

78/2012.(V. 30.) TURAQUA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötendő üzletrész-

átruházási szerződés elfogadása 

79/2012.(V. 30.) Tura Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülettel 

együttműködési megállapodás megkötése 

80/2012.(V. 30.) Tura Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülettel 

együttműködési megállapodás megkötése 

81/2012.(V. 30.) Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. részére 

szemétszállítási díj hátralék rendezése 

82/2012.(VI. 27.) napirendek elfogadása 

83/2012.(VI. 27.) lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés 

84/2012.(VI. 27.) a Bartók Béla Művelődési Ház és a Városi Könyvtár átszervezésével 

összefüggő döntések 

85/2012.(VI. 27.) a Bartók Béla Művelődési Ház Alapító Okirata 

86/2012.(VI. 27.) a Bartók Béla Művelődési Ház és a Városi Könyvtár átszervezésével 

összefüggő döntések 

87/2012.(VI. 27.) a Szelektív Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása 

88/2012.(VI. 27.) Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Szociális 

Szolgáltatástervezési Koncepció munkaanyagának véleményezése 
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89/2012.(VI. 27.) Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. II. félévi 

munkaterve 

90/2012.(VI. 27.) Hevesy György Általános Iskola 2012. évi előirányzatának 

megemelése 

91/2012.(VI. 27.) Önkormányzati bérlakás bérlőkijelölése 

92/2012.(VI. 27.) Beszámoló a Szelektív Kft. 2011. évi tevékenységéről 

93/2012.(VI. 27.) Beszámoló a Kommunál Kft. 2011. évi tevékenységéről 

94/2012.(VI. 27.) Beszámoló a Galgamenti Víziközmű Kft. 2011. évi tevékenységéről 

95/2012.(VI. 27.) Viziközmű szolgáltatás átalakításával összefüggő önkormányzati 

döntés meghozatala; viziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés 

elfogadása 

96/2012.(VI. 27.) Viziközmű szolgáltatás átalakításával összefüggő önkormányzati 

döntés meghozatala; DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 

módosított társasági szerződés elfogadása.  

97/2012.(VI. 27.) Viziközmű szolgáltatás átalakításával összefüggő önkormányzati 

döntés meghozatala; DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 

módosított társasági szerződés elfogadása 

98/2012.(VI. 27.) Viziközmű szolgáltatás átalakításával összefüggő önkormányzati 

döntés meghozatala  ügyében személyes érintettség bejelentése 

99/2012.(VI. 27.) Viziközmű szolgáltatás átalakításával összefüggő önkormányzati 

döntés meghozatala;  DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 

Felügyelő Bizottságába delegálás. 

100/2012.(VI. 27.)  Viziközmű szolgáltatás átalakításával összefüggő önkormányzati 

döntés meghozatala;  

Viziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés (Közműves 

szennyvízelvezetés, szennyvíz tisztítás) 

101/2012.(VI. 27.) Tura Város Önkormányzata tulajdonát képező gépjárművek 

tulajdonjogának rendezése 

102/2012.(VI. 27.) 4756 hrsz.-ú, 5692/1, 5692/2 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában 

beépítési kötelezettség ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére vonatkozó 

megállapodás elfogadása 

103/2012.(VI. 27.) Önkormányzati bérlakás további használatának elutasítása 

104/2012.(VI. 27.) Önkormányzati bérlakás térítésmentes biztosítása 

105/2012.(VI. 27.) Veszélyes hulladék országos gyűjtése és szállítása ügyében jelzés, 

illetve kérés az eljáró első és másodfokú környezetvédelmi hatóság felé 

106/2012.(VII. 12.) napirendek elfogadása 

107/2012.(VII. 12.) egyedi támogatási keret megemelése 

108/2012.(VIII. 1.) napirendek elfogadása 

109/2012.(VIII. 1.) járóbeteg szakellátás ellátási területének módosítása iránti kérelem 

110/2012.(VIII. 1.) Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának 

módosítása 
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111/2012.(VIII. 1.) Tura, Park út 38. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadása 

112/2012.(VIII. 14.) egyedi támogatási keret megemelése 

113/2012.(VIII. 29.) napirendek elfogadása 

114/2012.(VIII. 29.) lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés 

115/2012.(VIII. 29.) Beszámoló az I. félévi gazdálkodás helyzetéről 

116/2012.(VIII. 29.) Kastélykerti Óvoda beszámolója 

117/2012.(VIII. 29.) Többsincs Óvoda és Bölcsőde beszámolója 

118/2012.(VIII. 29.) 2012 / 2013-es nevelési évre az indítható óvodai csoportok számának, a 

maximális létszám túllépésének és a maximális csoportlétszám 

túllépésének engedélyezése (Többsincs Óvoda és Bölcsőde) 

119/2012.(VIII. 29.) 2012 / 2013-es nevelési évre az indítható óvodai csoportok számának, a 

maximális létszám túllépésének és a maximális csoportlétszám 

túllépésének engedélyezése (Kastélykerti Óvoda) 

120/2012.(VIII. 29.) Hevesy György Általános Iskola beszámolója 

121/2012.(VIII. 29.) Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása 

122/2012.(VIII. 29.) Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett turai 

telephelye működésével kapcsolatos esetleges veszteség felvállalása a 

2012/2013-es tanévre 

123/2012.(VIII. 29.) Sajátos nevelési igényű gyermek támogatása a közoktatási törvényből 

eredő önkormányzati kötelezettség teljesítéséhez 

124/2012.(VIII. 29.) Ingatlanvásárlási kérelem elutasítása 

125/2012.(VIII. 29.) Jelzálogjoggal terhelt ingatlan kényszerbontásával kapcsolatos 

nyilatkozat 

126/2012.(VIII. 29.) LEADER program keretében megvalósuló játszótér építéséhez 

tulajdonosi hozzájárulás megadása 

127/2012.(VIII. 29.) Tura Díszpolgára és a Turáért Emlékérem kitüntetések 2012.évi 

adományozása ügyében titkos szavazás elrendelése. 

128/2012.(VIII. 29.) Tura Díszpolgára és a Turáért Emlékérem kitüntetések 2012.évi 

adományozása ügyében titkos szavazáshoz szavazatszámláló bizottság 

megválasztása 

129/2012.(VIII. 29.) Határozat Tura Díszpolgára 2012.évi adományozására 

130/2012.(VIII. 29.) Határozat Turáért Emlékérem kitüntetés 2012.évi adományozására 

131/2012.(VIII. 29.) Határozat Turáért Emlékérem kitüntetés 2012.évi adományozására 

132/2012. (IX.17.) napirendek elfogadása 

133/2012. (IX.17.) A Turawell Kft-vel való együttműködés áttekintése 

134/2012.(IX. 26.) napirendek elfogadása 

135/2012.(IX. 26.) lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés 
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136/2012.(IX. 26.) Tura Város Önkormányzatának köznevelési feladatait szolgáló ingó, 

ingatlan vagyon működtetési kötelezettsége alóli mentesülésre irányuló 

kérelem benyújtása 

137/2012.(IX. 26.) A turai 088/4 hrsz. alatti ingatlanon ráépítési és földhasználati jogot 

alapító szerződés megkötésének (a Galgamenti Víziközmű Kft. – 

jogutódja: DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. - által épített 

üzemviteli épület ingatlan-nyilvántartásbeli feltüntetéséhez) elfogadása. 

138/2012.(IX. 26.) Felhatalmazás Járási Hivatalok kialakításával összefüggő vagyon 

átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás aláírására. 

139/2012.(IX. 26.) Fellebbezés elbírálása önkormányzati hatósági ügyben 

140/2012.(X.10.) napirendek elfogadása 

141/2012.(X.10.) A 218/2012.(VIII.13.) Kormányrendelet szerinti járási hivatalok 

kialakításával összefüggő megállapodás jóváhagyása 

142/2012.(X.10.) A 218/2012.(VIII.13.) Kormányrendelet szerinti járási hivatalok 

kialakításával összefüggő megállapodás informatikai rendszerre 

vonatkozó kiegészítés jóváhagyása. 

143/2012.(X.10.) 5679/3 hrsz. alatti hévízkút üzemeltetésével kapcsolatos döntés 

meghozatala. 

144/2012.(X.10.) KMOP-4.6.1-11-2012-0033 számú „Tura Többsincs Óvoda és 

Bölcsőde óvodai csoportszobával történő bővítése” c. pályázathoz 

önerő biztosítása. 

145/2012.(X.31.) napirendek elfogadása 

146/2012.(X.31.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.  

147/2012.(X.31.) Átmeneti segélykeret megemelése. 

148/2012.(X.31.) Turawell Kft. zöldség-kertészeti beruházásával összefüggő, Tura Város 

Önkormányzatát érintő tulajdonosi döntés meghozatala, továbbá a 

Turawell Kft. bérleti szerződés módosítására irányuló igényének 

elbírálása. 

149/2012.(X.31.) Hevesy György Általános Iskola működtetése alóli mentesítésre 

irányuló képviselő-testületi megerősítés. 

150/2012.(X.31.) Tura Város Önkormányzata adósságot keletkeztető fizetési 

kötelezettségeinek, valamint Tura Város Önkormányzata  fizetési 

kötelezettségeinek a 2012. évi költségvetési évet követő három évre 

várható összegének elfogadása. 

151/2012.(X.31.) Bartók Béla tér 2377/1 hrsz-ú üzlet elővásárlási jogáról történő 

lemondás. (Domoszlai 2377/1 hrsz.) 

152/2012.(X.31.) Tura Város központi játszóterének építésére LEADER támogatás 

előfinanszírozására önkormányzati állásfoglalás. 

153/2012.(XI.28.) napirendek elfogadása 

154/2012.(XI.28.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

155/2012.(XI.28.) Tura Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadása. 
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156/2012.(XI.28.) Tura Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadása. 

157/2012.(XI.28.) Kommunál Kft. szennyvízbírsága Önkormányzatot megillető 

összegéről történő lemondás. 

158/2012.(XI.28.) A KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 „Tura városközpont rehabilitációja 

többfunkciós tér kialakításával” elnevezésű projekt összefoglaló 

jelentése. 

159/2012.(XI.28.) Tájékoztató a helyi adóhatóság által beszedett adóbevételek 

alakulásáról,  végrehajtás érdekében tett intézkedésről. 

160/2012.(XI.28.) Tájékoztató Tura Város Önkormányzata I-III.negyedévi 

gazdálkodásának teljesítéséről. 

161/2012.(XI.28.) Tura Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának 

elfogadása. 

162/2012.(XI.28.) Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása. 

163/2012.(XI.28.) Szennyvízátemelő felújításához tulajdonosi hozzájárulás biztosítása. 

164/2012.(XI.28.) 70 éven felüliek karácsonyi ajándékozása. 

165/2012.(XI.28.) Egyedi támogatási keret megemelése. 

166/2012.(XI.28.) Fellebbezés elbírálása önkormányzati hatósági ügyben. 

167/2012.(XI.28.) Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának megbízása. 

168/2012.(XII. 10.) Köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő 

intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám 

átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, 

jogok és kötelezettségek megosztásáról megállapodás 

169/2012.(XII. 10.) Folyószámla hitel igénybevételének a meghosszabbítása. 

170/2012.(XII. 10.) Ingatlan tulajdonba adásához utólagos jóváhagyás 

171/2012.(XII. 10.) Szép Turáért Egyesület (Tura, Bartók B. tér 3.) kérelme 

együttműködési megállapodásra a Műv.Ház udvari játszótér építése és 

vizesblokk bővítés pályázati megvalósításához. 

172/2012.(XII. 17.) Napirendek elfogadása. 

173/2012.(XII. 17.) Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról jelentés 

174/2012.(XII. 17.) KMOP-4.6.1-11-2012-0033 „Tura Többsincs Óvoda és Bölcsőde 

óvodai csoportszobával történő bővítése” elnevezésű nyertes pályázati 

projektben projektmenedzsment feladatok ellátására javaslat 

elfogadása. 

175/2012.(XII. 17.) KMOP-4.6.1-11-2012-0033 „Tura Többsincs Óvoda és Bölcsőde 

óvodai csoportszobával történő bővítése” elnevezésű nyertes pályázati 

projektben projektmenedzsment feladatok ellátására javaslat 

elfogadása. 

176/2012.(XII. 17.) Többsincs Óvoda és Bölcsőde bölcsődei szakmai programjának 

jóváhagyása 
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177/2012.(XII. 17.) 1000 Ft alatti adótételek törlése 

178/2012.(XII. 17.) Behajthatatlanság miatti adótételek törlése 

179/2012.(XII. 17.) Elévült adótételek törlése 

180/2012.(XII. 17.) Szociális ellátásokról szóló 5/2011.(II.10.) rendelet módosításának 

előkészítése (közfoglalkoztatásból történő kizárás) 

181/2012.(XII. 17.) Szándéknyilatkozat az Aszódi Járás / Galga-mente önkormányzatainak 

társulása keretében 2013. évtől ellátandó feladatokra 

182/2012.(XII. 17.) Szelektív Kft. üzemeltetésében lévő lassú jármű értékesítése 

(Caterpillar 428C tipusú YIM-193 rendszámú árokásó rakodó gép) 

183/2012.(XII. 17.) Turaqua Kft. önkormányzati üzletrészének értékesítése 

184/2012.(XII. 17.) Vásártér parkoló építés megrendelése 

1/2013. (I.30.) Napirendek elfogadása 

2/2013. (I.30.) Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása. 

3/2013. (I.30.) Képviselő-testület 2013. I. félévi munkaterve 

4/2013. (I.30.) A Pest Megyei Kormányhivatalnak a Helyi Építési Szabályzattal 

kapcsolatos észrevételével összefüggő döntés 

5/2013. (I.30.) Közszolgáltatási  Hulladékgazdálkodási Terv elfogadása 

6/2013. (I.30.) Tura I.Homokbánya bezárása érdekében szükséges feladatok ellátására 

kötött vállalkozói szerződés utólagos jóváhagyása 

7/2013. (I.30.) Tura, Régi vásártér 15. szám alatti helyiség bérleti szerződésének 

meghosszabbítása. 

8/2013. (I.30.) Gyepmesteri feladatok ellátására vonatkozó szerződés 

meghosszabbítása. 

9/2013. (I.30.) Polgármester döntésből való kizárás kérése. 

10/2013. (I.30.) Javaslat külterületi ingatlanok bérbeadása mezőgazdasági célú 

hasznosításra. 

11/2013. (I.30.) Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása. 

12/2013. (I.30.) KMOP 4.6.1-11 számú, Nevelési Intézmények fejlesztése Tura 

Többsincs Óvoda és Bölcsőde bővítése elnevezésű projekt 

közbeszerzési szakértőjének kiválasztása. 

13/2013. (I.30.) KMOP 4.6.1-11 számú, Nevelési Intézmények fejlesztése Tura 

Többsincs Óvoda és Bölcsőde bővítése elnevezésű projekt 

közbeszerzési eljárásában Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása. 

14/2013. (I.30.) A KMOP 3.3.1/B-10- 2010-0023 „Belterületi csapadékvízelvezetés” 

pályázati projekt összefoglaló jelentésének elfogadása 

15/2013. (I.30.) A „Városháza akadálymentesítése” tárgyú projekt fenntartási 

kötelezettségével kapcsolatban a kedvezményezett személyében beálló 

változás bejelentése       

16/2013. (I.30.) Állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba adása. 

17/2013. (I.30.) Zöldségkertészeti beruházással kapcsolatos önkormányzati döntések 



HATÁROZAT SZÁMA HATÁROZAT TÁRGYA 

meghozatala. 

18/2013. (I.30.) A Hevesy György Általános Iskola állami fenntartásba és működtetésbe 

adását követően a gyermekétkeztetés biztosításával összefüggő 

munkajogi intézkedések 

19/2013. (I.30.) Fellebbezés elbírálására önkormányzati hatósági ügyben. 

20/2013. (II.11.) Napirendek elfogadása 

21/2013. (II.11.) Tura Város Önkormányzatának adósságszolgálatot keletkeztető 

kötelezettségei 

22/2013. (II.11.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. 

23/2013. (II.11.) Vagyonkezelői megállapodás  az állami fenntartásba került köznevelési       

feladatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyonról  

24/2013. (II.11.) Pest Megyei Kormányhivatal és Tura Város Önkormányzata közötti 

költségviselési megállapodás 

25/2013. (II.11.) Önkormányzati adósság konszolidációjára vonatkozó döntés. 

26/2013. (II.11.) KMOP 4.6.1-11 számú, Többsincs Óvoda  és Bölcsőde bővítése elnevezésű 

projekt kivitelezési tervének  jóváhagyása.  

27/2013. (II.27.) Napirendek elfogadása. 

28/2013. (II. 27.) Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása 

29/2013. (II. 27.) KMOP-4.6.1-11-2012-0033 „ Többsincs Óvoda és Bölcsőde óvodai 

csoportszobával történő bővítése” elnevezésű nyertes pályázati projekt 

közbeszerzési eljárásában ajánlati felhívás elfogadása. 

30/2013. (II. 27.) „Külterületi ingatlanok bérbeadása mezőgazdasági célú hasznosításra” 

pályázati felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálása.  

31/2013. (II. 27.) Sára Tamás képviselő bejelentésére döntéshozatalból való való 

kizárása. 

32/2013. (II. 27.) Külterületi, mezőgazdasági célú hasznosításra szánt ingatlanok 

bérbeadásához pályázat kiírása 

33/2013. (II. 27.) Külterületi, mezőgazdasági célú hasznosításra szánt ingatlanok 

bérbeadásához pályázat kiírása 

34/2013. (II. 27.) Külterületi, mezőgazdasági célú hasznosításra szánt ingatlanok 

bérbeadásához pályázat kiírása 

35/2013. (II. 27.) Külterületi, mezőgazdasági célú hasznosításra szánt ingatlanok 

bérbeadásához pályázat kiírása 

36/2013. (II. 27.) Külterületi, mezőgazdasági célú hasznosításra szánt ingatlanok 

bérbeadásához pályázat kiírása 

37/2013. (II. 27.) Ráépítéssel szerzett tulajdonjogi elismerési szerződés megkötése 

(Domoszlai 2377/1 hrsz) 

38/2013. (II. 27.) Kajtor Péter turai lakos szabályozási terv módosítása iránti kérelme 

ügyében döntés 

39/2013. (II. 27.) Helyi Építési Szabályzat tárgyalásos eljárásban történő módosítása 

40/2013. (II. 27.) KMOP-4.6.1-11-2012-0033 „Tura Többsincs Óvoda és Bölcsőde 
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óvodai csoportszobával történő bővítése” elnevezésű nyertes pályázati 

projekt közbeszerzési eljárásában ajánlattevők meghívása 

41/2013. (III. 4.) Napirendek elfogadása 

42/2013. (III. 4.) KMOP-4.6.1-11-2012-0033 „Tura Többsincs Óvoda és Bölcsőde 

óvodai csoportszobával történő bővítése” elnevezésű nyertes pályázati 

projekt közbeszerzési eljárásában új ajánlati felhívás elfogadása. 

43/2013. (III. 4.) KMOP-4.6.1-11-2012-0033 „Tura Többsincs Óvoda és Bölcsőde 

óvodai csoportszobával történő bővítése” elnevezésű nyertes pályázati 

projekt közbeszerzési eljárásában ajánlattevők kijelölésének 

megerősítése 

44/2013. (III. 4.) Aszódi Járás/Galga-mente önkormányzatainak társulása keretében 

2013. évtől ellátandó feladatokról szóló 181/2012(XII.17.) határozat 

módosítása. 

45/2013. (III.27.) Napirendek elfogadása 

46/2013. (III.27.) Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés elfogadása. 

47/2013. (III.27.) KMOP 4.6.1-11 számú, Tura Többsincs Óvoda és Bölcsőde bővítése 

elnevezésű projekt közbeszerzési eljárása eredményének megállapítása 

 

48/2013. (III.27.) Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.évi közbeszerzési 

terve 

49/2013. (III.27.) Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár beszámolójának elfogadása 

50/2013. (III.27.) Adósságrendezésről szóló megállapodás utólagos jóváhagyása 

51/2013. (III.27.) Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 

elfogadása 

52/2013. (III.27.) Járási hivatal Turai Kirendeltségének üzemeltetésével összefüggő új 

megállapodás jóváhagyása 

53/2013. (III.27.) Kormányablak építési hatósági engedélyezési eljárásához tulajdonosi 

hozzájárulás megadása 

54/2013. (III.27.) Önkormányzat közútkezelői minőségéhez kapcsolódó kártérítési igény 

elbírálása 

55/2013. (III.27.) Mezőgazdasági célú hasznosításra kiírt pályázatok elbírálása 

56/2013. (III.27.) Mezőgazdasági célú hasznosításra kiírt pályázatok elbírálása 

57/2013. (III.27.) Mezőgazdasági célú hasznosításra kiírt pályázatok elbírálása 

58/2013. (III.27.) „Külterületi ingatlanok bérbeadása mezőgazdasági célú hasznosításra” 

pályázati felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálása. 

59/2013. (III.27.) Mezőgazdasági célú hasznosításra kiírt pályázatok elbírálása 

60/2013. (III.27.) Mezőgazdasági célú hasznosításra kiírt pályázatok elbírálása 

61/2013. (III.27.) Mezőgazdasági célú hasznosításra kiírt pályázatok elbírálása 

62/2013. (III.27.) Mezőgazdasági célú hasznosításra kiírt pályázatok elbírálása 
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63/2013. (III.27.) Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 

munkaszervezeti feladatainak ellátására vonatkozó döntés. 

64/2013. (III.27.) Turaqua Kft. üzletrészének értékesítésével összefüggő dokumentumok 

elfogadása 

65/2013. (III.27.) Egyedi hatósági ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása. 

66/2013. (IV. 4.) Napirendek elfogadása 

67/2013. (IV. 4.) KMOP-4.6.1-11-2012-0033 „Tura Többsincs Óvoda és Bölcsőde 

óvodai csoportszobával történő bővítése” elnevezésű nyertes pályázati 

projekt közbeszerzési eljárásában a  kivitelezési szerződés jóváhagyása       

68/2013. (IV. 4.) Külterületi, mezőgazdasági célú hasznosításra szánt ingatlanok 

bérbeadásához ajánlat elbírálása. 

69/2013. (IV. 4.) Külterületi, mezőgazdasági célú hasznosításra szánt ingatlanok 

bérbeadásához ajánlat elbírálása. 

70/2013. (IV. 4.) Külterületi, mezőgazdasági célú hasznosításra szánt ingatlanok 

bérbeadásához ajánlat elbírálása. 

71/2013. (IV. 4.) Külterületi, mezőgazdasági célú hasznosításra szánt ingatlanok 

bérbeadásához ajánlat elbírálása. 

72/2013. (IV. 4.) Külterületi, mezőgazdasági célú hasznosításra szánt ingatlanok 

bérbeadásához ajánlat elbírálása. 

73/2013. (IV. 4.) Külterületi, mezőgazdasági célú hasznosításra szánt ingatlanok 

bérbeadásához ajánlat elbírálása. 

74/2013. (IV. 4.) Külterületi, mezőgazdasági célú hasznosításra szánt ingatlanok 

bérbeadásához ajánlat elbírálása. 

75/2013. (IV. 30.) Napirendek elfogadása 

76/2013. (IV. 30.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

77/2013. (IV. 30.) Tura Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának 

elfogadása. 

78/2013. (IV. 30.) 2012. évi belső ellenőrzés éves összegző jelentés és a belső  

kontrollrendszer működtetéséről szóló nyilatkozat. 

79/2013. (IV. 30.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

80/2013. (IV. 30.) KMOP 4.6.1-11 számú, Nevelési Intézmények fejlesztése , Tura  

Többsincs Óvoda és Bölcsőde bővítése óvodai csoportszobával  

bővítése elnevezésű projektben a módosított vállalkozói szerződés 

elfogadása. 

81/2013. (IV. 30.) A Turawell Kft. zöldségkertészeti beruházásával kapcsolatos  

önkormányzati döntés 

82/2013. (IV. 30.) Üzemeltető tulajdonában lévő víziközmű (ivóvíz ellátó rendszer) egyes 

vagyonelemei átadás-átvétele.  

83/2013. (IV. 30.) Üzemeltető tulajdonában lévő viziközműhöz kapcsolódó ingatlanok 

átadás-átvétele. 

84/2013. (IV. 30.) Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2012. évben végzett  

munkájáról. 
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85/2013. (IV. 30.) Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának  

módosítása. 

86/2013. (IV. 30.) Mezőgazdasági hasznosítással kapcsolatos kérelmek, haszonbérleti 

szerződések elfogadása.  

87/2013. (IV. 30.) Mezőgazdasági hasznosítással kapcsolatos kérelmek, haszonbérleti 

szerződések elfogadása.  

88/2013. (IV. 30.) Mezőgazdasági hasznosítással kapcsolatos kérelmek, haszonbérleti 

szerződések elfogadása. 

89/2013. (IV. 30.) Mezőgazdasági hasznosítással kapcsolatos kérelmek, haszonbérleti 

szerződések elfogadása. 

90/2013. (IV. 30.) Mezőgazdasági hasznosítással kapcsolatos kérelmek, haszonbérleti 

szerződések elfogadása. 

91/2013. (IV. 30.) Mezőgazdasági hasznosítással kapcsolatos kérelmek, haszonbérleti 

szerződések elfogadása. 

92/2013. (IV. 30.) Mezőgazdasági hasznosítással kapcsolatos kérelmek, haszonbérleti 

szerződések elfogadása. 

93/2013. (IV. 30.) Mezőgazdasági hasznosítással kapcsolatos kérelmek, haszonbérleti 

szerződések elfogadása. 

940/2013. (IV. 30.) Mezőgazdasági hasznosítással kapcsolatos kérelmek, haszonbérleti 

szerződések elfogadása. 

95/2013. (IV. 30.) Mezőgazdasági hasznosítással kapcsolatos kérelmek, haszonbérleti 

szerződések elfogadása. 

96/2013. (IV. 30.) Az „Új utakon Tura városában KMOP-2.1.1/B-09-2009-0007” projekt 

összegző jelentése.  

97/2013. (IV. 30.) Közterület-használat engedélyezése 

98/2013. (IV. 30.) Többsincs Óvoda és Bölcsőde bővítése okán területvásárlás. 

99/2013. (V. 29.) Napirendek elfogadása 

100/2013. (V. 29.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

101/2013. (V. 29.) Tájékoztató a Központi Orvosi Ügyelet működéséről. 

102/2013. (V. 29.) Tura Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodás 

módosításának elfogadása.   

103/2013. (V. 29.) Aszód és Társult Önkormányzatainak Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása Társulási Megállapodásának módosítása. 

104/2013. (V. 29.) Tura és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási megállapodásának módosítása. 

105/2013. (V. 29.) Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása Tura Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról 

szóló 5/2011.(II.10.)rendeletével kapcsolatban.  

106/2013. (V. 29.) Átfogó értékelés a gyámhatóság 2012. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 

107/2013. (V. 29.) Szakmai beszámoló a Kistérségi Gondozási Központ 2012. évi 
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munkájáról. 

108/2013. (V. 29.) Javaslat az önkormányzati közös víziközmű rendszer ellátási felelősei 

képviseletében eljáró ellátásért felelős kijelölésére (a Galgamenti 

Regionális Közműves Ivóvízellátó Rendszer és a Tura-Galgahévíz 

Közműves Szennyvízelvezető Rendszer vonatkozásában). 

109/2013. (V. 29.) Javaslat  mezőgazdasági célú hasznosításra kiírt pályázat elbírálására. 

110/2013. (V. 29.) Folyószámlahitel működési hitellé történő alakítása. 

111/2013. (V. 29.) Települési értéktár létrehozása 

112/2013. (V. 29.) Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása. 

113/2013. (VI.26.) Napirendek elfogadása 

114/2013. (VI.26.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

115/2013. (VI.26.) Beszámoló a DAKÖV Kft. tevékenységéről. 

116/2013. (VI.26.) Beszámoló a Szelektív Kft. tevékenységéről. 

117/2013. (VI.26.) Képviselő-testület 2013.II.félévi munkaterve. 

118/2013. (VI.26.) Tájékoztatás az adósságkonszolidációval összefüggésben a Raiffeisen 

Bank Zrt-vel fennálló bankszámlahitel szerződés módosításáról.  

119/2013. (VI.26.) Javaslat a Turai Értéktár Bizottság tagjainak személyére. 

120/2013. (VI.26.) Galga-menti Önkormányzatok Társulási Megállapodása módosításának 

elfogadása. 

121/2013. (VI.26.) Tura és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása. 

122/2013. (VI.26.) Kastélykerti Napköziotthonos Óvodában és a Többsincs Óvoda és 

Bölcsődében a 2013/2014. nevelési évben induló csoportok 

létszámának maximális létszámtól való eltérés fenntartói 

engedélyezése.  

123/2013. (VI.26.) Turaqua Kft-ben fennálló üzletrész átruházása. 

124/2013. (VI.26.) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által tervezett beruházáshoz 

tulajdonosi hozzájárulás. 

125/2013. (VI.26.) Díjmentes közterület használat biztosítása 

126/2013. (VI.26.) Turawell Kft. zöldségkertészeti beruházásával kapcsolatos 

önkormányzati döntés ( határidő módosítása)  

127/2013. (VI.26.) Aszód és Társult Önkormányzatainak Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása megállapodásának módosítása. 

128/2013. (VI.26.) Tájékoztatás az SWR Bauconsulting Kft. önkormányzati vagyonnal 

összefüggő kéréséről 

129/2013. (VII.17.)  Napirendek elfogadása 

130/2013. (VII.17.)  Lukács István képviselő bizottsági tagságának megállapítása. 

131/2013. (VII.17.) Lukács István képviselő bizottsági tagságának megállapítása. 

132/2013. (VII.17.) Tüzér utca burkolatfelújítása, kátyúzása. 
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133/2013. (VII.17.) 2400/1 hrsz. alatti ingatlan megvásárlására javaslat. 

134/2013. (VIII.28.) Napirendek elfogadása 

135/2013. (VIII.28.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

136/2013. (VIII.28.) Raiffeisen Banknál fennálló adósságállomány további kezelése, 

adósságállomány egésze / egy része állam általi átvállalásának 

kezdeményezése. 

137/2013. (VIII.28.) Óvodatitkári és pedagógiai asszisztensi státuszok betöltéséhez 

támogatás 

138/2013. (VIII.28.) Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának 

módosítása 

139/2013. (VIII.28.) Szelektív Kft. közszolgáltatási szerződésének felmondása 

140/2013. (VIII.28.) Top-Compu-Tel Kft. kérelmére egy éven túli közterület használat 

engedélyezése. 

141/2013. (VIII.28.) Juhász Sándorné kérelmére egy éven túli közterület használat 

engedélyezése 

142/2013. (VIII.28.) A turai 090/4. hrsz. alatti külterületi ingatlan 1/2 tulajdoni hányadának 

vásárlásra  történő felajánlása 

143/2013. (VIII.28.) 2400/1 hrsz. alatti ingatlan adásvételi szerződésének jóváhagyása 

144/2013. (VIII.28.) Mezőgazdasági termőföld haszonbérleti szerződésének jóváhagyása 

145/2013. (VIII.28.) Kisajátítással, útlejegyzéssel kapcsolatban az eredeti tulajdoni állapot 

visszaállítására vonatkozó megállapodás jóváhagyása. 

146/2013. (IX.25.) Napirendek elfogadása 

147/2013. (IX.25.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

148/2013. (IX.25.) Beszámoló a 2013. évi I. félévi gazdálkodásról 

149/2013. (IX.25.) Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 

150/2013. (IX.25.) Javaslat a Galga-mente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 

151/2013. (IX.25.) Turawell Kft. és az SWR Bauconsulting Kft. zöldségkertészeti 

beruházásra vonatkozó nyilatkozatának megtárgyalása 

152/2013. (IX.25.) Pest Megye Önkormányzata által alapított „Testnevelési és Sportdíj” 

adományozására javaslat 

153/2013. (X.30.) Napirendek elfogadása 

154/2013. (X.30.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

155/2013. (X.30.) Tura Város Önkormányzata 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásának 

teljesítéséről beszámoló 

156/2013. (X.30.) Tura Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának 

elfogadása. 

157/2013. (X.30.) Közmeghallgatás időpontjának meghatározása. 
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158/2013. (X.30.) Hevesy György Általános Iskola intézményi tanácsába önkormányzati 

képviselők delegálásának utólagos jóváhagyása 

159/2013. (X.30.) Galgamenti Szövetkezettel fennálló termőföld haszonbérleti 

szerződések meghosszabbítása.  

160/2013. (X.30.) Gyepmesterrel fennálló megbízási szerződés közös megegyezéssel 

történő megszüntetésére beadvány 

161/2013. (X.30.) Tura Város Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési terve. 

162/2013. (X.30.) KEOP-2.2.3/A/09-2010-0010 „Ivóvízbázisvédelem – Üzemelő, 

sérülékeny vízbázisok diagnosztikai  vizsgálata” elnevezésű projekt 

összefoglaló jelentése. 

163/2013. (X.30.) Kajtor Péter turai lakos szabályozási terv módosítása iránti kérelme 

ügyében döntés 

164/2013. (X.30.) Végrehajtási kifogás elbírálása önkormányzati hatósági ügyben. 

165/2013. (XI.27.) Napirendek elfogadása 

166/2013. (XI.27.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

167/2013. (XI.27.) Közszolgáltatási szerződés megkötése a Szelektív Kft.-vel 

168/2013. (XI.27.) Szelektív Kft. nonprofit társasággá való átalakulása 

169/2013. (XI.27.) Bartók Béla Művelődési Ház, Piac-vásár, Városüzemeltetés 

előirányzatának módosítása (költségvetési rendelet módosítás 

előkészítése) 

170/2013. (XI.27.) Döntés a Turawell Kft. bérleti díj és egyéb tartozásai behajtására 

1/2014. (I.15.) Napirendek elfogadása 

2/2014. (I.15.) 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázat 

benyújtása 

3/2014. (I.29.) Napirendek elfogadása 

4/2014. (I.29.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

5/2014. (I.29.) 2005. évi CLXIV. törvény felhatalmazása alapján az üzletek éjszakai 

nyitvatartási rendjének szabályozása tárgyában döntés 

6/2014. (I.29.) Turawell Kft-vel fennálló megállapodások felülvizsgálata, cserét 

megalapozó megállapodástól történő elállás. 

7/2014. (I.29.) Turawell Kft-vel fennálló megállapodások felülvizsgálata, a 81/2013. 

(IV.30.) határozatának módosítása a bérleti díjba történő beszámítással 

kapcsolatban.  

8/2014. (I.29.) A Szelektív Nonprofit Kft. regionális hulladékhasznosító és 

ártalmatlanító telepen új hulladék válogatócsarnok létesítésére, a 

megvalósítás pénzügyi támogatására, pályázat benyújtása. 

9/2014. (I.29.) Egri Zsuzsanna pszichológus helyiségbérleti kérelme 

10/2014. (I.29.) Borsósné dr. Vészi Zsuzsanna háziorvos helyiségbérleti kérelme. 

11/2014. (I.29.) 1000 Ft alatti, behajthatatlan, elévült adótételek törlésére, bevételek, 

hátralékok és túlfizetések kimutatása. (ezer forint alatti) 
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12/2014. (I.29.) 1000 Ft alatti, behajthatatlan, elévült adótételek törlésére, bevételek, 

hátralékok és túlfizetések kimutatása. (behajthatatlan) 

13/2014. (I.29.) 1000 Ft alatti, behajthatatlan, elévült adótételek törlésére, bevételek, 

hátralékok és túlfizetések kimutatása. (elévült) 

14/2014. (I.29.) Gyepmesteri feladatok ellátására vonatkozó szerződés 

meghosszabbítása.  

15/2014. (I.29.) Kajtor Péter ingatlancsere ügye. 

(a cserére kért 4241, 4246 hrsz. alatti ingatlanok és a cserére felajánlott 

3302, 3304, 3305 hrsz. alatti ingatlanok) 

16/2014. (I.29.) Zimányiné Szilágyi Tünde bérleti szerződésének meghosszabbítása, 

bérleti díjtartozás megfizetésére határidő megjelölése.  

17/2014. (I.29.) Szűcs Dávid kérelmére, szabadtéri koncert megrendezéséhez, díjmentes 

közterület használat engedélyezése. 

18/2014. (I.29.) Diósi János kérelmére a Tura 040/53 hrsz. alatti ingatlan 

visszavásárlása. 

19/2014. (I.29.) Bartók Béla Művelődési Ház vezetői megbízásának betöltésére javaslat 

elfogadása. (Seres Márta magasabb vezetői megbízása 2014. január 2-

tól  2014 január 31-ig terjedő időtartamra utólagosan.  

20/2014. (I.29.) Bartók Béla Művelődési Ház vezetői megbízásának betöltésére javaslat 

elfogadása. (Katona Hargita megbízása 2014. február 1-től, 2015. 

január 31-ig terjedő időtartamra)  

21/2014. (I.29.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi igazgatójának 

véleménykérésére Tusor Erzsébet intézményvezetői megbízásának 

támogatása.  

22/2014. (I.29.) Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának 

módosítása kezdeményezése. (vezetőváltásra tekintettel) 

23/2014. (II.4.) Napirendek elfogadása 

24/2014. (II.4.) Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadása. 

25/2014. (II.4.) Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának 

módosítása.  

26/2014. (II.24.) Adósságkonszolidációhoz szükséges nyilatkozat megtétele.  

27/2014. (II.26.) Napirendek elfogadása. 

28/2014. (II.26.) Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása. 

29/2014. (II.26.) Képviselő-testület 2014. I. féléves munkaterve. 

30/2014. (II.26.) Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása. 

31/2014. (II.26.) 17/2014. (I. 29.) határozat módosítása. (Szűcs Dávid kérelmére 

közterület-használat engedélyezése) 

32/2014. (II.26.) Tura 0228 hrsz, 0230/3 hrsz. és a 0230/1 hrsz. alatti ingatlanokra 

vonatkozó eladási ajánlat. 

33/2014. (II.26.) Tura, Park u. 36/b szám alatti ingatlanrész (sportpálya büféhelyiség) 

bérbeadására irányuló kérelem elbírálása. (Zimányiné Szilágyi Tünde 
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bérlő) 

34/2014. (II.26.) Galga-menti Önkormányzatok Társulási Tanácsában, és az Aszód és 

Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulási 

Tanácsában Szendrei Ferenc polgármester akadályoztatása esetére 

Juhász Sándor alpolgármester helyettesítéssel való megbízása.  

35/2014. (II.26.) Lelik Ákossal létrejött termőföld haszonbérleti szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetése.  

36/2014. (II.26.) Lelik Tamással létrejött termőföld haszonbérleti szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetése.  

37/2014.(III.26.) Napirendek elfogadása. 

38/2014.(III.26.) Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása. 

39/2014.(III.26.) MLSZ országos pályaépítési programjához kapcsolódó pályázat 

(tulajdonosi hozzájárulás, 1.000.000 Ft önrész és 200.000 Ft biztosíték 

vállalása, talajmechanikai szakvélemény elkészítése) 

40/2014.(III.26.) Tura, Thököly utca, Alkotmány utca, Madách utca, Árpád utca, Park utca, 

Szent János sor aszfaltburkolattal történő ellátásához és padka 

kialakításához szükséges tervek elkészíttetése 

41/2014.(III.26.) Kossuth Lajosné védőnő nyugdíjazásához kapcsolódó munkáltatói 

döntés 

42/2014.(III.26.) Elhunyt Lukács József Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottsági tag saját halottá nyilvánítása 

43/2014.(III.26.) Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi 

közbeszerzési terve 

44/2014.(IV.30.) Napirendek elfogadása. 

45/2014.(IV.30.) Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása. 

46/2014.(IV.30.) Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2013. évben végzett 

munkájáról 

47/2014.(IV.30.) 2013. évi belső ellenőrzés éves összegző jelentése és a belső 

kontrollrendszer  működtetéséről  szóló nyilatkozat elfogadás 

48/2014.(IV.30.) 2013. évi belső kontrollrendszer  működtetéséről  szóló nyilatkozat 

elfogadása 

49/2014.(IV.30.) Tulajdonosi hozzájárulás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

számára a Hevesy György Általános Iskola három épületén KEOP 

5.6.0 pályázat (napelemes rendszer létesítésének) megvalósításához 

50/2014.(IV.30.) Tura város Településrendezési Eszközeinek módosítása, az 

Önkormányzat közigazgatási területén a Budapest-Hatvan közötti 

vasútfejlesztési munkái miatt a vasúti pálya nyomvonal-korrekciója 

érdekében, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., mint a cél 

megvalósítója kezdeményezésére, és az UVATERV Zrt., mint 

költségviselő finanszírozásában, és  Portaterv Kft. tervezésében 

51/2014.(IV.30.) Tura város településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő 

partnerségi  egyeztetésről szóló szabályzat elfogadása 
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52/2014.(IV.30.) Tura, Thököly utca, Alkotmány utca, Madách utca, Árpád utca, Park 

utca, Szent János sor aszfaltburkolattal történő ellátásához és padka 

kialakításához szükséges tervek kiválasztása 

53/2014.(IV.30.) Többsincs Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és  Működési Szabályzatának 

módosítása 

54/2014.(IV.30.) Kastélykerti Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

55/2014.(IV.30.) Szelektív Kft. részére tagi kölcsön jóváhagyása 

56/2014.(IV.30.) Domoszlai György Tura, Rákóczi út 15.szám alatti lakos .közterület-

használat iránti kérelmének elbírálása 

57/2014.(IV.30.) Kajtor Péter Tura, Széchenyi u. 27. lakossal megkötendő ingatlan 

csereszerződés elfogadása 

58/2014.(IV.30.) 826 hrsz. alatti ingatlanra benyújtott vételi ajánlat 

59/2014.(IV.30.) 040/53 hrsz alatti ingatlan értékbecslése alapján az ingatlan 

visszavásárlása 

60/2014.(IV.30.) A 0121/14,  0121/17, 0121/18, 0121/22 és a 0121/21 hrsz. alatti 

ingatlanok bérbevételére irányuló kérelmek 

61/2014.(IV.30.) A 0144/1 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó eladási ajánlat 

62/2014.(IV.30.) A 0228, 0230/3, 0230/1 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozó eladási 

ajánlat 

63/2014.(IV.30.) Aszódi Szakrendelő anyagi támogatása 

64/2014.(IV.30.) 2014. évi Városnap tervezése 

65/2014.(IV.30.) Volánbusz járataival kapcsolatos közérdekű bejelentés 

66/2014.(IV.30.) Tura, Petőfi Sándor tér, Tabán úti járdaépítés, az I. világháborús 

emlékmű környezetének térkövezése 

67/2014.(IV.30.) Tura (Galgahévíz) települési szennyvíztisztító telep 2011-évi 

vízszennyezési bírság 30 %-ról történő lemondás 

68/2014.(IV.30.) Galga-mente és Térsége Leader Egyesülethez történő csatlakozás 

69/2014.(IV.30.) Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztása 

70/2014.(IV.30.) Gyermekétkeztetési feladatellátásban közalkalmazotti jogviszonyba 

történő kinevezés 

71/2014.(IV.30.) Fellebbezés elbírálására önkormányzati hatósági ügyben 

72/2014.(IV.30.) Önkormányzati hatósági ügy elbírálása 

73/2014. (V.15.) Napirendek elfogadása. 

74/2014. (V.15.) Mária út, Alkotmány út, Árpád út és a Tabán úti gyalogátkelőhely 

kialakítására, valamint a Nyárfa út, Mária út és Hatvani út közötti 

szakaszának tervezésére vonatkozó ajánlat elfogadása 

75/2014. (V.15.) Park út, Akácosút, Szövetség út burkolattal való ellátásának tervezésére 

ajánlat bekérése 

76/2014. (V.28.) Napirendek elfogadása. 
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77/2014. (V.28.) Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása. 

78/2014. (V.28.) Beszámoló a Turai Központi Orvosi Ügyelet 2013. évi munkájáról 

79/2014. (V.28.) A 60/2014. (IV. 30.) határozat határidejének módosítása 

80/2014. (V.28.) Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatai ellátásának átfogó értékelése 

81/2014.(VI.25.) Napirendek elfogadása. 

82/2014.(VI.25.) Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása. 

83/2014.(VI.25.) A DAKÖV Kft. Bagi Üzemigazgatóságának 2013. évi gazdálkodásáról, 

tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása 

84/2014.(VI.25.) A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. 

tevékenységéről (2013-2014) szóló beszámoló elfogadása 

85/2014.(VI.25.) A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. 

részére 2.120.000 Ft tagi kölcsön nyújtása az üzemeltetéshez 

86/2014.(VI.25.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása 

87/2014.(VI.25.) A Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

88/2014.(VI.25.) A Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 

89/2014.(VI.25.) A Kastélykerti Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

90/2014.(VI.25.) A Bartók Béla Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása 

91/2014.(VI.25.) A Tura 0121/14, 0121/17, 0121/18, 0121/21, 0121/22 hrsz. alatti 

ingatlanok hasznosítására vonatkozóan a 60/2014. (IV. 30.) 

határozatában és a 79/2014. (V. 28.) határozatában foglaltak 

visszavonása 

92/2014.(VI.25.) Tura Város Önkormányzata és Szilágyi Tibor között 2013. május 2. napján 

létrejött termőföld-haszonbérleti szerződést (, mely a 0113/35, 0117/3, 

0113/34 hrsz alatti ingatlanokra vonatkozik) a Bérlő kérelmére a 0117/3 hrsz. 

alatti ingatlan vonatkozásában 2014. július 01. hatállyal közös megegyezéssel 

módosítja 

93/2014.(VI.25.) Értékbecslés beszerzéséről döntés a turai 826 hrsz. alatti ingatlan 

értékesítéséhez 

94/2014.(VI.25.) A képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének elfogadása 

95/2014.(VI.25.) A Képviselő-testület az étkeztetést -mint a személyes gondoskodás 

körébe tartozó kötelező feladatát-  változatlanul, a jelenlegi 

szolgáltatóval kívánja biztosítani (Sallai Rita érelme) 

96/2014.(VI.25.) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A 

közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi  XXXIII. törvény, „A 

nemzeti köznevelésről szóló” 2011. évi CXC. törvény, valamint  

326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet  vonatkozó rendelkezései 

alapján  Tura Város Önkormányzata Többsincs Óvoda és Bölcsőde 

közös igazgatású köznevelési intézménye igazgatói, egyben  óvodai 

intézményegység vezetői álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki 

97/2014.(VI.25.) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A 
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közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi  XXXIII. törvény, „A 

nemzeti köznevelésről szóló” 2011. évi CXC. törvény, valamint a 

326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet  vonatkozó rendelkezései 

alapján  Tura Város Önkormányzata Kastélykerti Óvoda intézménye 

intézményvezetői álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki 

98/2014.(VI.25.) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. szeptember 

7-i városnapra a Neoton zenekar élő koncertjét rendeli meg.  

99/2014.(VII.30.) Napirendek elfogadása. 

100/2014.(VII.30.) Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása. 

101/2014.(VII.30.) 2014.október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán a Helyi Választási Bizottság tagjainak és 

póttagjainak megválasztása 

102/2014.(VII.30.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásán a 

nemzetiségi szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság 

tagjainak megválasztása 

103/2014.(VII.30.) Közszolgáltatási szerződés elfogadása a Dabas és Környéke Vízügyi 

Kft.-vel (DAKÖV Kft.) 

104/2014.(VII.30.) Híresvárosi Vigadalom 2014. évi előzetes programtervének elfogadása 

105/2014.(VII.30.) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár baleseti megtérítési eljárás 

felülvizsgálati ügyében a másodfokú ítélet ellen felülvizsgálati kérelem 

Kúria részére történő benyújtása 

106/2014.(VII.30.) A turai 6428 hrsz. alatti ingatlan tulajdonrendezésére vonatkozó 

adásvételi szerződés és megerősítő okirat Gödöllői Körzeti 

Földhivatalba történő benyújtása 

107/2014.(VII.30.) A Turai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek Etikai Kódexe 

108/2014.(VII.30.) Döntés a Nyárfa utca, (Hatvani út és Mária utca közötti szakasza)  

Madách utca, Árpád utca, Alkotmány utca terveinek elkészültét 

követően az építési engedély kiadása, valamint a Tabán úti gyalogos 

átkelőhely kialakítása iránti kérelem benyújtásáról az eljáró 

hatósághoz. 

 

109/2014.(VII.30.) Nyárfa utca, (Hatvani út és Mária utca közötti szakasza) Madách utca, 

Árpád utca, Alkotmány utca útépítési , valamint a Tabán úti gyalogos 

átkelőhely kivitelezési munkáinak eljárásához Bírálóbizottság tagjainak 

megválasztása 

110/2014.(VII.30.) Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja által a  Tura Város 

nemzeti vagyonáról szóló 9/2013. (III.28.) számú önkormányzati 

rendelettel kapcsolatban megküldött törvényességi felhívását 

megismerése, Jegyző felkérése, hogy az önkormányzat vagyonáról, és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2013. (III.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról, kiegészítéséről és testület elé terjesztéséről 

gondoskodjék. 

111/2014.(VII.30.) A helyi közösségi buszközlekedés kialakításának kérdése ügyében tett 

intézkedés tudomásul vételéről 



HATÁROZAT SZÁMA HATÁROZAT TÁRGYA 

112/2014.(VII.30.) Pest Megyei Kormányhivatal, mint építtető részére megadott, integrált 

kormányzati ügyfélszolgálat (kormányablak) kialakításával 

összefüggésben, a meglévő Tura, Petőfi Sándor tér 1. szám alatti épület 

átalakítására vonatkozó építési engedélyről adott tájékoztatás 

tudomásul vételéről 

113/2014.(VII.30.) A Képviselő-testület a Tura, Posta és a körforgalmi COOP élelmiszer 

üzlet közötti szakaszon térkőburkolatú járda- és parkoló építéséhez 

bruttó 1.650.000 Ft-ot biztosít. 

114/2014.(VII.30.) A "Mint a Többi Ember Közhasznú Alapítvány" 2014. június és július 

havi (és az emlékmű felújításával összefüggésben későbbiekben még 

felmerülő) víz és csatornadíj összegének a különbözetének 

átvállalásáról (a költség az I. világháborús emlékmű felújítása kapcsán 

keletkezett) 

115/2014.(VII.30.) Fellebbezés elbírálására önkormányzati hatósági ügyben 

116/2014.(VII.30.) Fellebbezés elbírálására önkormányzati hatósági ügyben 

117/2014.(VII.30.) A turai 826 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó, ERJÁGI É.SZ. Bt. által 

készített értékbecslés megismerése, az ingatlan értékesítésre történő 

kijelölése 

118/2014.(VIII.12.) Napirendek elfogadása. 

119/2014.(VIII.12.) Tura, Arany János u. 23. szám alatti önkormányzati bérlakás 

bérbeadása Tóth Gábor részére 

120/2014.(VIII.12.) A Promobil Rehabilitációs Zrt. helyiségbérlete a Tura, Petőfi tér 1. 

szám alatti ingatlan egy helyiségére vonatkozóan 

121/2014.(VIII.12.) A Tura Tabán úti iskola utcafronti épületrészének tetőfelújításához 

bruttó 1.321.000 Ft biztosítása 

122/2014.(VIII.12.) A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Korlátolt 

Felelősségű Társasággal 2013. december 17. napján kötött 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés 2014. augusztus 4. 

napján kelt módosításának jóváhagyása 

123/2014.(VIII.12.) A Többsincs Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású köznevelési 

intézmény igazgatói, egyben  óvodai intézményegység vezetői 

álláshelyének betöltésére kiírt pályázati  - elbírálást megelőző -  

eljárásban történő közreműködésre Dönsz Lászlóné (Országos 

szakértői névjegyzék száma: SZ023786; szakterület/szakirány: 

szervezet- és minőségfejlesztés óvoda/iskola; pedagógiai értékelés 

szakszerű oktatás/ óvodai nevelés; esélyegyenlőség) közoktatási 

szakértő, Pálinkás Ildikó önkormányzati képviselő és Kálna Tibor 

Gábor  önkormányzati képviselő megbízása 

124/2014.(VIII.12.) A Kastélykerti Óvoda köznevelési intézménye intézményvezetői 

álláshelyének betöltésére kiírt pályázati  - elbírálást megelőző -  

eljárásban történő közreműködésre Dönsz Lászlóné (Országos 

szakértői névjegyzék száma: SZ023786; szakterület/szakirány: 

szervezet- és minőségfejlesztés óvoda/iskola; pedagógiai értékelés 

szakszerű oktatás/ óvodai nevelés; esélyegyenlőség) közoktatási 

szakértő, Pálinkás Ildikó önkormányzati képviselő és Kálna Tibor 
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Gábor  önkormányzati képviselő megbízása 

125/2014.(VIII.12.) Emléklap adományozása 2014. évben Király Zsolt részére,  az I. 

világháborús emlékmű felújításával végzett önzetlen és áldozatos 

munkája elismeréseként 

126/2014.(VIII.12.) Kovács Géza jelölt Tura Díszpolgára szavazólapra történő 

felkerüléséről; Szarvas László, Lajtos János, Barczi Zsolt, Köles 

Mihály, Lévai Ferenc Turáért Emlékérem szavazólapra történő 

felkerüléséről döntés 

127/2014.(VIII.12.) Tura Díszpolgára és a Turáért Emlékérem kitüntetések 2014.évi 

adományozására” döntésnél titkos szavazás elrendelése 

128/2014.(VIII.12.) „Turáért Elékérem” kitüntetettjeire és a „Tura Díszpolgára” cím 

odaítélése ügyében Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 

129/2014.(VIII.12.) Tura Díszpolgárává 2014. évben Kovács Géza megválasztása, 2014. 

évben. „Turáért Emlékérem” adományozása Köles Mihály részére.  

130/2014.(VIII.28.) Napirendek elfogadása. 

131/2014.(VIII.28.) Gólya István Lászlóné közalkalmazott megbízása  a Kastélykerti 

Óvoda  intézményvezetői feladatainak ellátásával 5 év időtartamra, 

2014. szeptember hó 1. napjától 2019. év augusztus hó 15. napjáig. 

132/2014.(VIII.28.) Szilágyi Józsefné közalkalmazott megbízása  a Többsincs Óvoda és 

Bölcsőde igazgatói, egyben óvodai intézményegység vezetői 

feladatainak ellátásával 5 év időtartamra, 2014. szeptember hó 1. 

napjától 2019. év augusztus hó 15. napjáig. 

133/2014.(VIII.28.) Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása. 

134/2014.(VIII.28.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásán a 

nemzetiségi szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság 

tagjának megválasztása 

135/2014.(VIII.28.) Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.évi 

közbeszerzési terve 

136/2014.(VIII.28.) Palya Tamás egyéni vállalkozóval 2004. november 1. napján kelt, a PA-

GO FOOD Kft. névre 2011.08.11. napján módosított szociális 

étkeztetés szállítására irányuló szerződés, szerződő fél kérelmére 

történő módosítása 

137/2014.(VIII.28.) A városnapi rendezvényen, 2014. szeptember 6-án (szombat) 12 órától, 

7-én (vasárnap) 24 óráig az árusítás céljára kijelölt területén belül az 

árusok, kézművesek kitelepülésének biztosítása térítésmentesen  

138/2014.(VIII.28.) Nyárfa utca, (Hatvani út és Mária utca közötti szakasza) Madách utca, 

Árpád utca, Alkotmány utak kivitelezésére irányuló közbeszerzési 

eljárás szakértői tevékenységének ellátásával és  teljes közbeszerzési 

eljárás bonyolításával a Sansz Projektiroda Bt-t (5100. Jászberény, 

Thököly u. 22.)  megbízása.  

139/2014.(VIII.28.) Kollár Sándorné ingyenes felajánlásának elfogadása, a Tura, Táncsics 

köz 9. szám alatti, 2280/1 hrsz. alatti ingatlan 900 m2-es 

ingatlanrészének megszerzésére vonatkozóan.  A 2280/1 hrsz. alatti 

ingatlan megosztásának költségei, a földhivatali eljárás költségei, az 



HATÁROZAT SZÁMA HATÁROZAT TÁRGYA 

ingatlan megszerzésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő adó és 

illeték, valamint a kerítés elkészítésének költségei  átvállalása. 

140/2014.(IX.10.) Napirendek elfogadása. 

141/2014.(IX.10.) A Turai Hírlap 2014. szeptemberi havi választási tartalom megjelenése 

többletköltségének a 2014. évi költségvetésben történő biztosítása. 

(Turai Hírlap 2014.szeptemberi lapszámában az önkormányzati és 

nemzetiségi önkormányzati választáson induló jelöltek 

bemutatkozásának térítésmentes megjelenése)  

142/2014.(IX.10.) A helyi önkormányzati képviselők 2014. évi választásán a 4. számú 

szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság póttagjának 

megválasztása 

143/2014.(IX.24.) Napirendek elfogadása. 

144/2014.(IX.24.) Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása. 

145/2014.(IX.24.) Tura Város  Önkormányzata 2014.I. félévi költségvetésének 

végrehajtása 

146/2014.(IX.24.) A Polgármesteri Hivatal 2013.évi tevékenységéről  szóló beszámoló  

elfogadása 

147/2014.(IX.24.) Területi védőnői állás (II.sz. körzet) meghirdetése 

148/2014.(IX.24.) Területi védőnői állás (III.sz. körzet) meghirdetése 

 

149/2014.(IX.24.) A turai 826 hrsz. alatti ingatlan hasznosítása, az értékbecslés szerinti 

502.000,- Ft vételáron értékesítése Seres János Tura, Táncsics köz 44. 

szám alatti lakos részére 

150/2014.(IX.24.) A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. 

részére 4.546.718,- Ft, azaz négymillió-ötszáznegyvenhatezer-

hétszáztizennyolc forint tagi kölcsön nyújtása 

151/2014.(IX.24.) Tura Város Településszerkezeti tervének módosítása 

152/2014.(IX.24.) Tura vasútállomásnál kiépített P+R parkolókra a NIF Zrt. által 

elkészített üzemeltetési megállapodás jóváhagyása 

153/2014.(IX.24.) A Képviselő-testület a 2014. október 12. napján tartandó 

önkormányzati és nemzetiségi választás időpontjára tulajdonosi 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy az azokon induló jelöltek és jelölő 

szervezetek Tura város közterületein a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvény 144. §-a szerinti előírások betartása mellett, külön 

díjfizetés nélkül választási plakátokat helyezzenek el.  

154/2014.(IX.24.) Többsincs Óvoda és Bölcsődében  a 2014/2015. nevelési évre a 

maximális csoportlétszám (25 fő) 10 %-kal történő túllépésének 

engedélyezése) 

155/2014.(IX.24.) Ebösszeírási kötelezettség -  dr. Dobos László állatorvos egyéni 

vállalkozó megbízásával  

156/2014.(X.20.) Napirendek elfogadása 

157/2014.(X.20.)  Polgármester kizárása az illetménye megállapítására vonatkozó 

döntéshozatalból 



HATÁROZAT SZÁMA HATÁROZAT TÁRGYA 

158/2014.(X.20.) Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

159/2014.(X.20.) Lévai Gabriella önkormányzati képviselő - személyes érintettsége okán 

- kizárása a bizottsági tagságra vonatkozó döntéshozatalból 

160/2014.(X.20.) Demény Zsolt önkormányzati képviselő - személyes érintettsége okán - 

kizárása a bizottsági tagságra vonatkozó döntéshozatalból 

161/2014.(X.20.) Gyenes László önkormányzati képviselő - személyes érintettsége okán 

- kizárása a bizottsági tagságra vonatkozó döntéshozatalból 

162/2014.(X.20.) Lukács István önkormányzati képviselő - személyes érintettsége okán - 

kizárása a bizottsági tagságra vonatkozó döntéshozatalból 

163/2014.(X.20.) Baranyi Miklós önkormányzati képviselő - személyes érintettsége okán 

- kizárása a bizottsági tagságra vonatkozó döntéshozatalból 

164/2014.(X.20.) Gregori Ákos önkormányzati képviselő - személyes érintettsége okán - 

kizárása a bizottsági tagságra vonatkozó döntéshozatalból 

165/2014.(X.20.) Korsós Attila önkormányzati képviselő - személyes érintettsége okán - 

kizárása a bizottsági tagságra vonatkozó döntéshozatalból 

166/2014.(X.20.) Lévai Gabriella önkormányzati képviselő Pénzügyi- Ellenőrző 

Bizottság elnökének történő megválasztása.  

 

167/2014.(X.20.) Demény Zsolt önkormányzati képviselő Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság 

tagjának történő megválasztása. 

168/2014.(X.20.) Gyenes László önkormányzati képviselő Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság 

tagjának történő megválasztása. 

169/2014.(X.20.) Tóth István Tura, József A. u. 5. szám alatti lakos Pénzügyi- Ellenőrző 

Bizottság külsős tagjának történő megválasztása. 

170/2014.(X.20.) Szénási János Tura, Alsóerdősor 2. szám alatti lakos Pénzügyi- 

Ellenőrző Bizottság külsős tagjának történő megválasztása 

171/2014.(X.20.) Lukács István önkormányzati képviselő Egészségügyi és Szociális 

Bizottság elnökének történő megválasztása.  

 

172/2014.(X.20.) Baranyi Miklós  önkormányzati képviselő Egészségügyi és Szociális 

Bizottság tagjának történő megválasztása. 

173/2014.(X.20.) Gregori Ákos  önkormányzati képviselő Egészségügyi és Szociális 

Bizottság tagjának történő megválasztása. 

174/2014.(X.20.) Budai Attila Tura, Jókai u. 9. szám alatti lakos Egészségügyi és 

Szociális Bizottság külsős tagjának történő megválasztása 

175/2014.(X.20.) Sápi Zoltánné Tura, Rákóczi u. 100. szám alatti lakos Egészségügyi és 

Szociális Bizottság külsős tagjának történő megválasztása 

176/2014.(X.20.) Gyenes László önkormányzati képviselő Közművelődési, Köznevelési 

és Sportbizottság elnökének történő megválasztása. 

177/2014.(X.20.) Korsós Attila önkormányzati képviselő Közművelődési, Köznevelési és 

Sportbizottság tagjának történő megválasztása 

178/2014.(X.20.) Gregori Ákos önkormányzati képviselő Közművelődési, Köznevelési 
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és Sportbizottság tagjának történő megválasztása 

179/2014.(X.20.) Farkas Zsolt Tura, Nyár u.2. szám alatti lakos Közművelődési, 

Köznevelési és Sportbizottság külsős tagjának történő megválasztása 

180/2014.(X.20.) Tóth Péter Tura, Szent István u. 98. szám alatti lakos Közművelődési, 

Köznevelési és Sportbizottság külsős tagjának történő megválasztása 

181/2014.(X.20.) Demény Zsolt önkormányzati képviselő Városfejlesztési Bizottság 

elnökének történő megválasztása. 

182/2014.(X.20.) Lévai Gabriella önkormányzati képviselő Városfejlesztési Bizottság 

tagjának történő megválasztása. 

183/2014.(X.20.) Baranyi Miklós önkormányzati képviselő Városfejlesztési Bizottság 

tagjának történő megválasztása. 

184/2014.(X.20.) dr. Dobos László Tura, Thököly u. 26. szám alatti lakos 

Városfejlesztési Bizottság külsős tagjának történő megválasztása. 

185/2014.(X.20.) Szénási László Tura, Alsóerdősor 37. szám alatti lakos Városfejlesztési 

Bizottság külsős tagjának történő megválasztása 

186/2014.(X.20.) Alpolgármesterek titkos szavazással történő megválasztása 

lebonyolításához szavazatszámláló bizottság választása 

187/2014.(X.20.) Marosvölgyi János önkormányzati képviselő – személyes érintettség 

okán - kizárása a döntéshozatalból 

188/2014.(X.20.) Marosvölgyi János önkormányzati képviselő megválasztása 

alpolgármesternek, titkos szavazással 

189/2014.(X.20.) Juhász Sándor Tura, Rákóczi Ferenc út 133. szám alatti lakos 

megválasztása alpolgármesternek, titkos szavazással 

190/2014.(X.20.) Marosvölgyi János önkormányzati képviselő – személyes érintettség 

okán - kizárása a döntéshozatalból 

191/2014.(X.20.) Marosvölgyi János alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

192/2014.(X.20.) Juhász Sándor alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

193/2014.(X.20.) Korsós Attila önkormányzati képviselő – személyes érintettség okán - 

kizárása a döntéshozatalból 

194/2014.(X.20.) Korsós Attila önkormányzati képviselő egészségügyi tanácsnokká 

választása 

 

195/2014.(XI.26.) Napirendek elfogadása 

196/2014.(XI.26.) Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés 

197/2014.(XI.26.) Tájékoztató Tura Város Önkormányzata 2014. I-III. negyedévi 

gazdálkodásának teljesítéséről. 

 

198/2014. (XI.26.) 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

199/2014. (XI.26.) 1.000,- Ft alatti adótételek törlése 
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200/2014.(XI.26.) Behajthatatlan adótételek törlése 

 

201/2014.(XI.26.) Elévült adótételek törlése 

 

202/2014.(XI.26.) 826 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan adásvételi szerződése 

203/2014.(XI.26.) Galga-menti Önkormányzatok Társulási Tanácsában, az Aszód és 

Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulási 

Tanácsában és a Tura és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsában polgármester akadályoztatása esetére az 

általános helyettes alpolgármester megbízása 

204/2014.(XI.26.) Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása társulási megállapodásának módosítása 

205/2014.(XI.26.) TURA THERM Kft. Társasági Szerződésének módosítása 

206/2014.(XI.26.) Lelik Tamás termőföld haszonbérleti szerződésével kapcsolatos 

kérelme 

207/2014.(XI.26.) Zimányiné Szilágyi Tünde bérleti díj tartozásával kapcsolatos kérelme 

208/2014.(XI.26.) Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói beosztása  

pályázatának kiírása 

 

209/2014.(XI.26.) Kastélykerti Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

210/2014.(XI.26.) Többsincs Óvoda és BölcsődAlapító Okiratának módosítása 

211/2014.(XI.26.) Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának 

módosítása 

212/2014.(XI.26.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

213/2014.(XI.26.) Kastélykerti Óvoda 2014/2015. évi munkatervének véleményezése 

214/2014.(XI.26.) Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2014/2015. évi munkatervének 

véleményezése 

215/2014.(XI.26.) 70 éven felüli turai lakosok karácsonyi ajándékcsomagjainak pénzügyi 

fedezetére, valamint önkormányzati segélykeret előirányzatának 

emelésére javaslat 

216/2014.(XI.26.) Tájékoztatás a helyi adókról szóló törvény módosításáról 

 

217/2014.(XI.26.) Polgármesteri Hivatalban téli igazgatási szünet elrendelése 

218/2014.(XI.26.) Javaslat a Turai Sportcsarnokért Közalapítvány kuratóriumi elnökének 

személyére 

 

219/2014.(XI.26.) Javaslat közalkalmazott nyugdíjazása miatti felmentésére  

(Darnyik Árpád Vendelné) 

220/2014.(XI.26.)  Meghirdetett védőnői álláshelyekre érkezett pályázatok elbírálása Tóth-

Sebes Anna Máriát védőnő munkakörbe történő kinevezése 

221/2014.(XI.26.) Meghirdetett védőnői álláshelyekre érkezett pályázatok elbírálása Bratu 
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Szilvia védőnő munkakörbe történő kinevezése 

222/2014.(XII. 18) Tagi kölcsön nyújtása a Szelektív Kft. részére  

1/2015.(I.28.) Napirendek elfogadása 

2/2015.(I.28.) Nyárfa utca, (Hatvani út és Mária utca közötti szakaszának) Madách 

utca, Árpád utca, Alkotmány utca, valamint gyalogos átkelőhely 

létesítésére irányuló közbeszerzési eljárás Ajánlati Felhívásának 

jóváhagyása 

3/2015.(I.28.) Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentés 

4/2015.(I.28.) Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. I. félévi 

munkaterve 

5/2015.(I.28.) Gyepmesteri feladatok ellátásával és állati eredetű melléktermékek 

ártalmatlanításával kapcsolatos határozatlan idejű vállalkozási 

szerződés megkötése EBFARM Kft.-vel 

6/2015.(I.28.) Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói beosztása 

pályázatának ismételt kiírása 

7/2015.(I.28.) Tura Város 2015. évi kulturális rendezvény-naptárának elfogadása 

8/2015.(I.28.) 2377/1 hrsz. alatti ingatlan felépítményének ráépítéssel szerzett 

tulajdonjog elismerési szerződéséhez történő hozzájárulás  

9/2015.(I.28.) Tóth Gábor bérlő lakbér-beszámítási kérelmének elbírálása 

10/2015.(I.28.) Tag delegálására a Tura és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás 

Pénzügyi Bizottságába  

11/2015.(I.28.) Európa a Polgárokért Program Testvérvárosi Programjára pályázat 

benyújtása 

12/2015.(I.28.) Galgamenti Mezőgazdasági Kft. ügyvezetőjének birtokegyesítési célú 

földcsere kezdeményezése 

13/2015.(II.12.) Napirendek elfogadása 

14/2015.(II.12.) 2/2015. (I.28.) határozattal elfogadott „4 utca útépítési munkálatainak 

elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura Városában” 

közbeszerzési eljárás  Ajánlati Felhívásának módosítása 

15/2015.(II.25.) Napirendek elfogadása 

16/2015.(II.25.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

17/2015.(II.25.) Az Önkormányzat Gazdasági programja 

18/2015.(II.25.) Közművelődési Köznevelési és Sportbizottsági tag megválasztása 

19/2015.(II.25.) Hevesy György Általános Iskola további állami működtetésére 

vonatkozó nyilatkozat 

20/2015.(II.25.) Javaslat a Városnapi rendezvénysorozat időpontjának véglegesítésére 

21/2015.(II.25.) Tura Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési 

megállapodás megkötése 

22/2015.(II.25.) Településrendezési eszközök ez évi átfogó felülvizsgálatához ajánlat 

http://www.tura.hu/pdf/testuleti/20150225/6.pdf
http://www.tura.hu/pdf/testuleti/20150225/6.pdf
http://www.tura.hu/pdf/testuleti/20150225/7.pdf
http://www.tura.hu/pdf/testuleti/20150225/9.pdf
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bekérése 

23/2015.(II.25.) Az egészségügyi ellátórendszer átalakításakor az egészségügyi ellátási 

területek kialakításához nyilatkozattétel 

24/2015.(II.25.) A Kastélykerti Óvoda maximális csoportlétszáma túllépésének 

engedélyezése 

25/2015.(II.25.) Polgármester szabadsága ütemezésének elfogadása 

26/2015.(II.25.) A Tura, Park u. 39. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőkijelölése 

27/2015.(II.25.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár udvarán megépült 

vizesblokk önkormányzati tulajdonba kerüléséhez szükséges döntés 

meghozatala 

28/2015.(II.25.) Galgamenti Mezőgazdasági Kft. és az Önkormányzat közötti 

mezőgazdasági földcsere (Önkormányzat tulajdonát képező 4587, 

4588, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599/1, 4576, 

4577 hrsz. ; Galgamenti Mezőgazdasági Kft. tulajdonát képező 4004, 

4006, 4013, 4030 hrsz.) 

29/2015.(II.25.) „Testvérvárosi program” elnevezésű pályázathoz tervezett program 

jóváhagyása 

30/2015.(II.25.) Fellebbezés elbírálására önkormányzati hatósági ügyben 

31/2015.(III.4.)  Napirendek elfogadása 

32/2015.(III.4.)  „Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, 

valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában.” tárgyú 

közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala 

33/2015.(III.4.)  A 0121/14,  0121/17, 0121/18, 0121/21 és a 0121/22, 0117/3   hrsz. 

alatti ingatlanok bérbevételére irányuló kérelmekre zártkörű 

(meghívásos) pályázat kiírása 

34/2015.(III.4.)  Fekete László Alapítvány részére székhelyhasználat engedélyezése 

35/2015.(III.25.) Napirendek elfogadása 

36/2015.(III.25.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

37/2015.(III.25.) Tájékoztató a Gödöllői Rendőrkapitányság 2014. évi munkájáról 

38/2015.(III.25.) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő 

térítési díjak változatlanul hagyása 

39/2015.(III.25.) Tura Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési terve 

40/2015.(III.25.) Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének 

elfogadása 

41/2015.(III.25.) Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 

42/2015.(III.25.) Kastélykerti Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

43/2015.(III.25.) Belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátására pályázat 

benyújtása 

44/2015.(III.25.) Belterületi utak, hidak, járdák felújítására, karbantartására pályázat 

benyújtása 

http://www.tura.hu/pdf/testuleti/20150225/11.pdf
http://www.tura.hu/pdf/testuleti/20150225/11.pdf
http://www.tura.hu/pdf/testuleti/20150225/13.pdf
http://www.tura.hu/pdf/testuleti/20150225/15.pdf
http://www.tura.hu/pdf/testuleti/20150225/15.pdf
http://www.tura.hu/pdf/testuleti/20150225/15.pdf
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45/2015.(III.25.) Tura 0121/14, 0121/17, 0121/18, 0121/21, 0121/22, 0117/3 hrsz. alatti 

önkormányzati ingatlanokra kiírt haszonbérleti pályázat elbírálására 

46/2015.(III.25.) Az Önkormányzat felé fennálló tartozások kezelése (lakásépítők 

támogatása, kamatmentes kölcsön) 

47/2015.(III.25.) Az Önkormányzat felé fennálló tartozások kezelése (lakbértartozások) 

48/2015.(III.25.) Az Önkormányzat felé fennálló tartozás kezelése (földhaszonbérleti 

díj) 

49/2015.(III.25.) Az Önkormányzat felé fennálló tartozás kezelése (helyiségbérleti díj) 

50/2015.(III.25.) Az Önkormányzat felé fennálló tartozás kezelése (közterület használati 

díj) 

51/2015.(III.25.) A 4241, 4246, 3302, 3304, 3305, 3307 hrsz. alatti ingatlanokra 

vonatkozó adás-vételi szerződés megkötése és ezzel egyidejűleg az 

57/2014.(IV.30.) képviselő-testületi határozat visszavonása 

52/2015.(III.25.) Művelődési Ház udvarán vizesblokk befejezésével kapcsolatban döntés 

53/2015.(III.25.) A 2377/1 hrsz. alatti ingatlan felépítményének ráépítéssel szerzett 

tulajdonjog elismerési szerződésének módosítása 

54/2015.(III.25.) Napirendek elfogadása 

55/2015. (III.25.) Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére 

érkezett pályázatok elbírálása 

56/2015. (III.25.) Mezőőri szolgálat részére gépjármű vásárlására vonatkozó 

kötelezettség vállalás 

57/2015. (IV.29.) Napirendek elfogadása. 

58/2015. (IV.29.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

59/2015. (IV.29.) Tura, Vasút u. 13. szám alatti, turai 484 helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlása 

60/2015. (IV.29.) Turai 2307/2 hrsz. alatti ingatlanra bejegyzett szolgalmi jog törlése. 

61/2015. (IV.29.) Turai 2720/14 hrsz. alatti ingatlanra bejegyzett beépítési kötelezettség, 

valamint annak biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom 

törlése  

62/2015. (IV.29.) Városüzemeltetési Csoport létszámának bővítése és közalkalmazott 

kinevezése 

63/2015. (V.20.) határozat Napirendek elfogadása. 

64/2015. (V.20.) határozat Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

vonatkozó pályázat benyújtása. 

65/2015. (V.20.) határozat Szolgáltatás megrendelése kevert építési törmelék darálására. 

66/2015. (V.27.) Napirend tárgyalásának elfogadása 

67/2015. (V.27.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

 

68/2015. (V.27.) 2014. évi belső ellenőrzés éves összegző jelentés elfogadása.  
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69/2015. (V.27.) 2014. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló nyilatkozat 

elfogadása. 

70/2015. (V.27.)  Stratégiai ellenőrzés 2015 – 2019 évi tervének elfogadása. 

71/2015. (V.27.)  2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai  

ellátásának átfogó értékelése. 

72/2015. (V.27.) Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár működtetésével kapcsolatos 

döntés (55/2015.(III.25.) számú határozat módosítása)  

 

73/2015. (V.27.) Darnyik Árpád Vendelnek a képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós 

vagy interneten történő nyilvános megtekintésére irányuló 

kezdeményezése 

 

74/2015. (V.27.) Magyar Államkincstárhoz rendkívüli támogatás igénylésére vonatkozó 

pályázat benyújtása 

 

75/2015. (V.27.) Értéktár Bizottság tagjainak újraválasztása 

 

76/2015. (V.27.) Hevesy György Általános Iskola intézményi tanácsába önkormányzati 

képviselő delegálása 

 

77/2015. (V.27.) Kastélykerti Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

 

78/2015. (V.27.) Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 

 

79/2015. (V.27.) Seres Tünde művelődésszervező határozott idejű magasabb vezetői 

megbízása 

 

80/2015. (V.27.) Csillag Kriszitán lakásbérlő közüzemi gázdíjtartozás elengedésére 

irányuló kérelme 

 

81/2015. (V.27.) Építési törmelék darálására szolgáltatás megrendelése ügyében hozott 

65/2015. (V.20.) határozat módosítása. 

 

82/2015.(VI.04.) Napirend tárgyalásának elfogadása 

83/2015.(VI.04.) Kastélykerti Óvoda fejlesztéséhez, felújításához pályázati önrész 

biztosításának elfogadása 

 

 

84/2015.(VI.04.) 

 

 

Tura, Tüzér utca Erdész utca és Délibáb utca közötti szakaszának 

felújítására,valamint Tura, Szent István úton meglévő balesetveszélyes 

járda elbontása és új járda építése a 10/1 hrsz.-ú ingatlantól a 80-as 

hrsz.-ú ingatlanig pályázati önrész elfogadása. 

85/2015. (VI.24.)  Napirendek elfogadása. 
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86/2015. (VI.24.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

 

87/2015. (VI.24.) Szelektív Kft. részére tagi kölcsön biztosítása. 

88/2015. (VI.24.) A Szelektív Kft. 2014.évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. 

89/2015. (VI.24.) A DAKÖV Kft. 2014.évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. 

90/2015. (VI.24.) A Turaqua Kft.-ben fennálló önkormányzati üzletrész eladása feltételeinek 

módosítására.  

91/2015. (VI.24.) Fellebbezés elbírására önkormányzati hatósági ügyben. 

92/2015. (VII.28.) Napirendek elfogadása 

93/2015. (VII.28.) Turai Hevesy György Általános Iskola működtetésére vonatkozó 

nyilatkozat elfogadása 

94/2015. (VII.28.) A közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.26.) rendelet alapján a 

városnapi rendezvényhez a közterületek díjmentes használata 

95/2015. (VII.28.) Tájékoztatás a Hegymenet Klub Szenvedélybetegek és Fogyatékos 

Személyek Nappali Intézménye tulajdonosi hozzájárulása iránti kérelme 

ingyenes népkonyhai szolgáltatásról 

96/2015. (VII.28.) „Turáért Emlékérem” kitüntetettjeinek megválasztásáról szavazás 

elrendelése 

97/2015. (VII.28.) „Turáért Emlékérem” kitüntetettjeinek megválasztásáról szavazás 

lebonyolításához Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 

98/2015. (VII.28.) „Turáért Emlékérem” kitüntetés 2015.évi adományozására jelöltek 

szavazólapra történő felkerülésére 

99/2015. (VII.28.) „Turáért Emlékérem” kitüntetettjeinek megválasztása 

(Szarvas László András, Tóth István)  

100/2015. (VII.28.) Turawell Kft.-vel kötendő adásvételi szerződés 

101 /2015. (VIII.26.) Napirend tárgyalásának elfogadása 

102 /2015. (VIII.26.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

103 /2015. (VIII.26.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár magasabb vezetői 

megbízás meghosszabbítása, magasabb vezetői állás meghirdetésének 

elfogadása 

104 /2015. (VIII.26.) Az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása”elnevezésű nyertes pályázati projektben közbeszerzési 

szakértő kiválasztásának elfogadása. (New-Line Tanácsadó Iroda Kft.  

nyílt eljárás) 

105 /2015. (VIII.26.) A Többsincs Óvoda és Bölcsödében 2015/2016. nevelési évben induló 

csoportok létszámának maximális létszámtól való eltérés fenntartói 

engedélyezése. 

106 /2015. (IX.23.) Napirend tárgyalásának elfogadása 

107 /2015. (IX.23.) A régi köztemetőben urna parcellák kijelölése 

108 /2015. (IX.30.) Napirend tárgyalásának elfogadása 

http://www.tura.hu/pdf/testuleti/20150624/6.pdf
http://www.tura.hu/pdf/testuleti/20150624/6.pdf


HATÁROZAT SZÁMA HATÁROZAT TÁRGYA 

109 /2015. (IX.30.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

110/2015. (IX. 30.) Az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolójának 

elfogadása. 

111/2015. (IX. 30.) Kastélykerti Óvoda alapító okiratának módosítása 

112/2015. (IX. 30.) Többsincs Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 

113/2015. (IX. 30.) Területi védőnői állás (III.sz. körzet) meghirdetése 

114/2015. (IX. 30.) Sportcsarnok tervezésére irányuló tervező kiválasztása. 

115/2015. (IX. 30.) A műfüves labdarúgó pálya használatával összefüggő döntések. 

116/2015. (IX. 30.) A Víziközművek 2016-2030.évi gördülő fejlesztési tervének elfogadása. 

(a közműves szennyvízelvezetés és a közműves ivóvízellátási 

víziközmű szolgáltatási ágazatra vonatkozóan) 

117/2015. (IX. 30.) A Magdolna utcai önkormányzati tulajdonú ingatlan engedély nélküli 

használatának megszüntetésére irányuló döntés. 

118/2015. (IX. 30.) A Tura, Szent István út ingatlan-nyilvántartási átvezetése. 

119/2015. (IX. 30.) A képviselő-testület a Tura, 156 hrsz.-ú ingatlant a forgalomképtelen 

vagyonelemek közül a forgalomképes vagyoneleme közé sorolta. 

120/2015. (IX. 30.) A Tura, 156 hrsz.-ú ingatlan ingyenes átadása. 

121/2015. (IX. 30.) A Szép Turáért Egyesület által a Bartók Béla Művelődési Ház udvarán 

felépített vizesblokkal kapcsolatos álláspont elfogadása. 

122/2015. (IX. 30.) Napirendek elfogadása. 

123/2015. (IX. 30.) Törzskönyvi nyilvántartott adatok módosítása 

(081045 Szabadidősport-(rekreációs sport)  - tevékenység és 

támogatása) 

124/2015. (X. 05.) A turai 2211/3 hrsz. alatti ingatlanra (Kastélyra) érkezett elővásárlási 

joggal kapcsolatos döntés elfogadása. 

125 /2015. (X.15.) Napirendek elfogadása. 

126/2015. (X. 15.) A Turaqua Kft-ben fennálló önkormányzati tulajdonú üzletrész 

átruházására vonatkozó szerződés - tervezet jóváhagyása azzal, hogy az 

értékesítésre kerülő üzletrész vételára a szerződés aláírásával 

egyidejűleg kerüljön átutalásra Tura Város Önkormányzatának 

számlájára. 

127/2015. (X. 15.) A 115/2015. (IX.30.) számú határozat módosítása, a műfüves labdarúgó 

pálya használati szabályzat módosításának elfogadása. 

128 /2015. (X.28.) Napirendek elfogadása. 

129/2015. (X.28.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

130/2015. (X. 28.) A családsegítő és gyermekjóléti feladatok jövőbeni ellátásának 

elfogadása. 

(jövőre nézve is az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és 

Gyermekjóléti Társulása keretében kívánja biztosítani) 

131/2015. (X. 28.) A 2015. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadása. 
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132/2015. (X. 28.) A Többsincs Óvoda és Bölcsőde óvodai Pedagógiai és Bölcsődei 

Szakmai Programja és Szervezeti és Működési Szabályzata Bölcsődére 

vonatkozó részének és a Többsincs Óvoda és Bölcsőde munkatervének 

elfogadása 

133/2015. (X. 28.) A téli igazgatási szünet elrendelése 

134/2015. (X. 28.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár meghirdetett igazgatói 

álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 

135/2015. (X. 28.) Közalkalmazott nyugdíjazás miatti felmentése. 

(Pete András Józsefné) 

136/2015. (X. 28.) Közalkalmazott kinevezése. 

(Apáti Éva Etelka) 

137 /2015. (XI.10.) Napirendek elfogadása. 

138/2015. (XI.10.) A turai 2069/1 hrsz. alatti ingatlanra érkezett elővásárlási joggal 

kapcsolatos döntés elfogadása. 

(Magtár) 

139 /2015. (XI.10.) Kormányzati funkciók elfogadása. 

140 /2015. (XI.25.) Napirendek elfogadása. 

141/2015. (XI.25.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

142/2015. (XI. 25.) Az önkormányzat 2015. évi I-III.  negyedévi költségvetésének 

végrehajtása. 

143/2015. (XI.25.) Kastélykerti Óvoda 2015/2016. évi munkatervének véleményezése. 

144/2015. (XI.25.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről. 

145/2015. (XI.25.) A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. 

146/2015. (XI.25.) Önkormányzati (települési) főmérnöki munkakör létrehozása. 

147/2015. (XI.25.) Területi védőnői állás (III. sz. körzet) ismételt meghirdetése. 

148/2015. (XI.25.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának 

a gyermekétkeztetéssel összefüggő költségére való felhasználása. 

149/2015. (XI.25.) Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának kezdeményezése. 

150/2015. (XI.25.) Szendrei Ferenc polgármester jutalmazására 

151/2015.(XII.17.) Az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása Társulási megállapodásának módosítása 

152/2015.(XII.17.) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény változásaival kapcsolatos 

döntés 

1/2016.(I.14.) Napirend elfogadása 

2/2016.(I.14.) Az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása”elnevezésű nyertes pályázati projektben új közbeszerzési 

szakértő, valamint az eljárás típusának kiválasztása 

3/2016.(II.02.)  Napirend elfogadása 

4/2016.(II.02.) Képviselő-testület állásfoglalása a betelepítési kvóta ügyében 
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5/2016.(II.10.) Napirend elfogadása 

6/2016.(II.10.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

7/2016.(II.10.) Az 1000,- Ft alatti adótételek törlése 

8/2016.(II.10.) Az elévült adótételek törlése 

9/2016.(II.10.) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 

10/2016.(II.10.) 2016.évi közbeszerzési terv  

11/2016.(II.10.) „Vállalkozási szerződés Tura Kastélykerti Óvoda 

felújítására”elnevezésű nyertes pályázati projekt közbeszerzési 

eljárásához Bíráló Bizottság tagjainak kiválasztása 

12/2016.(II.10.) A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatási 

forrásból megvalósítandó „Vállalkozási szerződés Tura kastélykerti 

Óvoda felújítására” nyertes pályázati projekt ajánlati felhívásának 

elfogadása. 

13/2016.(II.10.) A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatási 

forrásból megvalósítandó „Vállalkozási szerződés Tura Kastélykerti 

Óvoda felújítására” nyertes pályázati projekt Kbt. 115§-a szerinti 

közbeszerzési eljárásban ajánlattevők kiválasztása 

14/2016.(II.10.) Területi védőnői állás (III.sz.) ismételt meghirdetése 

15/2016.(II.10.) A szünidei gyermekétkeztetés módjának meghatározása 

16/2016.(II.10.) A bölcsődei gondozási személyi térítési díj, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtóellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 

2016. évi felülvizsgálata 

17/2016.(II.10.) dr.Baka Gyula és dr.Pap Jolán Ida háziorvosok háziorvosi alapellátási 

szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetése 

18/2016.(II.10.) Képviselő-testületi állásfoglalás a turai I-es és III-as számú háziorvosi 

körzet helyettesítéséről 

19/2016.(II.10.) A Képviselő-testület 2016. I. félévi munkaterve 

20/2016.(II.10.) Polgármester 2016. évi szabadságának ütemezése 

21/2016.(II.10.) Önkormányzati tulajdonban lévő zártkerti ingatlanok művelésből 

történő kivonása  

22/2016.(II.10.) A helyi földbizottságként eljáró szerv állásfoglalása ellen benyújtott 

kifogás elbírálása. 

23/2016.(II.29.) Napirend elfogadása 

24/2016.(II.29.) Az 1956-os emlékmű létesítésére kiírt pályázat benyújtása 

25/2016.(II.29.) Közalkalmazott nyugdíjazása miatti felmentés elfogadása 

(Buzás Istvánné) 

26/2016.(II.29.) Közalkalmazotti kinevezés elfogadása 

(Kókai Imre Lászlóné) 

27/2016.(III.30.) Napirend elfogadása 

28/2016.(III.30.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 
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29/2016.(III.30.) „Vállalkozási szerződés a Kastélykerti Óvoda felújítási munkáinak 

elvégzése tárgyában.” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

meghozatala, nyertes ajánlattevő kiválasztása 

30/2016.(III.30.) A Galgamenti Horgász Egyesület és Tura Város Önkormányzata között a 

Kónya-tó ingyenes használatba adása 

31/2016.(III.30.) Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának 

módosítása 

32/2016.(III.30.) Kastélykerti Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

33/2016.(III.30.) A Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

34/2016.(III.30.) A Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 

35/2016.(III.30.) Korsós Attila képviselő önálló képviselői indítványa a Török kötődésű, 

történelmi emlékekkel rendelkező önkormányzatok világszövetségéhez 

való csatlakozás 

36/2016.(III.30.) Budai Attila, Tura Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 

indítványa az „Emlékezés napja” eseménynek a város kulturális 

programjának tervezetbe való felvételre 

37/2016.(III.30.) A Vodafone Magyarország Zrt. És az Önkormányzat között fennálló – 

bázisállomásra vonatkozó - bérleti szerződésnek a bérlő részéről 

indítványozott módosítási kezdeményezése 

38/2016.(III.30.) Tura Város Önkormányzatának szándéknyilatkozata 

39/2016.(III.30.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtárhoz tartozó Falumúzeum 

működési engedélye módosításának kezdeményezése 

40/2016.(III.30.) Szőke József 2194 Tura, Pacsirta u. 34. szám alatti lakos 

ingatlanvásárlási kérelme 

41/2016.(III.30.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására kiírt 

pályázat benyújtása (a települési önkormányzatok működőképességének 

megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet 

elhárítására) 

42/2016.(III.30.) A VEKOP-6.1.1-15 számú pályázaton való részvétel (Tura Többsincs 

Óvoda és Bölcsőde bölcsődei férőhelyeinek növelésére, kiszolgáló 

helyiségek létrehozására és energetikai korszerűsítésére) 

43/2016.(III.30.) Közalkalmazotti kinevezés elfogadása 

(Belovainé Kis Zsuzsanna) 

44/2016.(IV.11.) Napirend elfogadása 

45/2016.(IV.11.) A Tura 2423.hrsz.-ú természetben  Tura,Tabán út 43 szám alatti ingatlan 

megvásárlása 

46/2016.(IV.11.) Tura Város Önkormányzatának tulajdonosi hozzájárulása a Tura, Hevesy 

György utca 8/2 hrsz. alatti ingatlanon megvalósuló sportcsarnok 

beruházáshoz, építési munkáinak elvégzéséhez 

47/2016.(IV.11.) Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájárulás a Tura, Hevesy György utca 8/2 

hrsz. alatti ingatlanon megvalósuló sportcsarnok beruházáshoz a Magyar 

Állam javára 

48/2016.(IV.11.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
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49/2016.(IV.27.) Napirend elfogadása 

50/2016.(IV.27.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

51/2016.(IV.27.) A Gödöllői Rendőrkapitányság 2015.évi beszámolója 

52/2016.(IV.27.) A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.-

vel fennálló közszolgáltatási szerződés módosítása 

53/2016.(IV.27.) Az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása Társulási megállapodás módosítása 

54/2016.(IV.27.) Galgamenti Horgász Egyesület részére tulajdonosi hozzájárulás 

megadása a 2886/4 hrsz. alatti – Kónya-tó – ingatlan területén kamerák 

felszereléséhez 

55/2016.(IV.27.) Szőke József Tura, Pacsirta u. 34. szám alatti lakos kérelme ügyében 

értékbecslés 

56/2016.(IV.27.) Sportcsarnok építtetői köre kibővítésének elfogadása 

57/2016.(IV.27.) Közalkalmazott kinevezése 

(Csősz Zoltán) 

58/2016.(V.18.) Napirend elfogadása 

59/2016.(V.18.) Kastélykerti óvoda felújítási munkáinak kivitelezése tárgyában 

pótmunka elvégzésére vonatkozó szerződés megkötése  

60/2016.(V.18.) Hozzájárulás Tura településnév használatához a Turai Torna Klub  

részére 

61/2016.(V.25.) Napirend elfogadása 

62/2016.(V.25.) Tura Város Szabályozási tervének módosítása a Budapest-Rákos-

Hatvan vasútvonal rekonstrukciójának megvalósítása érdekében 

63/2016.(V.31.) Napirend elfogadása 

64/2016.(V.31.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

65/2016.(V.31.) Tura Város 2015. évi belső ellenőri összefoglaló jelentése 

66/2016.(V.31.) Tura Város Önkormányzatának a 2015. évi belső kontrollrendszer 

működtetéséről szóló jegyzői nyilatkozat 

67/2016.(V.31.) Tura Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatai ellátásának átfogó értékelése 

68/2016.(V.31.) Tura 1032 hrsz. alatti ingatlanon, az ingatlan nyilvántartásban 

„visszavásárlási jog” elnevezésű jog törlése 

69/2016.(V.31.) Tura 1151 hrsz. alatti ingatlanon, az ingatlan nyilvántartásban 

„elidegenítési és terhelési tilalom az elállási jog biztosítása” elnevezésű 

tilalom törlése 

70/2016.(V.31.) Tulajdonosi hozzájárulás a Tura 5679/3 hrsz. alatti ingatlant is érintően 

a Turawell Kft. termelő és visszasajtoló hévíz kútjai között csővezeték 

építéséhez 

71/2016.(V.31.) Többsincs Óvoda és Bölcsőde, óvoda-pedagógiai valamint bölcsődei 

Szakmai Program elfogadása 
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72/2016(VI.14.) Napirendek elfogadása 

73/2016(VI.14.) A turai 2209 hrsz. és a turai 5679/7 hrsz. alatti ingatlanok értékesítés 

útján történő hasznosítása 

74/2016(VI.29.) Napirendek elfogadása 

75/2016(VI.29.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

76/2016(VI.29.) A Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium által a 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására 

kiírt pályázaton történő részvételéhez pályázat tárgyának megjelölése. 

 

77/2016(VI.29.) A turai 2209 hrsz. alatti, ingatlan-nyilvántartásban kivett közpark 

elnevezésű terület művelési ágának megváltoztatása 

 

 

78/2016(VI.29.) Az önkormányzat tulajdonát képező 2209 hrsz. (Tura, Park u. 37/a.) 

alatti ingatlan értékesítése 

 

79/2016(VI.29.) Az önkormányzat tulajdonát képező 5679/7 hrsz. alatti ingatlan 

értékesítése 

 

80/2016(VI.29.) A Képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervének elfogadása 

 

81/2016(VI.29.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtárhoz tartozó Tájház 

elnevezésének Turai Tájházra történő módosítása 

 

 

82/2016(VI.29.) Az I. és III. számú háziorvosi körzetben helyettesítő háziorvosok iránti 

igény meghirdetése 

 

 

83/2016(VI.29.) Az I. és III.  háziorvosi körzetben ápolók megbízása határozott időre 

 

84/2016(VI.29.) A 35/2016 (II.29.) számú önkormányzati határozatban a Török 

kötődésű, történelmi emlékekkel rendelkező önkormányzatok 

világszövetségéhez való csatlakozás tárgyában kijelölt kapcsolattartói 

megbízás lemondása 

 

 

85/2016(VI.29.) A Tura 5679/3, Tura 0287, Tura 0314 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 

ingatlanokra vonatkozó telki szolgalom alapítására (Turawell Kft.) 

 

86/2016(VII.06.) Napirendek elfogadása 

87/2016(VII.06.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására 

kiírt pályázat benyújtása 

 

88/2016(VII.06.) A „VEKOP-6.2.2-15 a leromlott településrészeken élő alacsony 

státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai 

rehabilitációja Pest megyében” elnevezésű pályázat benyújtása 

 

 

89/2016(VII.06.) A „VEKOP-6.2.2-15 a leromlott településrészeken élő alacsony 
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státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai 

rehabilitációja Pest megyében” elnevezésű pályázat benyújtása 

 

90/2016(VII.11.) Napirendek elfogadása 

91/2016(VII.11.) A tervezett sportcsarnok beruházással kapcsolatos döntés.  

 

92/2016(VII.11.) A 87/2016. (VII.6.) határozat módosítása. 

 

93/2016(VII.27.) Napirendek elfogadása 

94/2016(VII.27.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

95/2016(VII.27.) Beszámoló a DAKÖV Kft. tevékenységéről 

96/2016(VII.27.) Beszámoló a Szelektív Kft. tevékenységéről 

97/2016(VII.27.) Turai Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása 

98/2016(VII.27.) Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító okiratának 

módosítása 

99/2016(VII.27.) Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása 

100/2016(VII.27.) Kastélykerti Óvoda Alapító okiratának módosítása 

101/2016(VII.27.) Az I. háziorvosi körzetben helyettesítő orvos megbízására, a III. 

háziorvosi körzetben helyettesítő orvos kijelölésének 

kezdeményezésére a Pest Megyei Kormányhivatal Tisztifőorvosánál 

102/2016(VII.27.) Az I. háziorvosi és a III. háziorvosi körzetben lévő eszközök 

megvételének ajánlata 

103/2016(VII.27.) Tura Város Szabályozási terv és Helyi Építési szabályzat módosítása 

104/2016(VII.27.) 2016. évben a „Turáért Emlékérem” és a „Tura Díszpolgára” cím 

kitüntetettjeinek megválasztásának nyíltan történő szavazása 

105/2016(VII.27.) 2016. évben a „Turáért Emlékérem” és a „Tura Díszpolgára” cím 

kitüntetettjeinek megválasztása 

106/2016(VII.27.) Az I. és a III. háziorvosi körzet ápolóinak foglalkoztatása 

107/2016(VIII.2.) Napirendek elfogadása 

108/2016(VIII.31.) Napirendek elfogadása 

109/2016(VIII.31.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

110/2016(VIII.31.) Beszámoló Tura Város Önkormányzata 2016. I. félévi 

költségvetésének végrehajtásáról 

 

111/2016(VIII.31.) Az 5594 hrsz-ú alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 

vagyonhasznosítása 

 

112/2016(VIII.31.) Tura Város településrendezési terveinek módosítására vonatkozó 

településrendezési szerződés elfogadása. 

 

113/2016(VIII.31.) A Többsincs Óvoda és Bölcsődében 2016/2017. nevelési évben induló 

csoportok létszámának maximális létszámtól való eltérés fenntartói 

engedélyezése. 

 

114/2016(IX.19.) Napirendek elfogadása 

115/2016(IX.19.) A turai 5594 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt 

zártkörű(meghívásos) pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása. 

116/2016(IX.28.) Napirendek elfogadása 

117/2016(IX.28.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

118/2016(IX.28.) A Galgamenti Regionális Közműves Ivóvízellátó Rendszer 2017-2031. 
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időszakra kiterjedő Gördülő Fejlesztési Tervének elkészítésével 

kapcsolatos megrendelés tudomásul veszi. 

 

119/2016(IX.28.) A Galgamenti Regionális Közműves Ivóvízellátó Rendszer 2017-2031. 

időszakra kiterjedő Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervrészének 

véleményezése 

 

120/2016(IX.28.) A Galgamenti Regionális Közműves Ivóvízellátó Rendszer 2017-2031. 

időszakra kiterjedő Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv 

véleményezése 

 

121/2016(IX.28.) A Tura-Galgahévíz Közműves Szennyvízelvezető Rendszer 2017-

2031. időszakra kiterjedő Gördülő Fejlesztési Tervének elkészítésével 

kapcsolatos megrendelés tudomásulvétele 

 

122/2016(IX.28.) A Tura-Galgahévíz Közműves Szennyvízelvezető Rendszer 2017-

2031. időszakra kiterjedő Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási 

Tervrészének jóváhagyása 

 

123/2016(IX.28.) A Tura-Galgahévíz Közműves Szennyvízelvezető Rendszer 2017-

2031. időszakra kiterjedő Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási 

Terv részének jóváhagyása 

 

124/2016(IX.28.) A turai 2886/4 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan egy 

részének használatára irányuló kérelem 

 

125/2016(IX.28.) A Turawell Kft. beruházásával kapcsolatos kisajátítási eljárások 

jelenlegi helyzetének kezelése 
 

 

126/2016(IX.28.) A Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési évre szóló 

munkatervének fenntartói jóváhagyása 

 

127/2016(IX.28.) Tura Város Sportkoncepciójának módosítása 

128/2016(IX.28.) Az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft. együttműködési megállapodása 

129/2016(IX.28.) A III. számú háziorvosi körzet helyettesítésének módosítása 

130/2016(IX.28.) A 2016.évi népszavazás 7. számú szavazókörzetében SzSzB tag 

megválasztása 

131/2016(XI.30.) Napirendek és a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

elfogadása 

132/2016(XI.30.) Marosvölgyi János alpolgármester szavazásból történő kizárása 

133/2016(XI.30.) Polgármesteri Hivatalban téli igazgatási szünet elrendelése 

134/2016(XI.30.) Kastélykerti Óvoda 2016/2017. nevelési évre szóló munkatervének 

fenntartói jóváhagyása 

 

135/2016(XI.30.) Kastélykerti Óvoda csoportlétszám túllépésének engedélyezése a 

2016/2017. nevelési évre  

 

136/2016(XI.30.) Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
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Szabályzatának elfogadása 

 

137/2016(XI.30.) Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár működésével összefüggő 

fenntartói nyilatkozat elfogadása 

 

138/2016(XI.30.) Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár minőségirányításával 

összefüggő döntés meghozatala  

 

139/2016(XI.30.) Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi díjainak 

megállapítása 

 

140/2016(XI.30.) A turai 6090 hrsz-ú zárt kerti ingatlan önkormányzat általi 

megvásárlásra tett ajánlat elfogadása 

 

141/2016(XI.30.) Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

 

142/2016(XI.30.) A Turai Polgármesteri Hivatal 2016. évi beszámolójának elfogadása 

 

143/2016(XI.30.) Tura Város Településszerkezeti terv módosítása 

 

144/2016(XI.30.) Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület területi használati kérelmének 

elfogadása 

 

145/2016(XI.30.) A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vételi ajánlatának elfogadása 

 

146/2016(XI.30.) Kátyúkár miatti kártérítés elfogadása 

 

147/2016(XI.30.) Az önkormányzat javára bejegyzett beépítési kötelezettség és 

elidegenítési tilalom törlésének engedélyezése 

 

 

148/2016(XI.30.) 

 

Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetésének 

módosítása 

 

149/2016(XI.30.) Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése  

 

150/2016(XI.30.) Közalkalmazotti kinevezés elfogadása(zárt ülés) 

151/2016(XII.14.) Napirend elfogadása 

152/2016(XII.14.) Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

1/2017(I.19.) Napirendek elfogadása 

2/2017(I.19.) Lejárt határidejű határozatok elfogadása 

3/2017(I.19.) A PM_ONKORMUT_2016 kódú, „Önkormányzati tulajdonú 

belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításnak és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 

területén”című pályázat benyújtása 

 

 

4/2017(I.19.) A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódú, „Csatlakoztatási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” elnevezésű 

pályázat elfogadása 
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5/2017(I.19.) A gyepmesterrel kötött szerződés módosítás elfogadása 

 

6/2017(I.19.) A bölcsődei gondozási személyi térítési díj, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 

2017. évi felülvizsgálata 

 

7/2017(I.19.) Az  önkormányzat tulajdonát képező 2209 hrsz. alatti (Tura, Park u. 

37/A. szám alatti) ingatlan értékesítés elfogadása 

 

 

8/2017(I.19.) Tura Város belterületén lévő utcák engedélyezési, illetve burkolat 

felújítási tervének elkészítésére szerződés elfogadása 

 

 

9/2017(I.19.) Polgármesteri illetményének megállapítása 

 

10/2017(I.19.) Közalkalmazotti kinevezés 

 

11/2017(II.2.) Napirendek elfogadása 

12/2017(II.2.) A „VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázat benyújtása 

 

13/2017(II.2.) A Kastélykerti óvoda padlástér elektromos munkáinak kivitelezésére 

szerződés elfogadása 

 

14/2017(II.9.) Napirendek elfogadása 

15/2017(II.9.) Az önkormányzat tulajdonát képező 2209 hrsz. alatti (Tura, Park u. 

37/A. szám alatti) ingatlan értékesítésére kiírt pályázati felhívás 

módosítása 

 

16/2017(II.9.) Polgármester 2017. évi szabadságának ütemezése 

 

17/2017(II.20.) Napirend elfogadása 

 

18/2017(II.20.) Az I-es számú háziorvosi körzetben (Tura, Petőfi S. tér 2.) Kertészné 

dr. Altmár Erika háziorvos közalkalmazotti kinevezése 

19/2017(II.20.) A III-as számú háziorvosi körzetben (Tura, Arany János út 22.) 

helyettesítő orvos megbízása 

 

20/2017(II.20.) Az I.sz. Háziorvosi Körzetben ápoló közalkalmazotti kinevezése 

21/2017.(III.29.) Napirend elfogadása 

22/2017. (III.29.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

23/2017.(III.29.) A turai 2209 hrsz. alatti ingatlanra kiírt zártkörű (meghívásos) pályázat 

érvénytelenné nyilvánítása 

24/2017.(III.29.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának 

módosítása 
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25/2017.(III.29.) A Turai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

26/2017.(III.29.) Marosvölgyi János alpolgármester döntéshozatalból történő 

kizárásának kérése 

27/2017.(III.29.) Marosvölgyi János alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

28/2017.(III.29.) Juhász Sándor alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

29/2017.(III.29.) Beszámoló a Rendőrség 2016. évi munkájáról 

30/2017.(III.29.) Tura Város Önkormányzatának Stratégiai Ellenőrzési Terve (2017-

2020. év) 

31/2017.(III.29.) Tura Város Önkormányzata és Tura Város Roma Önkormányzat 

közötti együttműködési megállapodás módosítása 

32/2017.(III.29.) A turai külterület 0290/2 hrsz. és az aszódi 886 hrsz. tulajdonrészeinek 

cseréje 

33/2017.(III.29.) Tura Város Önkormányzatának közbeszerzési tervének elfogadása 

34/2017.(III.29.) Az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása Társulási Megállapodásának és Létesítő Okiratának 

módosítása 

35/2017.(III.29.) Szilágyi Tiborral fennálló termőföld haszonbérleti szerződés 

megszüntetése 

36/2017.(III.29.) „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 

kiírt pályázat benyújtása 

37/2017.(III.29.) „Pályázatos épületenergetikai felhívás a Közép-magyarországi régió 

települési önkormányzatai számára” kiírt pályázat benyújtása 

38/2017.(III.29.) Zártkerti ingatlanok későbbi hasznosítását elősegítő földcsere 

kezdeményezése 

39/2017.(IV.26.) Napirend elfogadása 

40/2017.(IV.26.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

41/2017.(IV.26.) A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.-

vel fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

felmondása 

42/2017.(IV.26.) Szénási Lászlóné, Tura Város Önkormányzattal szembeni kárigénye 

43/2017.(IV.26.) A turai 2209 hrsz. alatti ingatlan értékesítése   

44/2017.(IV.26.) „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 

kiírt pályázat benyújtása 

45/2017.(IV.26.) A köztartozásmentes adózói nyilvántartásban nem szereplő képviselő 

felhívása 

46/2017.(IV.26.) A köztartozásmentes adózói nyilvántartásban nem szereplő külsős 

bizottsági tag felhívása 

47/2017.(V.2.) Napirend elfogadása 

48/2017.(V.2.) Az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 

kiírt pályázat benyújtása 

49/2017.(V.18.) Napirend elfogadása 

50/2017.(V.18.) A 2209 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt zártkörű meghívásos 

pályázatra érkezett ajánlatok elbírálása 

51/2017.(V.18.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átszervezésével és 

integrációjával kapcsolatosan hulladékgazdálkodási önkormányzati 

társulás alapítása 

52/2017.(V.18.) A közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.26.) rendelet alapján a 

városnapi rendezvényhez a közterületek díjmentes használata 

53/2017.(V.31.) Napirend elfogadása 
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54/2017.(V.31.) Lejárt határidejű határozatok elfogadása 

55/2017.(V.31.) Tura Város Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése 

 

56/2017.(V.31.) Tura Város Önkormányzatának a Magyar Önkormányzatok 

Szövetségében fennálló tagsági jogviszonyának megszüntetése 

 

 

57/2017.(V.31.) 

 

Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti Működési 

Szabályzata 

 

58/2017.(V.31.) Tura Város Önkormányzat és a Dunakeszi Tankerületi Központ között 

kötendő vagyonkezelési szerződés módosítása 

 

 

59/2017.(V.31.) A városüzemeltetési csoport személyi juttatásainak növelése 

 

60/2017.(VI.22.) Napirend elfogadása 

 

61/2017.(VI.22.) Lejárt határidejű határozatok elfogadása 

62/2017.(VI.22.) Tura Város 2016. évi belső ellenőrzés éves összegző jelentésének 

elfogadása 

 

63/2017.(VI.22.) A belső kontrollrendszer 2016. évi működtetéséről szóló nyilatkozat 

elfogadása 

 

64/2017.(VI.22.) Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár udvarán létesítendő 

játszótérhez játszótéri eszközök megvásárlása a Szép Turáért 

Egyesülettől 

 

65/2017.(VI.22.) Baranyi Miklós képviselő döntéshozatalból történő kizárásának kérése 

 

66/2017.(VI.22.) Baranyi Miklós képviselőnek a köztartozásmentes adózói adatbázisba 

történő felvételével kapcsolatos bejelentése 

 

67/2017.(VI.22.) Korsós Attila képviselő döntéshozatalból történő kizárásának kérése 

 

68/2017.(VI.22.) Közalkalmazott nyugdíjazása miatti felmentés kérése 

 

69/2017.(VI.30.) Napirend elfogadása 

70/2017.(VIII.3.) Napirend elfogadása 

71/2017.(VIII.3.) A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00769 azonosító számú „Tura 

Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című 

nyertes pályázati projektben a nyertes ajánlattevő kiválasztása 

 

72/2017.(VIII.3.) 2017. évben a „Turáért Emlékérem” cím kitüntetettjének 

megválasztásának nyíltan történő szavazása 

 

73/2017.(VIII.3.) 2017. évben a „Turáért Emlékérem” kitüntetettjének megválasztása 
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74/2017.(VIII.16.) Napirend elfogadása 

 

 

75/2017.(VIII.16.) 

 

 

A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társuláshoz történő csatlakozás, és a Társulási Megállapodás 

elfogadása 

 

76/2017.(VIII.16.) Az „önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó 

intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” elnevezésű 

(PM_EUALAPELLATAS_2017) pályázaton történő részvétel 

 

 

77/2017.(VIII.16.) A Park út 38. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadása 

 

78/2017.(VIII.16.) Tájékoztatás a fogorvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos megkeresésről 

 

79/2017.(VIII.30.) Napirend elfogadása 

80/2017.(VIII.30.) Lejárt határidejű határozatok elfogadása 

81/2017.(VIII.30.) Szénási Lászlónénak az Önkormányzattal szembeni kárigényének 

elbírálása 

82/2017.(VIII.30.) Sára Tamásné és az Önkormányzat között fennálló termőföldbérleti 

szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 

 

83/2017.(VIII.30.) Benke Anna Mária és az Önkormányzat között létrejött megállapodást 

felbontó szerződés jóváhagyása 

 

84/2017.(VIII.30.) A III. számú háziorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás 

megoldása  

 

85/2017(VIII.30.) A Galgamenti Regionális Közműves Ivóvízellátó Rendszer 2018-2032. 

időtávra szóló gördülő fejlesztési tervének Beruházási Tervrészének 

elfogadása 

 

 

86/2017.(VIII.30.) A Galgamenti Regionális Közműves Ivóvízellátó Rendszer 2018-2032. 

időtávra szóló gördülő fejlesztési tervének Felújítási és Pótlási 

Tervrészének elfogadása 

 

87/2017.(VIII.30.) A Tura-Galgahévíz Közműves Szennyvízelvezető Rendszer 2018-

2032. időtávra szóló gördülő fejlesztési tervének Beruházási 

Tervrészének elfogadása 

 

88/2017.(VIII.30.) A Tura-Galgahévíz Közműves Szennyvízelvezető Rendszer 2018-

2032. időtávra szóló gördülő fejlesztési tervének elfogadása 

 

89/2017.(VIII.30.) Közalkalmazotti kinevezés 

 

90/2017.(IX.11.) Napirend elfogadása 

91/2017.(IX.11.) A Tura 2371 hrsz-ú ingatlanon álló lakóépület helyi védettségének 
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megszüntetése 

92/2017.(IX.11.) Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár teremhasználatának 2017. 

évi díj megállapítása 

 

93/2017(IX.18.) Napirend elfogadása 

94/2017(IX.18.) A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladékgazdálkodás-Fejlesztése 

Társulás Társulási megállapodásához kapcsolódó döntések 

meghozatala(Polgármester delegált tagként megválasztása) 

 

95/2017.(IX.18.) A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladékgazdálkodás-Fejlesztése 

Társulás Társulási megállapodásához kapcsolódó döntések 

meghozatala(társulási elnök megválasztása) 

 

96/2017.(IX.18.) A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladékgazdálkodás-Fejlesztése 

Társulás Társulási megállapodásához kapcsolódó döntések 

meghozatala(felügyelő bizottsági tagok megválasztása) 

 

97/2017.(IX.18.) A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladékgazdálkodás-Fejlesztése 

Társulás Társulási megállapodásához kapcsolódó döntések 

meghozatala(költségvetés elfogadása) 

 

98/2017.(IX.18.) A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladékgazdálkodás-Fejlesztése 

Társulás Társulási megállapodásához kapcsolódó döntések 

meghozatala(konzorciumi megállapodás elfogadása) 

 

99/2017.(IX.27.) Napirend elfogadása 

100/2017.(IX.27.) Lejárt határidejű határozatok elfogadása 

101/2017.(IX.27.) A fogorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó szolgáltató szerződés 

megkötése 

 

102/2017.(IX.27.) Többsincs Óvoda és Bölcsődében a maximális csoportlétszámtól való 

eltérés engedélyezése 

 

103/2017.(IX.27.) Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési évre vonatkozó 

munkatervének elfogadása 

 

104/2017.(IX.27.) Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési évre szóló 

beszámolója 

 

105/2017.(IX.27.) Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési évre szóló 

beszámolója 

 

106/2017.(IX.27.) Sára Sándor- a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas film-operatőr és 

rendező, Pest megye és Tura Díszpolgára felajánlásának elfogadása 

 

107/2017.(IX.27.) Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

 

108/2017.(IX.27.) Támogató nyilatkozat a Galgamenti Művészek Egyesülete részére  

 

109/2017.(XI.2.) Napirend elfogadása 
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110/2017.(XI.2.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

 

111/2017.(XI.2.) A Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet 

elkészítésének megrendelése 

 

112/2017.(XI.2.) A Kaszinó tér 1/A. szám alatti önkormányzati lakásbérleti szerződés 

közös megegyezéssel történő megszüntetése 

 

113/2017.(XI.2.) Pálinkás Sándor és az Önkormányzat között fennálló termőföldbérleti 

szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 

 

 

114/2017.(XI.2.) A Polgármesteri Hivatalban téli igazgatási szünet elrendelése 

 

115/2017.(XI.2.) Tura, Rozgonyi utca és Szabadság utca elnevezésének rendezése 

 

116/2017(XI.9.) Napirend elfogadása 

 

117/2017.(XI.9.) Tura Város Önkormányzatának a Szelektív Nonprofit Kft-ben fennálló 

üzletrésze egy részének értékesítése 

 

118/2017.(XI.9.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás és a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-

gazdálkodás Fejlesztése Társulás részesedésszerzésének támogatása a 

Szelektív Nonprofit Kft.-ben 

 

119/2017.(XI.9.) Közszolgáltatási szerződés megkötésének támogatása a Szelektív 

Nonprofit Kft.-vel 

 

120/2017.(XI.9.) Vagyonkezelési szerződés megkötésének támogatása a Szelektív 

Nonprofit Kft.-vel  

 

121/2017.(XI.9.) Szelektív Nonprofit Kft.-vel fennálló bérleti szerződés megszüntetése 

valamint vagyonkezelési szerződés megkötése 

 

122/2017.(XI.9.) Tura város településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő 

partnerségi egyeztetésről szóló szabályzat hatályon kívül helyezésére 

 

123/2017(XI.16.) Napirend elfogadása 

 

124/2017(XI.16.) A KEHOP-5.2.9 kódszámú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a 

közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára ” 

elnevezésű pályázathoz előzetes közbeszerzési eljárás lefolytatása 

 

125/2017(XI.16.) Tura Város 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása 

 

126/2017(XI.16.) A KEHOP-5.2.9 kódszámú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a 

közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára ” 

elnevezésű pályázati felhívásra pályázat benyújtása  



HATÁROZAT SZÁMA HATÁROZAT TÁRGYA 

 

127/2017(XI.16.) A KEHOP-5.2.9 kódszámú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a 

közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára ” 

elnevezésű pályázathoz előzetes közbeszerzési eljárás lefolytatásához 

Bíráló Bizottsági tagok megválasztása  

 

128/2017(XI.16.) A KEHOP-5.2.9 kódszámú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a 

közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára ” 

elnevezésű pályázathoz előzetes közbeszerzési eljárás ajánlati 

felhívásának elfogadása 

 

129/2017(XI.16.) A KEHOP-5.2.9 kódszámú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a 

közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára ” 

elnevezésű pályázathoz előzetes közbeszerzési eljárás ajánlattevőinek 

kiválasztása 

 

130/2017(XI.16.) Dolányi Judit kérelme a Kastélykerti óvodai tornaszoba 

teremhasználatára 

 

131/2017(XI.29.) Napirend elfogadása 

 

132/2017(XI.29.) A KEHOP-5.2.9 kódszámú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a 

közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára ” 

elnevezésű pályázathoz előzetes közbeszerzési eljárás lefolytatásához 

Bíráló Bizottsági tagjainak kiegészítése 

133/2017(XI.30.) Napirend elfogadása 

 

134/2017(XI.30.) „Tura Város Polgármesteri Hivatala és Központi orvosi rendelő és 

ügyelet épületének hőszigetelése és nyílászáró cseréje” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 

 

135/2017(XI.30.) „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió 

települési önkormányzatai számára” kiírt pályázathoz önerő biztosítása 

 

136/2017(XII.7.) Napirend elfogadása 

 

 

137/2017(XII.7.) 

 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

 

138/2017(XII.7.) Tura Város Önkormányzata és a Food&Flower Kft. közötti szállítói 

szerződés felmondása 

 

 

 

139/2017(XII.7.) 

 

Tura Város Önkormányzata és a Kis Csuki Kft. közötti szolgáltatási 

szerződés megkötése 

 

140/2017(XII.7.) Beszámoló Tura Város Önkormányzatának 2017.  I.-III. negyedévi 

gazdálkodásának teljesítéséről  
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141/2017(XII.7.) A Turai Polgármesteri Hivatal 2016. évi beszámolójának elfogadása 

 

142/2017(XII.7.) Tura Város Önkormányzatának 2018.évi belső ellenőrzési terve 

 

143/2017(XII.7.) Tura, Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár udvarán lévő játszótér 

üzemeltetése 

144/2017(XII.7.) Tura, Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár udvarán lévő játszótér 

üzemeltetése 

 

145/2017(XII.7.) A turai 121/1 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan egy 

részének megvásárlása 

146/2017(XII.7.) Tura, Kaszinó tér 1/a. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadása 

 

147/2017(XII.7.) Kastélykerti Óvoda tornaszobájának használatára vonatkozó díj 

módosítása 

 

148/2017(XII.7.) Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2013-2018 továbbképzési program és 

beiskolázási terv beszámolójának elfogadása 

 

149/2017(XII.7.) Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2018-2023 évre szóló továbbképzési 

programja és beiskolázási tervének elfogadása 

 

150/2017(XII.7.) Többsincs Óvoda és Bölcsőde óvodai pedagógiai szakmai 

programjának módosítása 

 

 

151/2017(XII.7.) Többsincs Óvoda és Bölcsőde bölcsődei szakmai programjának 

módosítása 

 

152/2017(XII.12.) Napirend elfogadása 

 

153/2017(XII.29.) Napirend elfogadása 

 

154/2017(XII.29.) Tura Város Települési Arculati Kézikönyvének elfogadása 

1/2018.( II.13.) Napirendek elfogadása 

2/2018.( II.13.) Lejárt határidejű határozatok elfogadása 

3/2018.( II.13.) Az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft.-vel történő megállapodás 

elfogadása 

 

4/2018.( II.13.) Tura Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési 

megállapodásának elfogadása 

 

5/2018.( II.13.) Galga-menti Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodás 

módosításának elfogadása 

 

6/2018.( II.13.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár könyvtári és 

állományellenőrzési szabályzatának elfogadása 

 

7/2018.( II.13.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár selejtezési 
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állományjegyzéknek elfogadása 

 

8/2018.( II.13.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár könyvtári leltározási 

ütemtervnek elfogadása 

 

9/2018.( II.13.) Kastélykerti Óvoda óvodavezetői megbízás pályázati kiírásának 

elfogadása 

 

10/2018.( II.13.) Védőnői álláshely pályázati kiírásának elfogadása 

 

11/2018.( II.13.) Szendrei Ferenc polgármester 2018.évi szabadságának ütemtervének 

elfogadása 

12/2018.( II.13.) Közalkalmazotti kinevezés 

 

13/2018. (II.14.) Napirend elfogadása 

 

14/2018. (II.14.) Tura Város (Budapest) Rákos állomás-Hatvan állomás vasúti 

vonalszakasz korszerűsítése 80 sz. vasútvonal menti területek 

településrendezési eszközeinek módosításának elfogadása 

 

15/2018.(II.28.) Napirend elfogadása 

 

16/2018.(II.28.) Lejárt határidejű határozatok elfogadása 

17/2018.(II.28.) Szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 

 

 

18/2018.(II.28.) Turai Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatának 

elfogadása 

 

19/2018.(II.28.) Tura Város központi honlapjának működtetéséről szóló Szabályzat 

elfogadása 

 

20/2018.(II.28.) A „Földobott kő” Alapítvány Alapító Okiratának, valamint (Tura Város 

Önkormányzatának, mint alapítónak az Alapítványi vagyonhoz történő 

pénzbeli befizetéséről szóló) letéti szerződésének elfogadása 

 

21/2018.(II.28.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás és a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között vagyonkezelési 

szerződés módosítása 

 

22/2018.(II.28.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadása 

 

 

23/2018.(II.28.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulást és a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-

gazdálkodás Fejlesztése Társulást megillető elővásárlási jogról 

lemondás 
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24/2018.(II.28.) Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőváltása 

 

25/2018.(II.28.) Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság új székhelye 

 

26/2018.(II.28.) Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság új telephelye 

 

27/2018.(II.28.) Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság közhasznú jogállásának megszerzése 

 

28/2018.(II.28.) Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

 

29/2018(III.28.) Napirendek elfogadása 

30/2018(III.28.) Lejárt határidejű határozatok elfogadása 

31/2018(III.28.) Városfejlesztési Bizottság tagjának megválasztása 

 

32/2018(III.28.) Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjának megválasztása 

 

33/2018(III.28.) Tura Város Települési Arculati Kézikönyv módosításának elfogadása 

 

34/2018(III.28.) A Helyi Építési Szabályzat partnerségi egyeztetési eljárása lezárásának 

elfogadása 

 

35/2018(III.28.) Településszerkezeti Terv módosításának elfogadása 

 

36/2018(III.28.) Óvodavezetői álláshelyre kiírt pályázat elbírálásához közoktatási 

szakértő kiválasztása és bizottság megválasztása 

 

37/2018(III.28.) Az épülő sportcsarnok üzemeltetésére vonatkozó megállapodás 

elfogadása 

 

38/2018(III.28.) Szénási Lászlóné kártérítési kérelme 

 

39/2018(III.28.) Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulás 

Társulási Megállapodásának és Létesítő Okiratának módosítása 

 

40/2018(III.28.) A Tura 0115/3, 0115/22, 0113/35, 0113/34, 0121/14, 0121/21, 0121/22 

hrsz. alatti ingatlanok termőföld haszonbérbe adása 

 

41/2018(III.28.) A Tura 0115/3, 0115/22, 0113/35, 0113/34, 0121/14, 0121/21, 0121/22 

hrsz. alatti ingatlanok termőföld haszonbérbe adása 

 

42/2018(III.28.) Domoszlai Edit kérelme 

 

43/2018(IV.11.) Napirendek elfogadása 

44/2018(IV.11.) Tura Város Önkormányzatának közbeszerzési tervének elfogadása 
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45/2018(IV.11.) A Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása” című pályázatával megvalósítandó Petőfi téri 

orvosi rendelő felújításának közbeszerzési eljárásában a bíráló 

bizottság tagjaira  

 

46/2018(IV.11.) A Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása” című pályázatával megvalósítandó Petőfi téri 

orvosi rendelő felújításának közbeszerzési eljárásában a meghívásra 

kerülő cégekre  

 

 

47/2018(IV.11.) A Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása” című pályázatával megvalósítandó Petőfi téri 

orvosi rendelő közbeszerzéséhez az ajánlattételi felhívás elfogadása 

 

48/2018(IV.11.) A Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása” című pályázatával megvalósítandó Petőfi téri 

orvosi rendelő felújításához önrész biztosítására 

 

49/2018(IV.11.) A Nemzetgazdasági Minisztérium „Önkormányzati tulajdonú 

belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 

területén” című pályázattal megvalósítandó útépítésekre 

 

 

 

50/2018(IV.11.) 

 

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium „Önkormányzati tulajdonú 

belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 

területén” című pályázattal megvalósítandó útépítésekhez önerő 

biztosítására 

 

51/2018(IV.11.) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért 

felelős miniszter „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” kiírt pályázatára javaslattétel  

 

52/2018(IV.11.) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért 

felelős miniszter „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” kiírt pályázathoz önerő biztosítására 

 

52/2018(IV.11.) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért 

felelős miniszter „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” kiírt pályázathoz önerő biztosítására 

 

53/2018(V.17.) Napirendek elfogadása 

54/2018(V.17.) „Vállalkozási szerződés a háziorvosi és fogászati rendelők felújítási 

munkálatainak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

meghozataláról 
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55/2018.(V.30.) Napirendek elfogadása 

56/2018.(V.30.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

 

57/2018.(V.30.) Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről 

 

 

58/2018.(V.30.) Tura Város 2017. éves belső ellenőri összefoglaló jelentése 

 

59/2018.(V.30.) Belső kontrollrendszer 2017. évi működtetéséről szóló nyilatkozat 

elfogadása 

 

60/2018.(V.30.) Tura Város Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése 

 

61/2018.(V.30.) Köztemetők üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés megkötése 

 

 

62/2018.(V.30.) Társadalombiztosítás által nem finanszírozott, térítési díj ellenében 

igénybe vehető szolgáltatások díjai az I. számú háziorvosi körzetben 

 

63/2018.(V.30.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2017. évi költségvetése IV. negyedévi előirányzat módosítása 

 

64/2018.(V.30.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2017. évi zárszámadása 

 

65/2018.(V.30.) Az iskolai főzőkonyha 2017. évi élelmezési tevékenységére, 

működésére, gazdálkodására, gazdaságosságára vonatkozó belső 

ellenőrzési terve 

 

66/2018.(V.30.) Tura 19/4 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó mellékelt 

szándéknyilatkozatot elfogadása (Szabó Gyula Elek)  

 

67/2018.(V.30.) A turai 121/1 hrsz. önkormányzati tulajdonú ingatlanrész 

telekalakítással járó átruházása 

 

68/2018.(V.30.) A turai 120/2, 120/4, 120/3, 119/2 és 118 hrsz-ú ingatlanok ingatlan-

nyilvántartás szerinti telekhatárok visszaállítása 

 

69/2018.(V.30.) Zsámboki úti volt „Jampi büfé” által lehatárolt ingatlanrész vételi 

szándék elfogadása 

 

70/2018.(V.30.) Területi védőnői állás (III. sz. körzet) meghirdetése 

 

71/2018.(V.30.) Tura Város hatályos szabályozási tervének módosítása 

 

72/2018.(V.30.) Településrendezési eszközök módosításához szükséges dokumentáció 

elkészítése 
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73/2018.(V.30.) Tura Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása 

 

74/2018.(V.30.) Tura 4040 és 4083 hrsz-ú ingatlanokkal határolt területet kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítása 

 

75/2018.(V.30.) A településrendezési eszközök eseti módosításának államigazgatási 

egyeztetése 

 

76/2018.(V.30.) A településrendezési eszközök módosítása  

 

77/2018.(V.30.) A településrendezési eszközök módosításához szükséges dokumentáció 

előkészítése 

 

78/2018.(V.30.) Farkas Zsolt előadóművészt, nótaénekest Magyar Arany Érdemkereszt 

kitüntetésre felterjesztése 

 

79/2018.(V.30.) Kastélykerti Óvoda magasabb vezetői beosztása ellátására kiírásra 

került pályázatok elbírálása  

 

80/2018(VI.19.) Napirend elfogadása 

 

81/2018(VI.19.) A III. számú háziorvosi körzetben helyettesítő háziorvosi megbízás 

meghosszabbítása 

 

82/2018(VI.19.) A helyi földbizottsági feladatkörben hozott állásfoglalás ellen 

benyújtott kifogás elbírálása 

 

83/2018(VI.19.) Védőnő nyugdíjazása miatti felmentés 

 

84/2018(VI.27.) Napirend elfogadása 

 

85/2018(VI.27.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

 

86/2018(VI.27.) Fejlesztési célú hitel felvételére, valamint önkormányzati adósságot 

keletkeztető ügylethez Kormányzati hozzájárulás kérésére 

 

87/2018(VI.27.) Kitekintő határozat a 2018.évi költségvetési rendelet módosításához 

 

88/2018(VI.27.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás működésével kapcsolatos döntés 

89/2018(VI.27.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás működésével kapcsolatos döntés 

90/2018(VI.27.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás működésével kapcsolatos döntés 

91/2018(VI.27.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás működésével kapcsolatos döntés 

92/2018(VI.27.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás működésével kapcsolatos döntés 

93/2018(VI.27.) Többsincs Óvoda és Bölcsődében a 2018/2019. nevelési évre a 

maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése 
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94/2018(VI.27.) Védőnői álláspályázat újra kiírása 

 

95/2018(VII.31.) Napirend elfogadása 

 

96/2018(VII.31.) 2018. évben a „Turáért Emlékérem” kitüntetettjének megválasztása 

 

97/2018(VII.31.) 2018. évben a „Turáért Emlékérem” kitüntetettjének megválasztása 

 

98/2018(VII.31.) 2018. évben a „Turáért Emlékérem” kitüntetettjének megválasztása 

 

99/2018(VII.31.) 2018. évben a „Turáért Emlékérem” kitüntetettjének megválasztása 

 

100/2018(VII.31.) 2018. évben a „Turáért Emlékérem” kitüntetettjének megválasztása 

 

101/2018(VII.31.) Feladat-ellátási szerződés kötése DR. ALBERT MEDICAL Kft-vel 

 

102/2018(VII.31.) Városnapi közterület használat 

 

103/2018(VIII.14.) Napirend elfogadása 

 

104/2018(VIII.14.) A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018 (II.14.) önkormányzati 

rendelet módosításához személyi juttatás és járulékai előirányzat 

megemelése 

 

105/2018(VIII.14.) A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018 (II.14.) önkormányzati 

rendelet módosításához egyedi támogatási előirányzat megemelése 

 

106/2018(VIII.14.) A turai 19/4 hrsz. alatti ingatlan adásvételi szerződésének jóváhagyása 

(Szabó Gyula Elek)  

107/2018(VIII.29.) Napirend elfogadása 

 

108/2018(VIII.29.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

 

109/2018(VIII.29.) Tura Város Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelésének 

kiegészítése  

 

110/2018(VIII.29.) Kastélykerti Óvodában a 2018/2019. nevelési évre a maximális 

csoportlétszám túllépésének engedélyezése 

 

111/2018(VIII.29.) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vételi ajánlata (a Tura külterület 

021 hrsz-ú ingatlanra) 

112/2018(VIII.29.) A Galgamenti Mezőgazdasági Kft. terhére a Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiszabott rendkívüli 

vízszennyezési bírság, Tura Város Önkormányzatát illető 30%-ának 

megfelelő összegről történő lemondása 

113/2018(VIII.29.) A Galgamenti Regionális Közműves Ivóvízellátó Rendszer 2018-2032. 

időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Terve Felújítási és Pótlási Tervrész 

módosítása 
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114/2018(VIII.29.) A Galgamenti Regionális Közműves Ivóvízellátó Rendszer 2019-2033. 

időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervrész elfogadása 

115/2018(VIII.29.) A Galgamenti Regionális Közműves Ivóvízellátó Rendszer 2019-2033. 

időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 

elfogadása 

116/2018(VIII.29.) Közalkalmazotti kinevezés 

117/2018(IX.26.) Napirend elfogadása 

 

118/2018(IX.26.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

 

119/2018(IX.26.) Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

 

120/2018(IX.26.) Kastélykerti Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

 

121/2018(IX.26.)  

A „PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018” kiírt pályázaton való 

részvétel 

 

122/2018(IX.26.) A „PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018” kiírt pályázat önrész 

biztosítása 

 

123/2018(IX.26.) Területi védőnői állás (III.sz. körzet, II.sz. körzet) meghirdetése 

 

 

124/2018(IX.26.) 

 

Tura, Arany János u. 23. szám alatti ingatlanra érkezett vételi ajánlata 

 

125/2018(IX.26.) A turai 746 hrsz. alatti ingatlanra érkezett vételi ajánlat 

 

126/2018(IX.26.) Strausz Tamás kérelme telek egyesítésével kapcsolatban 

 

127/2018(IX.26.) Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. nevelési évre vonatkozó 

munkatervének elfogadása 

 

128/2018(IX.26.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás működésével kapcsolatos döntés (Szelektív Nonprofit Kft. 

2017. üzleti évére vonatkozó beszámolója) 

 

129/2018(IX.26.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás működésével kapcsolatos döntés (Szelektív Nonprofit Kft. 

társasági szerződésének a módosítása) 

 

130/2018(IX.26.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás működésével kapcsolatos döntés (Tiszteletdíj megállapítása a 

Társulási Elnök részére) 

 

131/2018(IX.26.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás működésével kapcsolatos döntés (Társulás 2018. évi 

költségvetése I. félévi beszámolójának elfogadása és a költségvetés 

előirányzatainak módosítása) 
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132/2018(IX.26.) Védőnő nyugdíjazása miatti felmentés 

 

133/2018(X.17.) Napirend elfogadása 

 

134/2018(X.17.) A turai 0287 helyrajzi számú kivett közút elnevezése 

135/2018(X.17.) A TRA Real Estates Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. 

ingatlanvásárlási kérelme 

136/2018(X.30.) Napirend elfogadása 

 

137/2018(X.30.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

 

138/2018(X.30.) Turai Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatának elfogadása 

 

 

139/2018(X.30.) 

 

Tura Város Önkormányzata 2018 I. félévi költségvetése 

végrehajtásáról 

 

140/2018(X.30.) Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési 

feladatellátásának átfogó szakfelügyeleti vizsgálata 

 

 

141/2018(X.30.) Kastélykerti Óvoda 2017/2018 nevelési évére vonatkozó 

beszámolójának elfogadása 

142/2018(X.30.) Kastélykerti Óvoda 2018/2019 nevelési évére vonatkozó 

munkatervének elfogadása  

 

 

143/2018(X.30.) Turai Polgármesteri Hivatalban a téli igazgatási szünet elrendelése 

144/2018(X.30.) A turai 746 hrsz. alatti ingatlanra érkezett vételi ajánlat 

 

145/2018(X.30.) Lévai Gabriella önkormányzati képviselő döntéshozatalból történő 

kizárásának kérése 

 

 

146/2018(X.30.) Önkormányzati adósságot keletkeztető hitel felvétele 

 

147/2018(X.30.) Apáti Sándor lakásbérleti szerződésének módosítása 

 

148/2018(X.30.) A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018 (II.14.) önkormányzati 

rendelet módosításához egyedi támogatási előirányzat megemelése 

 

149/2018(X.30.) Tura Város településrendezési eszközeinek módosítása 

150/2018(XI.12.) Napirend elfogadása 

 

151/2018(XI.12.) dr. Lévai Mária csecsemő – és gyermekgyógyász szakorvossal iskola – 

és ifjúság egészségügyi orvosi ellátásra szerződés megkötése 

 

152/2018(XI.12.) Tura Város Önkormányzata I. sz. Háziorvosi körzete egészségügyi 

alapellátására vonatkozó feladatellátási szerződés megkötése 
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153/2018(XI.12.) Szendrei Ferenc polgármester részére jutalom megállapítása 

 

154/2018(XI.12.) Többsincs Óvoda és Bölcsőde bölcsődei felvételi rendje 

 

155/2018(XI.28.) Napirend elfogadása 

 

156/2018(XI.28.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

 

157/2018(XI.28.) Tura Város 2018. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő 

egyes feladatokról szóló 1/2018. (II. 14.) sz. rendelet módosítása 

 

158/2018(XI.28.) A 2019. évben tervezett belterületi útépítési beruházás kivitelezőjének 

kiválasztásához Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása 

 

159/2018(XI.28.) A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

 

160/2018(XI.28.) Tura Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi 

munkaterve 

 

161/2018(XI.28.) A turai 19/4 hrsz. alatti ingatlan megvásárlásának elfogadása (Szabó 

Gyula Elek)  

162/2018(XI.28.) A turai I. sz. háziorvosi körzet egészségügyi alapellátására vonatkozó 

feladatellátási szerződés megkötésére vonatkozó döntés módosítása 

 

163/2018(XI.28.) Budapest Rákos-Hatvan vasútvonal átépítéssel kapcsolatos kérelem 

164/2018(XI.28.) Söpy-Süti Kft. kérelme egy éven túli közterület használat 

engedélyezésére 

 

165/2018(XI.28.) Top-Compu-Tel Kft. kérelme egy éven túli közterület használat 

engedélyezésére 

 

166/2018(XII.10.) Napirend elfogadása 

 

167/2018(XII.10.) A 2019. évben tervezett belterületi útépítési beruházás kivitelezőjének 

kiválasztásához közbeszerzési szakértő kiválasztása 

 

168/2018(XII.10.) Tura, Arany János u. 23. szám alatti ingatlanra érkezett vételi ajánlat 

 

1/2019(I.23.) Napirendek elfogadása 

2/2019(I.23.) Tura Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 

elfogadása 

 

3/2019(I.23.) 2019. évi belterületi útépítés és fejlesztés közbeszerzési eljárása 

ajánlattételi felhívása és az ajánlati dokumentáció tartalma  

 

4/2019(I.23.) 2019. évi belterületi útépítés és fejlesztés közbeszerzési eljárásához 

ajánlattevők kiválasztása 

 

5/2019(I.23.) Pest megyei települések csapadékvíz-gazdálkodásának fejlesztése 

elnevezésű pályázat benyújtása  
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6/2019(I.23.) Pest megyei települések csapadékvíz-gazdálkodásának fejlesztése 

elnevezésű pályázathoz szükséges önrész biztosításának vállalása  

 

7/2019(I.23.) A „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás” elnevezésű, 

Belügyminisztérium által kiírt pályázat benyújtása 

 

8/2019(I.23.) Területi védőnői állás helyekre (III., II., I. sz. körzet) pályázatok 

meghirdetése 

 

9/2019(II.6.) Napirend elfogadása 

10/2019(II.6.) A „Belterületi útépítés” tárggyal indított közbeszerzési eljárás 

visszavonása 

 

11/2019(II.6.) Fogorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó részvételi szándék 

 

12/2019(II.6.) Tura Város településrendezési eszközeinek módosításával 

kapcsolatosan kiemelt fejlesztési területek meghatározása 

 

13/2019(II.13.) Napirend elfogadása 

 

14/2019(II.13.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

 

15/2019(II.13.) A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-

vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri 

támogatásának biztosítására irányuló gazdálkodó szervezetek 

kiválasztása. 

 

16/2019(II.13.) A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-

vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri 

támogatásának biztosítására irányuló gazdálkodó szervezetek 

kiválasztása. 

 

 

 

 

 

17/2019(II.13.) 

 

 

 

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-

vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri 

támogatásának biztosítására irányuló gazdálkodó szervezetek 

kiválasztása. 

 

 

18/2019(II.13.) A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-

vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri 

támogatásának biztosítására irányuló gazdálkodó szervezetek 

kiválasztása. 
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19/2019(II.13.) Töves-Gold Magánnyomozó és Állatmentő Kft.-vel kötendő – 

gyepmesteri feladatok ellátásáról szóló –vállalkozási megbízási 

szerződés elfogadása 

 

20/2019(II.13.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2019. február 19. napján tartandó ülése napirendjeihez 

szükséges döntések 

 

21/2019(II.13.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2019. február 19. napján tartandó ülése napirendjeihez 

szükséges döntések 

 

22/2019(II.13.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2019. február 19. napján tartandó ülése napirendjeihez 

szükséges döntések 

 

23/2019(II.13.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2019. február 19. napján tartandó ülése napirendjeihez 

szükséges döntések 

 

24/2019(II.13.) Tura és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. 

március 31-vel történő megszűnése 

 

25/2019(II.13.) Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár szakfelügyeleti ellenőrzési 

javaslatokra készített intézkedési terv (140/2018.(X.30.) határozat) 

módosítása 

 

26/2019(II.13.) A turai 746 hrsz. alatti ingatlanra érkezett vételi ajánlat 

 

27/2019(II.13.) A belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálatának elfogadása 

 

28/2019(II.13.) Polgármester szabadsága ütemezésének elfogadása 

 

29/2019(II.13.) A Galgamenti Regionális Közműves Ivóvízellátó Rendszer 2018-2032. 

Gördülő Fejlesztési Terve felújítási és pótlási tervének módosítása 

 

 

30/2019(II.13.) 

 

Bag Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Társulásból való 

kilépési szándékának bejelentése 

 

31/2019(II.13.) Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás változatlan formában történő 

továbbműködtetése és az orvosi óradíjak emelése 

 

32/2019(II.13.) Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2019. évi költségvetése 

 

33/2019(II.13.) A „Belterületi útépítés” tárgyú építési beruházás újbóli közbeszerzési 

eljárásának kiírására, ajánlati felhívás és ajánlati dokumentáció 

elfogadása 
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34/2019(II.13.) A „Belterületi útépítés” tárgyú építési beruházás újbóli közbeszerzési 

eljárásának kiírására ajánlattevők kiválasztása 

 

35/2019(II.13.) Lengyel Ferenccel kötött megbízási szerződés utólagos jóváhagyása 

 

36/2019(III.27.) Napirend elfogadása  

 

 

37/2019(III.27.) „2019. évi belterületi útépítés és fejlesztés” tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredménye 

 

38/2019(III.27.) A Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2017-2018. nevelési évről szóló 

beszámolója 

 

39/2019(III.27.) A Kastélykerti Óvodában kialakult óvodapedagógusi hiány kezelése 

 

40/2019(III.27.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

 

41/2019(III.27.) Beszámoló a Turai Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről 

 

42/2019(III.27.) Településszerkezeti Tervének módosítása 

 

43/2019(III.27.) Önkormányzati állásfoglalás a 2209 hrsz. alatti ingatlan elővásárlási 

jogára vonatkozóan 

 

44/2019(III.27.) Tura név használatára vonatkozó engedély megadása 

 

45/2019(III.27.) Tura, Kaszinó tér 1/A. szám alatti önkormányzati bérlakás 

bérlőkijelölése 

 

46/2019(III.27.) Tura Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal történő 

Együttműködési Megállapodás elfogadása 

 

47/2019(III.27.) Tura Vásár tér területén térfigyelő kamerák elhelyezésére vonatkozó 

döntés meghozatala 

 

48/2019(III.27.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának 

módosítása 

 

49/2019(III.27.) Tura és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. 

április 30-al történő megszüntetésének elfogadása 

 

50/2019(IV.24.) Napirend elfogadása  

 

51/2019(IV.24.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

 

52/2019(IV.24.) A turai 18/5 hrsz. alatti ingatlan megvásárlása (Szoldatics Györgyi)  

53/2019(IV.24.) Az Arany János utcai orvosi rendelő felújítása kivitelezési munkáinak 

közbeszerzési eljárásához közbeszerzési szakértő kiválasztása 
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54/2019(IV.24.) Az Arany János utcai orvosi rendelő felújítása kivitelezési munkáinak 

közbeszerzési eljárásához Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása 

 

55/2019(IV.24.) Tura Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításához egyedi 

támogatási előirányzat megemelése 

 

56/2019(IV.24.) A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak kiegészítése 

 

57/2019(V.9.) Napirend elfogadása 

 

58/2019(V.9.) Fogorvosi kezelőegység lízingelése 

 

 

59/2019(V.9.) 

 

Az Arany János utcai orvosi rendelő felújítása kivitelezési munkáinak 

közbeszerzési eljárásához ajánlattételi felhívás elfogadása 

 

60/2019(V.9.) Az Arany János utcai orvosi rendelő felújítása kivitelezési munkáinak 

közbeszerzési eljárásához ajánlattevők kiválasztása 

 

 

61/2019(V.16.) Napirend elfogadása 

 

62/2019(V.16.) Az Arany János utcai orvosi rendelő felújítása kivitelezési munkáinak 

közbeszerzési eljárásához ajánlattevők kiválasztásának módosítása 

 

63/2019(V.16.) A Turai II. sz. Háziorvosi Körzetben helyettes orvos megbízása 

 

 

64/2019(V.30.) 

 

A napirend és a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásának elfogadása 

 

65/2019(V.30.) „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 

kiírt pályázaton történő részvétel 

 

66/2019(V.30.) „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 

kiírt pályázathoz önerő biztosítása 

 

67/2019(V.30.) A 2018. évi belső ellenőrzés éves összegző jelentésének elfogadása 

68/2019(V.30.) A belső kontrollrendszer 2018. évi működtetéséről szóló nyilatkozat 

elfogadása 

 

69/2019(V.30.) Tura Város Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatai ellátásának átfogó értékelésének elfogadása 

 

70/2019(V.30.) A Többsincs Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői beosztásának 

pályázati kiírása 

 

71/2019(V.30.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2018. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
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szóló beszámoló elfogadása 

 

72/2019(V.30.) A turai I. sz. háziorvosi körzet egészségügyi alapellátására megkötött 

helyettesítési szerződés módosítása, feladatellátási szerződés 

megkötése 

 

73/2019(V.30.) A Pannon Antenna ajánlatára a Vodafone bázisállomás bérleti 

szerződésének módosítása 

 

74/2019(V.30.) A turai 4050/1hrsz. alatti ingatlan ¼ tulajdoni hányadának 

kisajátítására vonatkozó eljárás megindítása 

 

75/2019(VI.26.) Napirend elfogadása 

 

 

76/2019(VI.26.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

 

 

77/2019(VI.26.) A Gödöllői Rendőrkapitányság 2018. évben végzett munkájáról szóló 

beszámoló elfogadása 

 

78/2019(VI.26.) „Arany János utcai orvosi rendelő felújítása” tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményének megállapítása 

 

79/2019(VI.26.) A DAKÖV Kft. Gördülő Fejlesztési Tervének módosítása 

 

80/2019(VI.26.) Tura, Arany János u. 23. szám alatti bérlakás ügyében bérlő felszólítása 

 

81/2019(VI.26.) Tura, Park út 39. szám alatti ingatlan bérbeadására vonatkozó döntés 

módosítása 

82/2019(VI.26.) A turai 4050/1 hrsz. alatti ingatlan kisajátítása tárgyában hozott 

74/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat kiegészítése 

 

83/2019(VI.26.) A Music-Light Közhasznú Nonprofit Kft. által fenntartott Mikrofon 

Zenei Alapfokú Művészeti Iskola telephelyhasználatának jóváhagyása 

 

84/2019(VI.26.) A Tövis-Gold Magánnyomozó és Állatmentő Kft.-vel kötött 

gyepmesteri szerződés megszüntetése 

 

85/2019(VI.26.) Kóbor ebek befogására, gyepmesteri feladatok ellátására kötött 

szerződés 

 

86/2019(VII.3.) Napirend elfogadása 

 

87/2019(VII.3.) Az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

88/2019(VII.3.) A „Belterületi útépítés 2019” elnevezésű projekt kivitelezési 
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szerződésének módosítása 

89/2019(VII.3.) A turai I. sz. háziorvosi körzet egészségügyi alapellátására feladat-

ellátási szerződés kötése a Prevenció 2000 Bt-vel 

 

90/2019(VII.3.) Magyar Turisztikai Ügynökség felé kérelem benyújtása szálláshely 

szolgáltatóhely létrehozására  

 

91/2019(VII.31.) Napirend elfogadása 

 

92/2019(VII.31.) Szállodaépítéshez önerő biztosítása 

93/2019(VII.31.) Farkas Zsolt Tura 1165/67 hrsz-ú ingatlanáról beépítési kötelezettség, 

valamint elidegenítési tilalom törlése 

94/2019(VII.31.) Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása a 

2019. évi önkormányzati választásokra 

95/2019(VII.31.) Együttműködési megállapodás jóváhagyása kóbor ebek befogására a 

Kutyamentsvár Alapítvánnyal 

96/2019(VII.31.) Szakértői bizottság tagjainak megválasztása a Többsincs Óvoda és 

Bölcsőde magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat elbírálásához 

97/2019(VII.31.) Turáért Emlékérem adományozása (Baranyi Miklós) 

98/2019(VII.31.) Turáért Emlékérem adományozása (Tóth-Zsiga Istvánné) 

99/2019(VII.31.) Turáért Emlékérem adományozása (Tóth-Zsiga Jánosné) 

100/2019(VII.31.) Turáért Emlékérem adományozása (posztumusz Borsósné dr. Vészi 

Zsuzsánna) 

101/2019(VII.31.) Turáért Emlékérem adományozása (Seres Sándorné) 

102/2019(VIII.28.) Napirend elfogadása 

103/2019(VIII.28.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

104/2019(VIII.28.) A Többsincs Óvoda és Bölcsőde többcélú közös igazgatású 

köznevelési intézmény magasabb vezetői megbízása 

 

105/2019(VIII.28.) A Többsincs Óvoda és Bölcsődében a 2019/2020. nevelési évre a 

maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése 

 

106/2019(VIII.28.) Tura, Vasút u. 13. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőkijelölése 

 

107/2019(VIII.28.) Nagy-Tóthné Jurásek Ilona önkormányzati bérlakás iránti kérelme 

 

 

108/2019(VIII.28.) A Turai Polgármesteri Hivatalban téli igazgatási szünet elrendelése 

109/2019(VIII.28.) A Telenor Magyarország Zrt. -vel a Telenor állomás bérleti 

szerződésének megújítása 

110/2019(VIII.28.) A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás 2018. évi beszámolójának elfogadása 

111/2019(VIII.28.) 
A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás 2019-2022. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének 

elfogadása 

112/2019(VIII.28.) 
A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyása 

113/2019(VIII.28.) 2019.évi települési önkormányzati és települési nemzetiségi 
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önkormányzati választási tartalom a Turai Hírlapban 

114/2019(VIII.28.) A Dunakanyar- Ipoly-Galga mente Területfejlesztési Zrt. székhely 

használat iránti kérelme 

115/2019(VIII.28.) A Turai „Őszirózsa Nyugdíjas Klub” polgári jogi társaság részére 

térítésmentes székhelyhasználat biztosítása 

116/2019(IX.25.) Napirend elfogadása 

 

 

117/2019(IX.25.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

 

118/2019(IX.25.) Tura város 2018. évi tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről készített 

beszámoló elfogadása  

 

 

119/2019(IX.25.) 

 

Beszámoló Tura Város Önkormányzatának 2019 I. félévi költségvetése 

végrehajtásáról 

120/2019(IX.25.) A Kastélykerti Óvodában a 2019/2020. nevelési évre a maximális 

csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése 

 

121/2019(IX.25.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár épületéhez épített 

vizesblokk tulajdonjogának rendezése 

 

122/2019(IX.25.) A Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás 

123/2019(IX.25.) Varjú József kérelme egy éven túli közterület használat 

engedélyezésére 

124/2019(IX.25.) Közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás (Tura, Galgahévíz) 2020-

2034. időtávra szóló gördülő fejlesztési tervének Beruházási Tervrésze 

 

125/2019(IX.25.) Közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás (Tura, Galgahévíz) 2020-

2034. időtávra szóló gördülő fejlesztési tervének Felújítási és Pótlási 

Tervrésze 

 

126/2019(IX.25.) Tura, Arany János út 23. szám alatti ingatlan adásvételi szerződésének 

elfogadása 

 

127/2019(IX.25.) A szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 

128/2019(IX.25.) A Többsincs Óvoda és Bölcsőde többcélú közös igazgatású 

köznevelési intézmény magasabb vezetői megbízása 

(104/2019.(VIII.28.) határozat módosítása 

 

129/2019(IX.25.) A Kastélykerti Óvoda és Konyha Helyi Pedagógiai program elfogadása  

 

130/2019(IX.25.) A Kastélykerti Óvoda és Konyha Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadása 

131/2019(IX.25.) A Kastélykerti Óvoda és Konyha 2018/2019. nevelési évről szóló 

beszámolója 

 

132/2019(IX.25.) A Kastélykerti Óvoda és Konyha 2019/2020. nevelési évéről szóló 

óvodavezetői munkaterv elfogadása 
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133/2019(IX.25.) Felkérés polgármesteri tanácsadói feladatok ellátására 

 

134/2019(IX.25.) Felkérés polgármesteri tanácsadói feladatok ellátására 

 

135/2019(X.2.) Napirend elfogadása 

 

 

136/2019(X.2.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár épületéhez épített 

vizesblokk tulajdonjogának rendezése 

 

137/2019(X.2.) Kisajátítási eljárásban önkormányzati fedezet igazolására vonatkozó 

nyilatkozat a turai 4050/1 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 

 

 

138/2019(X.2.) 

 

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

139/2019(X.2.)  

Településrendezési szerződés Tura Város Önkormányzata, a KS 

ORKA Hungary Kft. és az A.D.U Építész Iroda között 

 

140/2019(X.2.) Fejlesztési Együttműködési megállapodás KS ORKA Hungary Kft., 

FNJ Proimpex Kft., Tura Város Önkormányzata, Szent István Egyetem 

között 

 

 

141/2019(X.2.) Szendrei Ferenc polgármester részére jutalom megállapítása 

142/2019(X.30.) Napirendek elfogadása 

 

143/2019(X.30.) Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.13.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

 

144/2019(X.30.) Polgármester döntéshozatalból történő kizárása. 

 

145/2019(X.30.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. 

 

146/2019(X.30.) Az önkormányzati bizottságok elnökeinek, tagjainak nyílt szavazással 

történő megválasztása.  

 

147/2019(X.30.) Az önkormányzati bizottságok elnökeinek, tagjainak nyílt szavazással 

történő megválasztása.  

 

148/2019(X.30.) Az önkormányzati bizottságok elnökeinek, tagjainak nyílt szavazással 

történő megválasztása.  

 

149/2019(X.30.) Az önkormányzati bizottságok elnökeinek, tagjainak nyílt szavazással 

történő megválasztása.  

 

150/2019(X.30.) Az önkormányzati bizottságok elnökeinek, tagjainak nyílt szavazással 

történő megválasztása.  
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151/2019(X.30.) Az önkormányzati bizottságok elnökeinek, tagjainak nyílt szavazással 

történő megválasztása.  

 

152/2019(X.30.) Az önkormányzati bizottságok elnökeinek, tagjainak nyílt szavazással 

történő megválasztása.  

 

153/2019(X.30.) Az önkormányzati bizottságok elnökeinek, tagjainak nyílt szavazással 

történő megválasztása.  

 

154/2019(X.30.) Az önkormányzati bizottságok elnökeinek, tagjainak nyílt szavazással 

történő megválasztása.  

 

  

156/2019(X.30.)  

Az önkormányzati bizottságok elnökeinek, tagjainak nyílt szavazással 

történő megválasztása.  

 

157/2019(X.30.) Az önkormányzati bizottságok elnökeinek, tagjainak nyílt szavazással 

történő megválasztása.  

 

158/2019(X.30.) Az önkormányzati bizottságok elnökeinek, tagjainak nyílt szavazással 

történő megválasztása.  

 

159/2019(X.30.) Az önkormányzati bizottságok elnökeinek, tagjainak nyílt szavazással 

történő megválasztása.  

 

160/2019(X.30.) Az önkormányzati bizottságok elnökeinek, tagjainak nyílt szavazással 

történő megválasztása.  

 

161/2019(X.30.) Az önkormányzati bizottságok elnökeinek, tagjainak nyílt szavazással 

történő megválasztása.  

 

162/2019(X.30.) Az önkormányzati bizottságok elnökeinek, tagjainak nyílt szavazással 

történő megválasztása.  

 

163/2019(X.30.) Az önkormányzati bizottságok elnökeinek, tagjainak nyílt szavazással 

történő megválasztása.  

 

164/2019(X.30.) Az önkormányzati bizottságok elnökeinek, tagjainak nyílt szavazással 

történő megválasztása.  

 

165/2019(X.30.) Az önkormányzati bizottságok elnökeinek, tagjainak nyílt szavazással 

történő megválasztása.  

 

166/2019(X.30.) Alpolgármesterek titkos szavazással történő megválasztásához 

szavazatszámláló bizottság létrehozása. 

 

167/2019(X.30.) Alpolgármesterek választása titkos szavazással 
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168/2019(X.30.) Alpolgármesterek választása titkos szavazással 

 

169/2019(X.30.) Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításánál 

személyes érintettség okán döntésből való kizárása 

 

170/2019(X.30.) Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása. 

 

171/2019(X.30.) Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása. 

 

172/2019(X.30.) Tanácsnok megválasztása  

 

 

173/2019(XI.13.) Napirendek elfogadása 

 

174/2019(XI.13.) Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetben Praxis 1 programban részt 

venni szándékozó helyettesítő orvos támogatása 

 

175/2019(XI.13.) Tura Város Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési terve 

176/2019(XI.13.) Tura Központi Orvosi Ügyeleti Társulás létrehozásáról szóló 

megállapodás módosítása 

 

 

177/2019(XI.13.) Tura, Park út 39. szám alatti bérbeadott ingatlanra vonatkozó döntés 

178/2019(XI.13.) A PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/42 azonosítójú nyertes 

bölcsőde pályázat építész kiviteli terveinek megrendelése 

 

179/2019(XI.13.) A Telenor Magyarország Zrt. -vel a Telenor állomás bérleti 

szerződésének megújítása 

180/2019(XI.13.) Együttműködési megállapodás a Tura Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal 

181/2019(XI.27.) Napirend elfogadása 

 

 

182/2019(XI.27.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

183/2019(XI.27.) Tura Város Önkormányzata és az FTC Kézilabdasport Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság között kötendő megállapodás 

 

184/2019(XII.10.) Napirend elfogadása 

 

185/2019(XII.10.) Szálloda építéshez előzetes megvalósíthatósági tanulmány ajánlattevők 

felkéréséről szóló döntés 

 

186/2019(XII.10.) Szálloda építéshez vázlattervek készítésére ajánlattevők felkéréséről 

szóló döntés 

1/2020(I.16.) Napirend elfogadása 

 

2/2020(I.16.) Szálloda építéshez „Előzetes megvalósíthatósági tanulmány és 

tanulmányterv” benyújtása a Magyar Turisztikai Ügynökséghez 

3/2020(I.29.) Napirend elfogadása 
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4/2020(I.29.) Az Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti 

kérelmének elbírálása 

 

5/2020(I.29.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

 

6/2020(I.29.) A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külsős tagjának 

megválasztása 

 

7/2020(I.29.) Tura Város Önkormányzatának új kormányzati funkció felvétele a 

törzskönyvi nyilvántartásba szálloda beruházáshoz 

 

8/2020(I.29.) Tura Város Önkormányzatának 2020. I. félévi munkaterve 

 

9/2020(I.29.) Tura Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének 

elfogadása 

10/2020(I.29.) Önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének felmondása 

 

11/2020(I.29.) Tura Város településrendezési eszközeinek módosításához kiemelt 

fejlesztési terület kijelölése 

 

12/2020(I.29.) Tura Város településrendezési eszközeinek módosításához SZT 

(szabályozási terv) és HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosítása 

 

13/2020(I.29.) Tura Polgármesteri Hivatal Pénzügyi iroda - Házasságkötő terem 

épületének tetőfedés cseréje 

 

14/2020(I.29.) Faültetési kampány megszervezése 

 

15/2020(I.29.) Önkormányzati tulajdonú lakás bérletére vonatkozó kérelem 

 

16/2020(I.29.) Polgármester 2020.évi szabadságának ütemezése 

 

17/2020(I.29.) Tura Polgármesteri Hivatal Pénzügyi irodában vizesblokk-teakonyha 

kialakítása 

 

18/2020(I.29.) Szociális kisegítő alkalmazott nyugdíjazása miatti felmentés 

 

19/2020(II.11.) Napirendek elfogadása 

 

20/2020(II.11.) Tura Város Önkormányzatának 2020.évi kitekintő határozata 

21/2020(II.27.) Napirend elfogadása 

 

22/2020(II.27.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

 

23/2020(II.27.) Közbeszerzési szakértő megbízása Tura Város Önkormányzata 

2020.évi közbeszerzési tervében meghatározott közbeszerzési eljárások 

lefolytatásához 

 

24/2020(II.27.) 
A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
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Fejlesztése Társulás Felügyelő Bizottsága elnöke és tagjai 

tiszteletdíjának megállapítása 

 

25/2020(II.27.) 
A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás elnök tiszteletdíjának megállapítása 

 

26/2020(II.27.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadása 

 

27/2020(II.27.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás a 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

 

28/2020(II.27.) Takács Pál képviselő meghatalmazása 

 

29/2020(II.27.) 

 

DICENTRA-PLUS Fogászati és Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel 

kötött feladat-ellátási szerződés megkötése 

 

30/2020(II.27.) Dr. Molnár Endre egyéni vállalkozó fogorvossal kötött feladat-ellátási 

szerződés megkötése 

 

31/2020(II.27.) Tura 4044 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 

 

 

32/2020(II.27.) Útépítési tervek megrendelése 

 

33/2020(II.27.) A PM_CSAPVÍZGAZD_2018/52 kódszámú, a „Települések felszíni 

csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési 

vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” 

című támogatott pályázat ajánlattevők kiválasztása 

 

34/2020(II.27.) A BOLCSODEFEJLESZTES _2018/42 kódszámú, a „Bölcsődeépítés 

Turán” elnevezésű pályázat megvalósításának befejezési határideje 

hosszabbításának kezdeményezése 

 

35/2020(II.27.) Református Egyházközség teremhasználati kérelme 

36/2020(III.16.) Napirend elfogadása 

 

37/2020(III.16.) A PM_CSAPVÍZGAZD_2018/52 kódszámú, a „Települések felszíni 

csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési 

vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című 

támogatott pályázat ajánlattevőinek kiválasztása 

 

38/2020(III.16.) A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében tett 

intézkedések 

 

39/2020(III.16.) dr. Lévai Mária házi gyermekorvos helyettesítése 

 

40/2020(VII.2.) Napirend elfogadása 
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41/2020(VII.2.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

 

42/2020(VII.2.) A Gödöllői Rendőrkapitányság 2019. évben végzett munkájáról szóló 

beszámoló elfogadása 

 

43/2020(VII.2.) Tura város 2019. évi tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről készült 

beszámoló elfogadása 

 

44/2020(VII.2.) 
Tura Város Önkormányzatának Gazdasági programjának elfogadása 

 

45/2020(VII.2.) 
A Turai Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása 

 

46/2020(VII.2.) A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás kérelmére tulajdonosi hozzájárulás elfogadása 

 

47/2020(VII.2.) A Turai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására, 

közszolgáltatási feladatok átszervezésére, és az ezekhez kapcsolódó 

döntések meghozatala (Kft. megalakulása) 

 

48/2020(VII.2.) A Turai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására, 

közszolgáltatási feladatok átszervezésére, és az ezekhez kapcsolódó 

döntések meghozatala (közalkalmazotti munkajogi jogutódlásról szóló 

tájékoztatás) 

 

49/2020(VII.2.) A Turai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására, 

közszolgáltatási feladatok átszervezésére, és az ezekhez kapcsolódó 

döntések meghozatala (létszám átvétel) 

 

50/2020(VII.2.) A Turai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására, 

közszolgáltatási feladatok átszervezésére, és az ezekhez kapcsolódó 

döntések meghozatala (létszámkeret jóváhagyása) 

 

51/2020(VII.2.) A Turai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására, 

közszolgáltatási feladatok átszervezésére, és az ezekhez kapcsolódó 

döntések meghozatala (2020. szeptember 1-től a Kft. üzemeltetésének 

kezdése) 

 

52/2020(VII.2.) Tura Város Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatai ellátásának átfogó értékelése 

 

53/2020(VII.2.) A Képviselő-testület 2020. II. félévi munkatervének elfogadása 

 

54/2020(VII.2.) Tura Város 2019. éves belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadása 

 

55/2020(VII.2.) A belső kontrollrendszer 2019. évi működtetéséről szóló nyilatkozat 

elfogadása 
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56/2020(VII.2.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár szakfelügyeleti 

vizsgálatára készített intézkedési terv elfogadása  

 

57/2020(VII.2.) A Kastélykerti Óvoda és Konyha belső ellenőrzési jelentésére készített 

intézkedési terv elfogadása 

 

58/2020(VII.2.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár belső ellenőrzési 

jelentésére készített intézkedési terv elfogadása 

 

59/2020(VII.2.) Székhelyhasználat jóváhagyása 

 

60/2020(VII.2.) Tura Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 

 

61/2020(VII.2.) 2019-ben útépítési engedélyezéssel érintett utcákban lakó-pihenő 

övezet táblák kihelyezése 

 

 

62/2020(VII.2.) 

 

A Belügyminisztérium települési önkormányzatok fejlesztési és 

működési feladatainak támogatásáról és a IX. Helyi önkormányzatok 

támogatásai fejezetben új jogcímek létrehozásáról szóló 1065/2020. 

(II.28.) Korm. határozat alapján juttatott támogatás felhasználása 

 

63/2020(VII.2.) Kóbor ebek befogására, gyepmesteri feladatok ellátására 

együttműködési megállapodás megkötése 

 

64/2020(VII.2.) Turai  Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2019. I-IV. negyedévi 

költségvetésének végrehajtása 

 

65/2020(VII.2.) A Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás megszüntetése 

 

66/2020(VII.2.) Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás vagyonfelosztása 

 

67/2020(VII.2.) A Tura, 2282 hrsz-ú út (Táncsics köz) önkormányzati tulajdonba vétele 

 

68/2020(VII.2.) A turai 4754 hrsz. alatti ingatlan kisajátítása 

 

69/2020(VII.2.) Tura, Park út 38. szám alatti önkormányzati lakás bérlőkijelölése 

 

70/2020(VII.2.) A turai 184 hrsz. alatti ingatlan értékesítése 

 

71/2020(VII.2.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 

pályázaton való részvétel 

 

72/2020(VII.2.) „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”” 

című támogatott pályázat kivitelezőjének kiválasztása 

 

73/2020(VII.9.) Napirend elfogadása 

 

74/2020(VII.9.) A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 

LXXI. törvény 3. melléklet II. fejezete, 2. pontja, a), b), c) alpontjai 
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szerint „Az önkormányzatok feladatellátását szolgáló fejlesztések 

támogatása” elnevezésű 30 M Ft összegű pályázati kiírásra pályázat 

benyújtása (Kastélykerti óvoda és Konyha fejlesztése) 

 

75/2020(VII.28.) Napirend elfogadása 

76/2020(VII.28.) A Turai Szolgáltató Kft. alapítására vonatkozó 47/2020.(VII.2.) 

határozatának módosítása 

 

77/2020(VIII.11.) Napirend elfogadása 

78/2020(VIII.11.) A Turai Szolgáltató Kft. alapításával összefüggő döntéshozatal 

79/2020(VIII.26.) Napirend elfogadása 

80/2020(VIII.26.) A Tura Mártírok utca, Temető utca, Csendes utca burkolatfelújítási 

munkáihoz ajánlatok bekérése 

81/2020(VIII.26.) A Tura Aquafarm Kft. pályázatához tulajdonosi hozzájárulás megadása 

82/2020(VIII.26.) Szendrei Ferenc polgármester döntéshozatalból történő kizárásának 

kérése 

83/2020(VIII.26.) Együttműködési megállapodás megkötése 

 

84/2020(VIII.26.) A Többsincs Óvoda és Bölcsődében a 2020/2021. nevelési évre a 

maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése 

85/2020(VIII.26.) A Kastélykerti Óvodában a 2020/2021. nevelési évre a maximális 

csoportlétszám túllépésének engedélyezése 

86/2020(IX.2.) Napirend elfogadása 

87/2020(IX.2.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

88/2020(IX.2.) Tura Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2020-2024 

elfogadása 

89/2020(IX.2.) A 2019.évi LXXI.tv. 3. melléklet I.6.pont és az I.9.pont alapján a 

Belügyminisztérium és Pénzügyminisztérium által a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására kiírt pályázat 

benyújtása 

90/2020(IX.2.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi beszámolójának 

elfogadása 

91/2020(IX.2.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi munkatervének 

elfogadása 

92/2020(IX.2.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár terembérleti díjainak 

megállapítása, módosítása 

93/2020(IX.2.) A DAKÖV Kft. által elnyert VEF-2019-57 kódszámú egyedi 

támogatás önrészének biztosítása, konzorciumi szerződésének 

elfogadása 

94/2020(IX.2.) A DAKÖV Kft. szennyvízbírsága Tura város önkormányzatát 

megillető összegéről történő lemondása 

95/2020(IX.2.) Tura Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.-vel megkötendő 

közszolgáltatási keretszerződés 

96/2020(IX.2.) Tura Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.-vel megkötendő a 

zöldfelületek és közterületek karbantartási tevékenységére vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés 

97/2020(IX.2.) Tura Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.-vel megkötendő karbantartási 

és üzemeltetési közfeladatra vonatkozó közszolgáltatási szerződés 

98/2020(IX.2.) Tura Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.-vel megkötendő a vízkár 

védekezési tevékenység ellátására vonatkozó közfeladat ellátására 
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vonatkozó közszolgáltatási szerződés 

99/2020(IX.2.) Tura Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.-vel megkötendő 

önkormányzati piacok és vásár fenntartására és üzemeltetésére 

vonatkozó közszolgáltatási szerződés 

100/2020(IX.2.) Tura Város Önkormányzata és a Turai Városüzemeltetési Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság között támogatási szerződés megkötése 

101/2020(IX.2.) Tura Város Önkormányzata és a Turai Városüzemeltetési Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság között bérleti szerződés megkötése 

102/2020(IX.2.) Tura Város Önkormányzatának új kormányzati funkció felvétele  

103/2020(IX.2.)  Tura, Táncsics köz (2282 hrsz) önkormányzati tulajdonba vétele- 

előzetes megállapodása 

104/2020(IX.2.) Szűcsné Bokor Erika bérlőkijelölése a Tura, Park út 39. szám alatti 

önkormányzati bérlakásba 

105/2020(IX.2.) A Tura Aquafarm Kft. pályázatához megadott tulajdonosi hozzájárulás 

módosítása 

106/2020(IX.2.) „Turáért Emlékérem” adományozása(Dolányi Róbertné) 

107/2020(IX.2.) „Turáért Emlékérem” adományozása(Jónás Sándorné) 

108/2020(IX.2.) „Turáért Emlékérem” adományozása(Tóth-Máté Imre) 

109/2020(IX.2.) „Turáért Emlékérem” adományozása(Tusor Erzsébet) 

110/2020(IX.2.) „Turáért Emlékérem” adományozása(Nagy Tiborné) 

111/2020(IX.9.) Napirend elfogadása 

112/2020(IX.9.) A 2020. évi kitüntetések átadásának időpontja 

113/2020(IX.30.) Napirend elfogadása 

114/2020(IX.30.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

115/2020(IX.30.) A Galgamenti Regionális Közműves Ivóvízellátó Rendszer 2021-2035. 

időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének Beruházási Tervrészének 

elfogadása 

 

116/2020(IX.30.) A Galgamenti Regionális Közműves Ivóvízellátó Rendszer 2021-2035. 

időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének Felújítási és Pótlási 

Tervrészének elfogadása 

 

117/2020(IX.30.) A Közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás (Tura, Galgahévíz) 2021-

2035. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének Beruházási 

Tervrészének elfogadása 

 

118/2020(IX.30.) A Közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás (Tura, Galgahévíz) 2021-

2035. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének Felújítási és Pótlási 

Tervrészének elfogadása 

 

119/2020(IX.30.) A Tájház szakfelügyeleti ellenőrzési jelentésére hozott intézkedési 

tervben megjelölt feladatok végrehajtása 

 

120/2020(IX.30.) Lukács István képviselő döntéshozatalból történő kizárásának kérése 

 

121/2020(IX.30.) Lukács István egyéni vállalkozóval kötött Kegyeleti Közszolgáltatási 

Szerződés módosítása 

 

122/2020(IX.30.) Tura, Mártírok utca, Temető utca és Csendes utca burkolat-

felújításához nyertes ajánlattevő kiválasztása 
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123/2020(IX.30.) A Kastélykerti Óvoda és Konyha Alapító Okiratának módosítása 

 

124/2020(IX.30.) A Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 

125/2020(X.28.) Napirend elfogadása 

126/2020(X.28.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

127/2020(X.28.) A Kastélykerti Óvoda és Konyha 2019/2020. nevelési évre vonatkozó 

beszámolójának elfogadása 

128/2020(X.28.) A Kastélykerti Óvoda és Konyha 2020/2021. nevelési évre vonatkozó 

munkatervének elfogadása 

129/2020(X.28.) A Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2019/2020. nevelési évre vonatkozó 

beszámolójának elfogadása 

130/2020(X.28.) A Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2020/2021. nevelési évre vonatkozó 

munkatervének elfogadása 

131/2020(X.28.) Tura Város Önkormányzatának 2020. I. félévi gazdálkodásának 

helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 

132/2020(X.28.) A Turai Polgármesteri Hivatalban téli igazgatási szünet elrendelése 

133/2020(X.28.) A Turai Városüzemeltetési Szolgáltatási Kft.vel kötött Támogatási 

szerződés módosítása 

134/2020(X.28.) A Turai Városüzemeltetési Szolgáltatási Kft.vel kötött Bérleti 

szerződés módosítása 

135/2020(X.28.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói megbízás 

meghosszabbítása 

136/2020(X.28.) A turai 4754 hrsz. alatti ingatlan kisajátításához kapcsolódó döntés 

meghozatala 

137/2020(X.28.) Tura Város Önkormányzatának kormányzati funkció módosítása 

138/2020(X.28.) Önkormányzati bérlakásból kiköltözött bérlő által hátrahagyott 

tartozások behajtása 

139/2020(X.28.) Mészáros Attila telekvásárlási kérelme 

140/2020(X.28.) Gólyáné Demény Mária tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme 

141/2020(X.28.) Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának 

módosítása 

142/2020(X.28.) Mikusné Fábián Ildikó közterület használati engedély ügye 

143/2020(X.28.) Stone 3 Bt. közterület használati engedély ügye 

144/2020(X.28.) Gólyáné Demény Mária közterület használati engedély ügye 

145/2020(XI.5.) Napirend elfogadása 

146/2020(XI.5.) „Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása” elnevezésű 

pályázaton való részvétel 

147/2020(XI.9.) 

rendkívüli határozat 

Bertók Gabriella magasabb vezetői megbízással rendelkező 

közalkalmazott nyugdíjazás miatti felmentése 

148/2020(XI.9.) 

rendkívüli határozat 

Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói megbízásának 

meghosszabbítására vonatkozó 135/2020.(X.28.) számú határozatának 

módosítása 

149/2020(XI.11.) 

rendkívüli határozat 

Turai Torna Club Egyesület egyedi támogatása 

150/2020(XI.13.) 

rendkívüli határozat 

Kastélykerti Óvoda és Konyha óvodavezetői pályázatának kiírása 

151/2020(XI.19.) 

rendkívüli határozat 

146/2020.(XI.5.)számú határozat módosítása 

152/2020(XI.19.) Kastélykerti Óvoda és Konyha Alapító Okiratának módosítása 
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rendkívüli határozat 

153/2020(XI.24.) 

rendkívüli határozat 

Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 

154/2020(XI.24.) 

rendkívüli határozat 

Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának 

módosítása 

155/2020(XII.11.) 

rendkívüli határozat 

Kastélykerti Óvoda és Konyha óvodavezetői pályázatának 

visszavonása, és új pályázat kiírása 

156/2020(XII.14.) 

rendkívüli határozat 

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 139/2020(X.28.) 

határozatának módosítása  

157/2020(XII.14.) 

rendkívüli határozat 

Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázatának 

kiírása 

158/2020(XII.15.) 

rendkívüli határozat 

2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

159/2020(XII.15.) 

rendkívüli határozat 

Tura Város Önkormányzata 2021-2024. évi terv elfogadása 

1/2021(I.14.) 

rendkívüli határozat 

Turai Városüzemeltetési Szolgáltató Kft-vel kötött karbantartási és 

üzemeltetési közszolgáltatási szerződés módosítása 

2/2021(I.18.) 

rendkívüli határozat 

Városi Sportcsarnok használati szabályzatának és házirendjének 

kiadása 

3/2021(I.19.) 

rendkívüli határozat 

Turai Városüzemeltetési Szolgáltató Kft-vel kötött közszolgáltatási 

keretszerződés módosítása 

4/2021(II.01.) 

rendkívüli határozat 

Tura, Kaszinó tér 1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőkijelölése 

5/2021(II.15.) 

rendkívüli határozat 

Turai Városüzemeltetési Szolgáltató Kft-vel kötött önkormányzati 

piacok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 

módosítása 

6/2021(II.15.) 

rendkívüli határozat 

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési 

kötelezettség 

7/2021(II.16.) 

rendkívüli határozat 

Falumúzeum EMMI szakfelügyeleti értékelésére készített intézkedési 

terv 

8/2021(II17.) 

rendkívüli határozat 

Tura, Szele Andor utca, Kenderföld utca-Előd köz és Nyárfa utca, 

Mária utca és Bajcsy Zs.utca közötti szakasza útépítése-ajánlattevők 

meghívása 

9/2021(II.17.) 

rendkívüli határozat 

Tura, Szele Andor utca, Kenderföld utca-Előd köz és Nyárfa utca, 

Mária utca és Bajcsy Zs.utca közötti szakasza útépítés közbeszerzési 

eljárásához bíráló bizottsági tagok felkérése 

10/2021(II.23.) 

rendkívüli határozat 

Mészáros Attila és Mészáros Anett, 2142 Nagytarcsa, Szent István krt. 

16/a szám alatti lakosok kérelmére a Tura 245 és 246 hrsz-ú ingatlanra 

vonatkozó beépítési kötelezettség törlésére vonatkozóan 

11/2021(II.23.) 

rendkívüli határozat 

dr. Dobos Lászlóné kinevezése és magasabb vezetői megbízása a 

Kastélykerti Óvoda és Konyha költségvetési intézményébe 

12/2021(II.23.) 

rendkívüli határozat 

Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakörének 

betöltése 

13/2021(II.24.) 

rendkívüli határozat 

Dunakeszi Tankerületi Központ és Tura Város Önkormányzata közötti 

Vagyonkezelési szerződés II. számú módosítása 

14/2021(III.3.) 

rendkívüli határozat 

a turai 2794/2 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon álló 60 

m2 területű faház felépítmény elővásárlási joga 

15/2021(III.4.) 

rendkívüli határozat 

Turai Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. részére működési támogatás 

nyújtása 

16/2021(III.4.) Tura, Sport utca 2070 hrsz-ú közút felújításának megvalósítása 
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rendkívüli határozat 

17/2021(III.11.) 

rendkívüli határozat 

Tura, Vasút utca 13. és Kónya-tó melletti területen kialakítandó 

játszóterek megvalósítására árajánlatok bekérése 

18/2021(III.11.) 

rendkívüli határozat 

Tura,Szele Andor utca, Kenderföld utca-Előd köz és Nyárfa utca Mária 

utca Bajcsy Zsilinszky utca közötti szakasza útépítés közbeszerzési 

eljárásához ajánlattételi dokumentáció és felhívás jóváhagyása 

19/2021(III.25.) 

rendkívüli határozat 

Tura,Vasút utca 13 és Puskin tér 2886/4 hrsz-ú ingatlanokon 

létesítendő játszóterek kivitelezésére benyújtott ajánlatok összegzése 

20/2021(III.29.) 

rendkívüli határozat 

Tura Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének 

elfogadása 

21/2021(IV.1.) 

rendkívüli határozat 

Tura,Kenderföld utca-Előd köz,Szele Andor utca,Nyárfa utca(Mária 

utca-Bajcsy-Zs.utca közötti szakasza)szilárd burkolattal történő 

ellátásának közbeszerzési eljárásában eredmény kihirdetése 

22/2021(IV.6.) 

rendkívüli határozat 

Tura város 2020.évi tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló 

beszámoló elfogadása 

 

 

23/2021(IV.13.) 

rendkívüli határozat 

 

 

Szénási János és Szénási Jánosné Tura, Hajnal u. 1/a. sz. alatti lakosok 

kérelme Tura 1165/112 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó beépítési 

kötelezettség törlésére vonatkozóan 

24/2021(IV.14.) 

rendkívüli határozat 

Tura, Szőlő utcai lakosok lakó- pihenő övezet kijelölésére vonatkozó 

kérelme 

25/2021(IV.21.) 

rendkívüli határozat 

A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának 

módosítása 

26/2021(IV.21.) 

rendkívüli határozat 

A Kastélykerti Óvoda és Konyha Alapító Okiratának módosítása 

27/2021(IV.21.) 

rendkívüli határozat 

A Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 

28/2021(IV.21.) 

rendkívüli határozat 

A Költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségi 

értékeléséről szóló 2020. évi jegyzői nyilatkozat 

29/2021(IV.21.) 

rendkívüli határozat 

A 2020. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadása 

30/2021(IV.22.) 

rendkívüli határozat 

Tura település közbiztonsági helyzetéről szóló 2020. évi beszámoló 

elfogadása 

31/2021(IV.22.) 

rendkívüli határozat 

Tura, 5679/7 hrsz-ú ingatlan 2 ha nagyságú területhányadára 

vonatkozó bérleti szerződés 

32/2021(V.6.) 

rendkívüli határozat 

Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2020. I-IV. negyedévi 

költségvetésének végrehajtása 

33/2021(V.10.) 

rendkívüli határozat 

Együttműködési és Titoktartási Megállapodás a Dunakanyar-Ipoly-

Galga mente Területfejlesztési Zrt.-vel 

34/2021(V.25.) 

rendkívüli határozat 

A Turai Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának 

kiválasztása 

35/2021(V.26.) 

rendkívüli határozat 

Gólyáné Demény Mária tulajdonosi hozzájárulás megadása iránti 

kérelme 

36/2021(V.31.) 

rendkívüli határozat 

Megbízási szerződés Tura város hivatalos facebook oldalának 

létrehozására, gondozására, kommunikációs feladatok ellátására 

37/2021(VI.4.) 

rendkívüli határozat 

Kastélykerti Óvoda és Konyha fűtéskorszerűsítésére,vizesblokk 

felújítására,csapadékvíz rendezésére ajánlatkérés 

38/2021(VI.4.) 

rendkívüli határozat 

Kastélykerti Óvoda és Konyha előtti járda építésére ajánlatkérés 
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39/2021(VI.11.) 

rendkívüli határozat 

Együttműködési megállapodás a Kutyamentsvár Alapítvánnyal 

40/2021(VI.11.) 

rendkívüli határozat 

Tura Biztonságáért 2002. Polgárőr Egyesület 2021. évi egyedi 

támogatási kérelem elbírálása 

41/2021(VI.14.) 

rendkívüli határozat 

Turawell Kft. kérelme tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás 

megadásához 

42/2021(VI.22.) Napirend elfogadása 

43/2021(VI.22.) Kastélykerti Óvoda és Konyha előtti járda építésére nyertes ajánlattevő 

kiválasztása 

44/2021(VI.22.) Kastélykerti Óvoda és Konyha felújításához 

(fűtéskorszerűsítés,vizesblokk felújítás, szélfogó kialakítás, 

csapadékvíz-elvezetés felújítása) nyertes ajánlattevő kiválasztása 

45/2021(VI.22.) Kastélykerti Óvoda és Konyha vezetőjének felhatalmazása eseti 

térítési díj megállapítására 

  

46/2021(VII.15.) Napirend elfogadása 

47/2021(VII.15.) A Tura, 2210 hrsz. alatti ingatlan hasznosításával összefüggő döntés 

meghozatala 

48/2021(VII.15.) A Turai Városüzemeltetési Szolgáltató Kft-vel kötött karbantartási és 

üzemeltetési közszolgáltatási szerződés módosítása 

49/2021(VII.15.) A Turai Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.-vel kötött bérleti szerződés 

módosítása 

50/2021(VII.15.) A Többsincs Óvoda és Bölcsődében a maximális csoportlétszám 

túllépés fenntartói engedélyezése 

51/2021(VII.15.) A Turai Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése 

52/2021(VII.15.) Önkormányzati hatósági ügyben fellebbezés elbírálása 

53/2021(VII.15.) Önkormányzati hatósági ügy- közterület-használat  

54/2021(IX.2.) Napirend elfogadása 

55/2021(IX.2.) A művelődési ház udvarán lévő vizesblokk befejezésére kivitelező 

kiválasztása 

56/2021(IX.2.) A Kastélykerti Óvoda és Konyha maximális csoportlétszám túllépés 

fenntartói engedélyezése 

57/2021(IX.2.) 2021. évben a Díszpolgári cím kitüntetettjének megválasztása 

(Dr. Pesti Imre) 

58/2021(X.7.) Napirend elfogadása 

59/2021(X.7.) Tura Város Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési tervének 

módosítása 

60/2021(X.7.) Tura, Kossuth Lajos út 129. szám alatti önkormányzati lakás 

bérlőkijelölése 

61/2021(X.7.) Tura, Sport utca és Temető köz útfelújítási munkáinak elvégzése 

62/2021(X.7.) Tura, Sport utca és Temető köz közbeszerzési eljárásában Bíráló 

Bizottság tagjainak felkérése 

63/2021(X.7.) Tura, Sport utca és Temető köz útfelújítása közbeszerzési eljárásában 

ajánlattevők kiválasztása 

64/2021(X.7.) A PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/42 számú pályázathoz a 

megnövekedett saját forrás biztosítása 

65/2021(X.27.) Napirend elfogadása 

66/2021(X.27.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

67/2021(X.27.) Kastélykerti Óvoda és Konyha 2020-2021 nevelési évre szóló 

beszámoló elfogadása 
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68/2021(X.27.) Kastélykerti Óvoda és Konyha 2021-2022 nevelési évre szóló 

munkaterv elfogadása 

69/2021(X.27.) Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2020-2021 nevelési évre szóló 

beszámoló elfogadása 

70/2021(X.27.) Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2021-2022 nevelési évre szóló 

munkatervének elfogadása 

71/2021(X.27.) A Turai Városüzemeltetési Kft. 2021. I. félévi beszámolójának 

elfogadása 

72/2021(X.27.) Tura Város Önkormányzata 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló 

beszámoló elfogadása 

73/2021(X.27.) Közműves szennyvízelvezetés és tisztítás 2022-2036. időtávra szóló 

Beruházási Tervrészének elfogadása 

74/2021(X.27.) Közműves szennyvízelvezetés és tisztítás 2022-2036 időtávra szóló 

Felújítási és Pótlási Tervrész elfogadása 

 

75/2021(X.27.) 

 

Galgamenti Regionális Közműves Ivóvízellátó Rendszer 2022-2036. 

időtávra szóló Beruházási Tervrész elfogadása 

76/2021(X.27.) Galgamenti Regionális Közműves Ivóvízellátó Rendszer 2022-2036. 

időtávra szóló Felújítási és Pótlási Tervrész elfogadása 

77/2021(X.27.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2021. I-II. negyedévi módosításának és gazdálkodási 

beszámolójának elfogadása 

78/2021(X.27.) Tura Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének 

módosítása 

79/2021(X.27.) „Országos Műjégpálya Program”-ban való részvétel jóváhagyása 

80/2021(X.27.) „Országos Műjégpálya Program”-ban való részvételhez önrész 

biztosítása 

81/2021(X.27.)  Eco Smart Group Kft-vel megkötött szerződés jóváhagyása 

82/2021(X.27.) „Országos Műjégpálya Program”-ban megvalósuló jégpálya 

belépődíjainak megállapítása 

83/2021(X.27.) Tura, Vácszentlászlói út mellett közös gyalog- és kerékpárút 

építésének közbeszerzési eljárásában Bíráló Bizottság tagjainak 

megválasztása 

84/2021(X.27.) Tura, Vácszentlászlói út mellett közös gyalog- és kerékpárút 

építésének közbeszerzési eljárásában ajánlattevők kiválasztása 

85/2021(X.27.) Tura, 4754 hrsz. alatti ingatlan értékesítése 

86/2021(X.27.) A 61/2021.(X.7.), a 62/2021.(X.7.) és a 63/2021.(X.7.) határozatok 

módosítása 

87/2021(XII.8.) Napirend elfogadása 

88/2021(XII.8.) Tura, Sport utca közbeszerzési eljárásában az ajánlattételi felhívás 

utólagos jóváhagyása 

89/2021(XII.8.) Tura, Sport utca közbeszerzési eljárásában nyertes ajánlattevő 

kiválasztása 

90/2021(XII.8.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi 

programtervének jóváhagyása 

91/2021(XII.8.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

92/2021(XII.8.) Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi 

munkatervének elfogadása 

93/2021(XII.8.) Tura Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadása 
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94/2021(XII.8.) Tura 2210 hrsz. alatti ingatlan értékesítése 

95/2021(XII.8.) A turai II. számú háziorvosi körzetben helyettesítő háziorvosi ellátásra 

kötendő szerződés elfogadása 

96/2021(XII.8.) Polgármester 2021. évi szabadsága ütemezésének utólagos 

jóváhagyása 

97/2021(XII.8.) Tura Város Hivatalos Oldala elnevezésű facebook oldal kezelésére és 

kommunikációs feladatok ellátására szerződés megkötése 

98/2021(XII.8.) A zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás társulási tanácsi üléseire általános felhatalmazás megadása 

99/2021(XII.8.) Hajdú Benedek telekvásárlási kérelme 

100/2021(XII.8.) Az „Aktív Magyarországért Program 2022” keretében az Országos 

Bringapark Programban való részvétel jóváhagyása 

101/2021(XII.8.) Az „Aktív Magyarországért Program 2022” keretében az Országos 

Bringapark Programhoz szükséges önerő biztosítása 

 

102/2021(XII.8.) 

 

Az „Aktív Magyarországért Program 2022” keretében az Országos 

Bringapark Programhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása 

103/2021(XII.8.) A turai 19/5 hrsz. alatti ingatlan megvásárlására vonatkozó szándék 

kifejezése 

104/2021(XII.8.) Szendrei Ferenc polgármester részére jutalom megállapítása 

1/2022(I.13.) Napirendek elfogadása 

2/2022(I.13.) Tura, Vácszentlászlói út melletti egyesített gyalog- és kerékpárút 

építésének munkáira az ajánlattételi felhívás utólagos jóváhagyása 

3/2022(I.13.) Tura, Vácszentlászlói út melletti egyesített gyalog- és kerékpárút 

építésének közbeszerzési eljárásában eredmény hirdetése 

4/2022(I.13.) Tura, Vácszentlászlói út melletti egyesített gyalog- és kerékpárút 

építésére kiírt közbeszerzési eljárásában eredmény kihirdetése 

5/2022(I.13.) RRF-1.1.2-2021 kódszámú „Bölcsődei fejlesztési program” című 

pályázathoz együttműködési megállapodás jóváhagyása 

6/2022(I.13.) „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” támogatására 

2022-ben kiírt pályázaton való részvétel (Többsincs Óvoda és 

Bölcsőde) 

7/2022(I.13.) Új városi sporttelep kialakításához ingatlanok vételár meghatározása 

8/2022(I.13.) Új városi sporttelep kialakításához kisajátítási eljárás kezdeményezése 

9/2022(I.13.) Tura, 4754 hrsz-ú ingatlan eladási árának felülvizsgálata 

10/2022(I.13.) Tura, 2210 hrsz-ú alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat 

eredményhirdetése 

11/2022(I.13.) Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár terembérleti díjának 

kiegészítése 

12/2022(I.13.) NEAK pályázathoz szükséges szándéknyilatkozat megadása 

13/2022(I.31.) Napirendek elfogadása 

14/2022(I.31.) A Turai Hírlap megjelenésével kapcsolatos döntés 

15/2022(I.31.) Turai Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. Javadalmazási 

Szabályzatának elfogadása 

16/2022(I.31.) Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására ” 

2022-ben kiírt pályázathoz önerő biztosítása 

17/2022(I.31.) Galgamenti Regionális Vízmű vagyonértékelésének költség-

hozzájárulása 

18/2022(I.31.) A PREVENCIÓ 2000 Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Betéti 

Társaság háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása 
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19/2022(I.31.) Polgármester illetményének 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti 

emelése 

20/2022(I.31.) A Turai Tájház történeti értékmentésen alapuló külső-belső falazati 

állagmegóvása, tetőfelújítása és részleges tetőátépítése” c. projekt 

megvalósításához önerő biztosítása 

21/2022(I.31.) A Turai Tájház történeti értékmentésen alapuló külső-belső falazati 

állagmegóvása, tetőfelújítása és részleges tetőátépítése” c. projekt 

megvalósítása 

22/2022(II.9.) Napirendek elfogadása 

23/2022(II.9.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 

munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése 

24/2022(II.9.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkaköre 

betöltésére pályázat kiírása 

25/2022(II.15.) Napirend elfogadása 

26/2022(II.15.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

27/2022(II.15.) Tura Város Önkormányzatának 2022. évi kitekintő határozata 

28/2022(II.15.) A turai 19/5 hrsz. alatti ingatlan megvásárlása 

29/2022(II.15.) A turai 1165/101 hrsz. alatti ingatlanra Tura Város Önkormányzata 

részére bejegyzett beépítési kötelezettség és elidegenítési tilalommal 

kapcsolatos döntés 

30/2022(II.15.) Bartal Ferenc kártérítési kérelmére döntés 

31/2022(II.15.) Polgármester 2022. évi szabadságának ütemezése 

32/2022(II.15.) „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 

2022-ben kiírt pályázathoz önerő biztosítása 

33/2022(II.15.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének 

ideiglenes megbízása 

34/2022(II.15.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének 

ideiglenes megbízása 

 

35/2022(II.23.) Napirend elfogadása 

36/2022(II.23.) A Turai Tájház TLA/NEPI2021/604018 számú nyertes pályázathoz 

kivitelező kiválasztása 

37/2022(II.23.) A Turai Tájház TLA/NEPI2021/604018 számú nyertes pályázathoz 

kivitelező kiválasztása 

38/2022(II.23.) A Turai Tájház TLA/NEPI2021/604018 számú nyertes pályázathoz 

kivitelező kiválasztása 

39/2022(III.10.) Napirend elfogadása 

40/2022(III.10.) Szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak mergválasztása 

41/2022(IV.27.) Napirend elfogadása 

42/2022(IV.27.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

43/2022(IV.27.) Tura település közbiztonságáról szóló 2021. évi beszámoló elfogadása 

44/2022(IV.27.) Tura város 2021. évi tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről beszámoló 

elfogadása 

45/2022(IV.27.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére 

benyújtott pályázat elbírálása 

46/2022(IV.27.) Tura Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének 

elfogadása 

47/2022(IV.27.) Pálinkás Ildikó egyéni vállalkozóval kommunikációs tevékenységre 

kötött megbízási szerződés módosítása 

48/2022(IV.27.) Turai Hírlap számára szerkesztő bizottsági tagok megválasztása 
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49/2022(IV.27.) A Turai Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. ügyvezetője munkabérének 

módosítása 

50/2022(IV.27.) A Turai Városüzemeltetési Szolgáltató Kft-vel kötött karbantartási és 

üzemeltetési közszolgáltatási szerződés módosítása 

51/2022(IV.27.) Településnév használatával kapcsolatos kérelem 

52/2022(IV.27.) A Kutya Mentsvár Alapítvány évente egyszeri többlettámogatás 

igénylése 

53/2022(IV.27.) Gólya József termőföld bérbeadási kérelme 

54/2022(IV.27.) A turai 1926/4 hrsz forgalomképtelen törzsvagyonból való átsorolása 

forgalomképes üzleti vagyonná 

55/2022(IV.27.) Hajdú Benedek telekvásárlási kérelme 

56/2022(IV.27.) A DR. ALBERT MEDICAL Korlátolt Felelősségű Társaság háziorvosi 

feladat-ellátási szerződésének módosítása 

57/2022(IV.27.) A MEDICEL ORVOS BT. házi gyermekorvosi feladat-ellátási 

szerződés módosítása 

58/2022(IV.27.) Dr. Juhász Gabriella háziorvossal kötendő előszerződés praxisjogról 

59/2022(IV.27.) Településrendezési eszközök módosítására vonatkozó döntések 

(kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás) 

60/2022(IV.27.) Településrendezési eszközök módosítására vonatkozó döntések 

(tervezési munkák elkészítésére megbízás) 

61/2022(IV.27.) Településrendezési eszközök módosítására vonatkozó döntések 

(Főépítészi feladatok ellátására megbízás) 

62/2022(IV.27.) Mészáros Attila vállalkozóval a turai 682-687 hrsz. ú ingatlanok 

fejlesztésére kötendő szerződés 

63/2022(IV.27.) Mészáros Attila vállalkozóval a turai 245, 246 hrsz-ú ingatlanok 

fejlesztésére kötendő szerződés 

64/2022(IV.27.)  Galgamenti Mezőgazdasági Kft.-vel a turai 4586, 4576, 4577, 4578, 

4579 hrsz-ú ingatlanok fejlesztésére kötendő szerződés 

65/2022(IV.27.) Ballóné dr. Varga Krisztina vállalkozóval a turai 0354/4, 122 hrsz-ú 

ingatlanok fejlesztésére kötendő szerződés  

66/2022(IV.27.) Tura, 4059 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés 

elfogadása  

67/2022(IV.27.) Tura, 4060 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés 

elfogadása 

68/2022(IV.27.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

69/2022(IV.27.) Tura, Galábos utca melletti önkormányzati tulajdonú területen 

lakóterület kialakítása 

70/2022(V.25.) Napirend elfogadása 

71/2022(V.25.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

72/2022(V.25.) Belső kontrollrendszer 2021. évi működtetéséről szóló nyilatkozat 

elfogadása 

73/2022(V.25.) Tura Város Önkormányzata belső ellenőri 2021. éves összefoglaló 

jelentésének elfogadása 

74/2022(V.25.) Tura Város Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése 

75/2022(V.25.) A Doktor-OM Kft.-vel a turai II. sz. háziorvosi körzet egészségügyi 

alapellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése 

76/2022(V.25.) A Tura, 4754 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés tervezet 

jóváhagyása 



HATÁROZAT SZÁMA HATÁROZAT TÁRGYA 

 

77/2022(V.25.) A Tura 4068, 4069, 4070 hrsz-ú ingatlanokra megkötött adásvételi 

szerződések utólagos jóváhagyása 

78/2022(V.25.) A Tura 4080 hrsz-ú ingatlanra megkötött adásvételi szerződés utólagos 

jóváhagyása 

79/2022(V.25.) Közterület-használati engedély (zárt)  

80/2022(V.25.) Közterület-használati engedély (zárt) 

81/2022(VI.29.) Napirend elfogadása 

82/2022(VI.29.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

83/2022(VI.29.) A Turai Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. 2021. évi beszámolója 

84/2022(VI.29.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár megbízott vezetőjének 

beszámolója 

85/2022(VI.29.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői 

pályázata elbírálásáig vezető megbízása 

86/2022(VI.29.) Települési önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat 

benyújtása 

87/2022(VI.29.) A turai 4942 hrsz. alatti ingatlan felajánlása megvételre  

88/2022(VI.29.) Kóbor ebek befogására, gyepmesteri feladatok ellátására vonatkozó 

együttműködési megállapodás megkötése 

89/2022(VI.29.) Hajdú Benedek területvásárlási kérelme 

902022(VI.29.) Galga-mente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Társulás megszüntetése  

91/2022(VI.29.) Demény Zsolt képviselő szavazásból történő kizárása 

92/2022(VI.29.) Közterület-használati engedély (zárt ülés) 

93/2022(VII.13.) Napirend elfogadása 

94/2022(VII.13.) Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás 

95/2022(VII.13.) Településrendezési feladatok ellátására megbízás 

96/2022(VII.13.) Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításának 

főépítészi feladataira megbízás 

97/2022(VIII.31.) Napirendek elfogadása 

98/2022(VIII.31.) Jelentés lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

99/2022(VIII.31.) Szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadása 

100/2022(VIII.31.) Többsincs Óvodában a 2022/2023. nevelési évre a maximális 

csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése 

101/2022(VIII.31.) Turai Hírlappal kapcsolatos döntések 

102/2022(VIII.31.) A Tura, Szent István úti járdafelújítással kapcsolatos építési munkákkal 

kapcsolatban közbeszerzési szakértő megbízása 

103/2022(VIII.31.) A Tura, Szent István úti járdafelújítással kapcsolatos építési munkákkal 

kapcsolatban ajánlattevők megnevezése 

104/2022(VIII.31.) A Tura, Szent István úti járdafelújítással kapcsolatos építési munkákkal 

kapcsolatban Bíráló Bizottság tagjainak kiválasztása 

105/2022(VIII.31.) A Tura, Szent István úti járdafelújítással kapcsolatos építési munkákkal 

kapcsolatban ajánlati felhívás kiadása 

106/2022(VIII.31.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulással kapcsolatos döntések 

107/2022(VIII.31.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulással kapcsolatos döntések 

108/2022(VIII.31.) A Doktor-OM Kft. háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása 

109/2022(VIII.31.) „Turáért Emlékérem adományozása”(Zagyva Banda) 

110/2022(VIII.31.) „Turáért Emlékérem adományozása”(Dr. Lévai Mária) 

111/2022(VIII.31.) „Turáért Emlékérem adományozása”(Dr. Köles László) 
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112/2022(IX.20.) Napirendek elfogadása 

113/2022(IX.20.) Tura Város Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének 

és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének 

áttekintése, valamint a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó 

vagyon Magyar Állam részére történő átruházása 

114/2022(X.20.) Napirendek elfogadása 

115/2022(X.20.) Tura, „Járdák felújítása 3 helyszínen” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

az ajánlattételi felhívás utólagos jóváhagyása 

116/2022(X.20.) Tura, „Járdák felújítása 3 helyszínen” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének kihirdetése 

117/2022(X.20.) Települési önkormányzatok rendkívüli támogatási pályázat benyújtása 

118/2022(X.26.) Napirend elfogadása 

 

119/2022(X.26.) Jelentés lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

120/2022(X.26.) A Turai Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységről szóló 

beszámoló elfogadása 

121/2022(X.26.) A Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2021/2022 nevelési évre vonatkozó 

beszámolójának elfogadása  

122/2022(X.26.) A Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2022/2023 nevelési évre vonatkozó 

munkatervének jóváhagyása 

123/2022(X.26.) A Kastélykerti Óvoda és Konyha 2021/2022 nevelési évre vonatkozó 

beszámolójának elfogadása  

124/2022(X.26.) A Kastélykerti Óvoda és Konyha 2022/2023 nevelési évre vonatkozó 

munkatervének jóváhagyása 

125/2022(X.26.) Tura Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében az egyedi 

támogatási kérelmek pénzügyi fedezetére elkülönített keret 

megemelése 

126/2022(X.26.) A Tura 4058 hrsz-ú ingatlanra megkötött adásvételi szerződés 

jóváhagyása 

127/2022(X.26.) A Tura 4073 hrsz-ú ingatlanra megkötött adásvételi szerződés 

jóváhagyása 

128/2022(X.26.) A Tura 4073 hrsz-ú ingatlanra megkötött adásvételi szerződés 

jóváhagyása 

129/2022(X.26.) A Tura 4078 hrsz-ú ingatlanra megkötött adásvételi szerződés 

jóváhagyása 

130/2022(X.26.) A 4080 hrsz-ú ingatlanra megkötött adásvételi szerződés jóváhagyása 

131/2022(X.26.) A Tura 4266 hrsz-ú ingatlanra megkötött adásvételi szerződés 

jóváhagyása 

132/2022(X.26.) Energiahatékonysági intézkedések bevezetése 

 

133/2022(X.26.) A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére 

pályázat kiírása, vezetői megbízás meghosszabbítása 

134/2022(X.26.) A DAKÖV Kft. által üzemeltetett szennyvízelvezetés és tisztítás 2023-

2037. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervrészének 

elfogadása 

135/2022(X.26.) A DAKÖV Kft. által üzemeltetett szennyvízelvezetés és tisztítás 2023-

2037. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási 

Tervrészének elfogadása 

136/2022(X.26.) A DAKÖV Kft. által üzemeltetett közműves ivóvízellátás 2023-2037. 

időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervrészének 
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elfogadása 

137/2022(X.26.) A DAKÖV Kft. által üzemeltetett közműves ivóvízellátás 2023-2037. 

időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási 

Tervrészének elfogadása 

138/2022(X.26.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulással kapcsolatos döntések 

139/2022(X.26.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulással kapcsolatos döntések 

140/2022(X.26.) Téli igazgatási szünet elrendelése 

141/2022(X.26.) Iskolaorvosi feladatok ellátására irányuló szerződés megkötése 

142/2022(XI.29.) Napirend elfogadása 

143/2022(XI.29.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 

144/2022(XI.29.) Tura Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadása 

145/2022(XI.29.) Településrendezési eszközök módosításának elfogadása 

146/2022(XI.29.) Turai Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. integrált kockázatkezelés 

eljárásrendjéről szóló szabályzatának elfogadása 

147/2022(XI.29.) Turai Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. a szervezeti integritást sértő 

események kezelésének és panaszok bejelentő rendszerének 

eljárásrendjéről szóló szabályzatának elfogadása 

148/2022(XI.29.) Turai Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. a szervezeten belüli 

összeférhetetlenség megelőzését és ellenőrzését biztosító, valamint a 

vezető tisztségviselőkre és közvetlen hozzátartozójukra vonatkozó 

összeférhetetlenség megelőzésére és biztosításának ellenőrzésére szóló 

szabályzatának elfogadása 

149/2022(XI.29.) Turai Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. a munkáltató visszaélés-

bejelentő rendszerről szóló szabályzatának elfogadása 

150/2022(XI.29.) Turai Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. beszerzések lebonyolításáról 

szóló szabályzatának elfogadása 

151/2022(XI.29.) Közterület-használati engedély 

152/2022(XI.29.) Közterület-használati engedély 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


