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Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális, Sport 
és Településfejlesztési Bizottsága 2012. április  17-ei nyilvános ülésének  
 
a./ jegyzőkönyve 
b./ tárgysorozata 
c./ határozatai: 5-14 
/2012. 
  
 

TÁRGYSOROZAT 
 
 
 
Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 
 
 
1./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.22.) önkormányzati 
rendelet módosításának véleményezése. 
 
2./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet 
véleményezés. 
 
3./ A  Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és 
Könyvtár Tornyospálca 2011. évi zárszámadásának véleményezése. 
 
4./ Tornyospálca Község Önkormányzata  2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának értékelése. 
 
5./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzata és a „Szak-Ma” Szakképző 
Iskola és Gimnázium közötti bérleti szerződés megkötéséről. 
 
6./ Előterjesztés településrendezési terv módosítására. 
 
7./ Előterjesztés a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Társulási Megállapodása 
módosítására. 
 
8./ A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló rendelet-tervezet 
véleményezése. 
 

9./ Újfalusi Tóth Endre költő kérelme. 
 
10./ Lovasnap támogatása. 
 
 
Tornyospálca, 2012. április 17. 
 
 
 
                                                                                                                        Agárdi Sándor 
                                                                                                                             elnök 



 2

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, 
Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottságának 2012. április 17-én megtartott 
nyilvános üléséről.  
 
Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme.  
 
 

JELEN VANNAK 
 
Agárdi Sándor bizottsági elnök  és  Móré Gáborné képviselő.  
 
Állandó tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző 
                                                  Lukácsi Attila polgármester 
                                                   
 
Jegyzőkönyvvezető: Kovács Miklósné jegyző 
 
 

HIÁNYZIK 
 
Dr. Legény Zsolt a bizottság tagja 

 
Agárdi Sándor a bizottság elnöke köszönti a bizottság ülésén megjelent Képviselő 
Asszonyt, a tanácskozási joggal jelenlévőket.  
 
Megállapítja, hogy az ülés 2 fővel határozatképes, így azt megnyitja. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjének a megállapítására a meghívótól eltérően, melyet szó 
szerint ismertet.  
Megkérdezi, hogy van e más javaslat? 
 
Mivel más javaslat nem érkezett, a bizottság elnöke szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 
2  „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el 
az ülés napirendjét. 
 
1./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.22.) önkormányzati 
rendelet módosításának véleményezése. 
 
2./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet 
véleményezés. 
 
3./ A  Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és 
Könyvtár Tornyospálca 2011. évi zárszámadásának véleményezése. 
 
4./ Tornyospálca Község Önkormányzata  2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának értékelése. 
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5./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzata és a „Szak-Ma” Szakképző 
Iskola és Gimnázium közötti bérleti szerződés megkötéséről. 
 
6./ Előterjesztés településrendezési terv módosítására. 
 
7./ Előterjesztés a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Társulási Megállapodása 
módosítására. 
 
8./ A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló rendelet-tervezet 
véleményezése. 
 

9./ Újfalusi Tóth Endre költő kérelme. 
 
10./ Lovasnap támogatása. 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA  
 
Tárgy: /1.tsp. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.22.) 
önkormányzati rendelet módosításának véleményezése. 
 
 
Agárdi Sándor elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatosan sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök szavaztat. 
Megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottsága 
5/2012.(IV.17.)számú 

határozata 
 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.22.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 
A Bizottság: 
 
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 
 
 
Tárgy: /2.tsp./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
rendelet-tervezet véleményezés. 
 
Agárdi Sándor  javasolja a zárszámadási rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Mivel a napirenddel kapcsolatosan sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök szavaztat. 
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A bizottság elnöke megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottsága 
6/2012.(IV.17.)számú 

határozata 
 

Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetről 
 
 
A Bizottság: 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek a  zárszámadási rendelet megalkotását. 
 
Tárgy: /3.tsp./ A  Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú 
Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi zárszámadásának véleményezése. 
 
Agárdi Sándor észrevételezi, hogy a beszámoló a személyi juttatásoknál csak azt említi meg, 
hogy a magasabb vezető pótlékát milyen arányban osztotta meg a társult önkormányzatok 
között, de annak mértékét nem tudjuk.  Ebben a formában nem javasolja elfogadni a 
beszámolót. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatosan sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök szavaztat. 
A bizottság elnöke megállapítja, hogy a bizottság 1 „igen”, 1 „nem” szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottsága 
7/2012.(IV.17.)számú 

határozata 
 
 
a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 

Tornyospálca 2011. évi zárszámadásáról 
 

A Bizottság: 
 
Nem javasolja az intézmény  zárszámadását elfogadni. 
 
Tárgy: /4.tsp./ Tornyospálca Község Önkormányzata  2011. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése. 
 
Agárdi Sándor sajnálattal állapítja meg, hogy a 0-5 évesek száma csökken és a meglévő 
létszámnál is minőségi romlás következett be.  
A gyermekek már ebben a korban hozzák magukkal a családból a deviáns magatartási 
problémákat, csúnyán beszélnek, viselkednek, tiszteletlenek az óvónőkkel.  
A szülők nem teljesítik nevelési, gondozási kötelességüket gyermekükkel szemben. Az 
óvónők nem tudják a  ballagási ünnepséget megszervezni, mert a gyerekek nagy része 
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képtelen, vagy nem akarja a verset megtanulni. A szülő pedig nem érez felelősséget a 
gyermek neveléséért. 
Egyébiránt a beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatosan sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök szavaztat. 
A bizottság elnöke megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottsága 
8/2012.(IV.17.)számú 

határozata 
 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának értékeléséről 

 
A Bizottság: 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. 
 
Tárgy: /5.tsp./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzata és a „Szak-Ma” 
Szakképző Iskola és Gimnázium közötti bérleti szerződés megkötéséről. 
 
Agárdi Sándor: a bérleti szerződés időtartama több év; azt sem lehet tudni jövőre mi lesz, 
nem négy évre. 
 
Móré Gáborné javasolja a bérleti szerződés megkötését, mert szolgáltatás az itt élőknek és a 
környéknek, másrészt bevétel az önkormányzatnak.  
 
Mivel a napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem volt, az elnök szavaztat. 
A bizottság elnöke megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottsága 
9/2012.(IV.17.)számú 

határozata 
 
Tornyospálca Község Önkormányzata és a „Szak-Ma” Szakképző Iskola és Gimnázium 

közötti bérleti szerződés megkötéséről 
 
A Bizottság: 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek a szerződés megkötését. 
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Tárgy: /6.tsp./ Előterjesztés településrendezési terv módosítására. 
 
Lukácsi Attila polgármester elmondja, hogy nem lehetett olcsóbb tervezőt találni és a 
főépítészi munkakör ellátására is meg kell kötni a szerződést helyi szakember hiányában. 
A kérelem az ingatlan más övezetbe való átsorolására irányul, mely a terv módosítását 
követeli meg. Három oldalú megállapodás megkötésével rögzítésre kerül a költségek 
finanszírozása. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatosan sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök szavaztat. 
A bizottság elnöke megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottsága 
10/2012.(IV.17.)számú 

határozata 
 

településrendezési terv módosításáról 
 

A Bizottság: 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. 
 
Tárgy: /7.tsp./ Előterjesztés a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Társulási 
Megállapodása módosítására. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatosan sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök szavaztat. 
A bizottság elnöke megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottsága 
11/2012.(IV.17.)számú 

határozata 
 

a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Társulási Megállapodása módosításáról 
 
 
A Bizottság: 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. 
 
Tárgy: /8.tsp./ A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló rendelet-
tervezet véleményezése. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatosan sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök szavaztat. 
A bizottság elnöke megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottsága 

12/2012.(IV.17.)számú 
határozata 

 
A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló rendelet-tervezet 

véleményezéséről 
 
A Bizottság: 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását. 
 

Tárgy: /9.tsp./ Újfalusi Tóth Endre költ ő kérelme. 
 
Agárdi Sándor elmondja, hogy az ő könyvének kiadását sem támogatta az önkormányzat. 
Ezt az embert és munkáit nem ismerjük. Személy szerint javasolja nem támogatni a  kérelmet. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem volt, az elnök szavaztat. 
A bizottság elnöke megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottsága 
13/2012.(IV.17.)számú 

határozata 
 

Újfalusi Tóth Endre költ ő kérelméről 
 
A Bizottság: 
 
Nem javasolja támogatni a kérelmet. 
 
Tárgy: /10.tsp./ Lovasnap támogatása. 
  
Lukácsi Attila polgármester elmondja, hogy az idén is megrendezésre kerülne a Lovasnap, 
ezúttal - figyelemmel a centenáriumi ünnepségsorozatra - önkormányzati rendezvényként. 
Az egyesület nem kér közvetlen pénzbeli támogatást, azonban kéri hogy az önkormányzat 
vállalja a szalagok, kupák megvásárlását, biztosítsa a helyszínt, a hangosítást, az áramellátást, 
a közmunkaerőt, valamint 80 fő ellátását. A művelődési ház ingatlanon kerülne 
megrendezésre a verseny május 27-én Pünkösdkor. A hátsó kerítés megnyitásával közvetlen 
átjárás nyílna a nagy pályára, ahol a lovakat itatni, pihentetni lehet, ugyanakkor ott 
gyakorolnának a fogatok.  
Az egyesület kéri a hagyományos kulturális műsor  biztosítását is.  
A polgármester javasolja a kérést támogatni és a versenyt megszervezni.  
 
Mivel a napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem volt, az elnök szavaztat. 
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A bizottság elnöke megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottsága 
14/2012.(IV.17.)számú 

határozata 
 

Lovasnap támogatásáról  
 
 

A Bizottság: 
 
Javasolja a Lovasnap önkormányzati rendezvényként kerülő megszervezését és annak 
szükséges költségei vállalását. 
 
Napirendet követően Móré Gáborné a centenáriumi ünnepségsorozat keretében javasolja, 
hogy olyan Tornyospálcáról elszármazottakat hívjon meg az önkormányzat, akik valamiben 
népszerűek, sporttal, zenével foglalkoznak, foglalkoztak, akikre büszkék lehetnek a falu lakói. 
Például Berényi Márta nóta énekes néhány éve már fellépett településünkön és nagy sikerrel. 
Most is meg lehetne hívni, mert a községben sokan kedvelik a nótákat. 
A képviselőtársaimat bevonva, érdeklődési körüknek megfelelően szerveznénk, segítenénk a 
programokat, ill. részt vennének abban. 
12 órás nonstop vetélkedőt is lehetne szervezni, több csapat részvételével. 
Természetesen ezt nem mind egy napon gondoltam lebonyolítani. 
A nyitó ünnepséget ökomenikus istentisztelettel lehetne indítani, melyet kulturális műsor 
zárna. Néptáncosaink már készülnek, mellettük lehetne citerásokat hívni. 
Május 6-a nem igazán jó időpont, mert az iskolásoknak délután anyáknapi műsor van a 
művelődési házban, melyen neki szervezési feladatai vannak. 
 
Agárdi Sándor: ezek a fellépők nem fognak ingyen eljönni. 
 
 
A bizottság több napirendet nem tárgyalt, ezért az elnök az ülést bezárta. 

 
 

 
 

Kmft. 
 

                                                                                                                        Agárdi Sándor  
                                                                                                                               elnök 
 
 
 


