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Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális, Sport 
és Településfejlesztési Bizottsága 2012. május 30-ai nyilvános ülésének  
 
a./ jegyzőkönyve 
b./ tárgysorozata 
c./ határozatai: 15-18/2012. 
  
 

TÁRGYSOROZAT 
 
 
Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 
 
1./ Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás – 
Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete által a 239/2011. (XII.19.) 
határozatával jóváhagyott - Társulási Megállapodása módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról. 
 
2./ Tornyospálca Községért Közalapítvány 2012. évi üzleti terve. 
 
3./ Településrendezési terv módosításáról szóló 381/2012. (IV.18.) határozat módosítása 
és egységes szerkezetbe foglalása. 
 
4./ Előterjesztés óvoda felújítási pályázat benyújtására. 
   
 
Tornyospálca, 2012. május 30. 
               
 
 
 
                                                                                                                        Agárdi Sándor 
                                                                                                                                elnök 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, 
Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottságának 2012. május 30-án megtartott 
nyilvános üléséről.  
 
Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme.  
 

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

HIÁNYOZNAK 
 
Dr. Legény Zsolt képviselő, aki távollétét előzetesen bejelentette. 
 
   
Agárdi Sándor a bizottság elnöke köszönti a bizottság ülésén megjelent képviselőt, a 
tanácskozási joggal jelenlévő jegyzőt és a polgármestert.  
Megállapítja, hogy az ülés 2 fővel határozatképes, így azt megnyitja. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjének a megállapítására a meghívóban szereplő napirendi 
pontoktól 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./ Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás – 
Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete által a 239/2011. (XII.19.) 
határozatával jóváhagyott - Társulási Megállapodása módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról. 
 
2./ Tornyospálca Községért Közalapítvány 2012. évi üzleti terve. 
 
3./ Településrendezési terv módosításáról szóló 381/2012. (IV.18.) határozat módosítása 
és egységes szerkezetbe foglalása. 
 
4./ Előterjesztés óvoda felújítási pályázat benyújtására. 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA  
 
Tárgy: /1.tsp./ Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás – 
Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete által a 239/2011. (XII.19.) 
határozatával jóváhagyott - Társulási Megállapodása módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról. 
 
 

Agárdi Sándor javasolja a határozat-tervezetet elfogadni. 
 
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 
15/2012.(V.30.)számú 

határozata 
 

 
a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás – Tornyospálca Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete által a 239/2011. (XII.19.) határozatával 
jóváhagyott - Társulási Megállapodása módosításáról és egységes szerkezetbe 

foglalásáról 
 
 
A Bizottság: 
 
javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. 

 
Tárgy: /2.tsp./ Tornyospálca Községért Közalapítvány 2012. évi üzleti terve. 
 
  
Agárdi Sándor véleménye szerint meg kellene pályáztatni az alapítványnak a beszerzést, 
mert lehet más kedvezőbb árat tudna ajánlani. Példaként említi az Ipari iskolát, mellyel már 
több ízben dolgoztatott mint intézményvezető. Korrekt áraik vannak és nem utolsó sorban jól 
is dolgoznak.  
 
Móré Gáborné a  beszerzést indokoltnak tartja, az ágyneműk is nagyon használatosak. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem volt, az elnök szavaztat. 
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 
16/2012.(V.30.)számú 

határozata 
 

Tornyospálca Községért Közalapítvány 2012. évi üzleti tervéről 
 
 

 
A Bizottság: 
 
Az árajánlatot túlzottan magasnak tartja, ezért javasolja  az üzleti terv átdolgozását. 

 
Tárgy: /3.tsp./ Településrendezési terv módosításáról szóló 381/2012. (IV.18.) határozat 
módosítása és egységes szerkezetbe foglalása. 
 
  
Lukácsi Attila  polgármester elmondja, hogy az  ART VITAL Tervező, Építő és 
Kereskedelmi Kft. vállalja, hogy 1 000 000 + ÁFA ft-ért a korábbi ajánlaton túl elvégzik  az 
önkormányzat kérésének megfelelően a rendezési terv teljes felülvizsgálatát és elvégzik a 
település szerkezeti tervén lehatárolt települési térség szabályozási tervének digitális alapra 
történő átdolgozását. Kérésre testületi ülésen konzultálnak a képviselő-testülettel a szükséges 
módosításokat illetően. A módosítások olyan tartalmúak, amelyek építészeti kérdéskörön 
belül maradnak, illetve melyekhez a tervezőnek nem kell kötelező szakági munkarészeket 
biztosítania, ezzel további tervezőket bevonni a vállalt tervezési feladat teljesítéséhez. 
Felmerült például lakóingatlanok melletti önkormányzati utak belterületbe vonása, mert 
külterületi útként nem lehet majd rá pályázni. 
Javasolja, hogy  ezen módosítások plusz költségét – 400 000 Ft+ÁFA összeget -  teljes 
egészében az önkormányzat vállalja megfizetni a tervező felé. 
 
Az elnök javasolja a Polgármester javaslatát elfogadni. 
 
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 
17/2012.(V.30.)számú 

határozata 
 
a Településrendezési terv módosításáról szóló 381/2012. (IV.18.) határozat módosítása és 

egységes szerkezetbe foglalásáról 
 

A Bizottság: 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgármester javaslatát elfogadva módosítsa a 
határozatot.  
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Tárgy: /4.tsp./ Előterjesztés óvoda felújítási pályázat benyújtására. 
   

Lukácsi Attila polgármester elmondja, hogy kiírásra került a TÁMOP 3.1.11. pályázat, 
melynek célja, hogy az óvoda a támogatás segítségével optimális személyi és tárgyi 
feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára.  

A támogatás összege 1-100 millió forint lehet, melynek keretében lehetőség van építés (pl. 
tornaszoba) és eszközbeszerzési fejlesztésre, képzések, tréningek finanszírozására. A 
projektek 100 %-ban  támogatottak. Az intézményvezetővel már egyeztetett ez ügyben. 
Javasolja a pályázat benyújtását. 
   
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 
18/2012.(V.30.)számú 

határozata 
 

 
óvoda felújítási pályázat benyújtására 

 
A Bizottság: 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek a pályázat benyújtását. 
 
 
A bizottság több napirendet nem tárgyalt, ezért az elnök az ülést bezárta. 

 
 

 
 

Kmft. 
 

                                                                                                                        Agárdi Sándor  
                                                                                                                               elnök 
 
 
 


