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Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális, Sport 

és Településfejlesztési Bizottsága 2012. október 11-ei nyilvános ülésének  

 

a./ jegyzőkönyve 

b./ tárgysorozata 

c./ határozatai: 23-25/2012. 

  

 

TÁRGYSOROZAT 

 

 

Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 

 

1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére. 

 

2./ Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő csatlakozásról. 

 

3./ Előterjesztés  köznevelési intézmény önkormányzati működtetéséről. 

 

4./ Előterjesztés falumegújítási, fejlesztési pályázat benyújtására. 

 

 

Tornyospálca, 2012. október 11. 

               

 

 

 

                                                                                                                        Agárdi Sándor 

                                                                                                                                elnök 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, 

Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottságának 2012.  október 11-én 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 

 

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 polgármestert.  

Megállapítja, hogy az ülés 2 fővel határozatképes, így azt megnyitja. 

Javaslatot tesz az ülés napirendjének a megállapítására a meghívó szerint.  

Megkérdezi, hogy van e más javaslat?  

Lukácsi Attila polgármester javasolja felvenni tárgyalásra az „Előterjesztés falumegújítási, 

fejlesztési pályázat benyújtására.” c. napirendet. 
 

Mivel más javaslat nem érkezett, a bizottság elnöke szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 

2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadva, az 

alábbiak szerint fogadta el az ülés napirendjét. 

 

1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére. 

 

2./ Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő csatlakozásról. 

 

3./ Előterjesztés  köznevelési intézmény önkormányzati működtetéséről. 

 

4./ Előterjesztés falumegújítási, fejlesztési pályázat benyújtására. 
 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

Tárgy: /1.tsp./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás 

megkötésére. 
 

A bizottság elnöke érdeklődik az érintett köztisztviselők személyéről, melyre a jegyző 

megválaszolt. 
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Kovács Miklósné jegyző elmondja, hogy az átadás 3 főt érint, ugyanakkor nem tudni,  hogy a 

maradó 3+1 fő elegendő lesz-e a tényleges feladat ellátására. A hivatal finanszírozását sem 

tudni, de szeretném hogy amennyiben szükséges 2013. január 1. napjától a Képviselő-testület 

engedélyezne 1 álláshelyet.  

 

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 

23/2012.(X.11.)számú 

határozata 
 

a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére 
 

 

A Bizottság: 

 

javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. 

 
 

Tárgy: /2.tsp./ Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő csatlakozásról. 

 

Agárdi Sándor a bizottság elnöke elmondja, hogy személy szerint nem támogatja a 

rendszerhez történő csatlakozást. A pályázatok valótlan adatokat tartalmaznak. 

 

Móré Gáborné ellenkező véleményen van, mert sok a hátrányos helyzetű gyerek, akiknek a 

havi 3 000 Ft támogatás is nagy segítséget jelent. 

 

Az elnök szavaztat.  Megállapítja, hogy a bizottság 1 „igen”, 1 „nem” szavazattal, 

tartózkodás nélkül a javaslatot nem támogatta. 

 

Tárgy: /3.tsp./ Előterjesztés  köznevelési intézmény önkormányzati működtetéséről. 
 

 

Agárdi Sándor emlékeztet arra, hogy a  bizottság korábban olyan tartalmú döntést hozott, 

hogy támogatja az intézményi működtetés önkormányzati felvállalását. Ezen döntését még 

akkor hozta, amikor nem volt ismert azon jogszabályi módosítás, hogy a működtetést 

önkormányzati választásokig kell ellátni. A tegnapi megyei értekezleten elhangzottak arról 

győzték meg, hogy nem szabad ezt felvállalni. 

 

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: 
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Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottsága 

24/2012.(X.11.)számú 

határozata 
 

köznevelési intézmény önkormányzati működtetéséről 

 

 

A Bizottság: 

 

Nem javasolja a Képviselő-testületnek a köznevelési intézmény önkormányzati működtetését. 

 

 

Tárgy: /4.tsp./ Előterjesztés falumegújítási, fejlesztési pályázat benyújtására. 

 

Lukácsi Attila polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy megjelent a 102/2012. (X. 

1.) VM rendelet, mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra 

és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szól. 

A múlt évben felmerült a főtér kialakításának gondolata, további pályázati cél lehet a 

kispályák felújítása, a faluház udvarán kemence, szabadtéri színpad, kültéri játékok 

beszerzése, a tornyospálcai 541  hrsz-ú önkormányzati területen közpark kialakítása 

játszótérrel, kézilabda pályával. A pályázatok értékelésénél vizsgálják a pályázat 

komplexitását, erre is oda kell figyelni. 

Még kérdéses – kötelező önkormányzati feladatellátás miatt kizáró ok -,  de hátha lesz 

lehetőség orvosi rendelő tatarozására is. 

Az önkormányzatnak kell az áfa-t finanszírozni, a támogatás felső határa 15 millió forint. 

 

Agárdi Sándor véleménye az, hogy pályázni kell, mindegyik fejlesztési elképzelés 

támogatandó. 

 

Móré Gáborné szerint is pályázni kell, de döntsön a képviselő-testület, hogy konkrétan mely 

célokra irányuljon a pályázat. 

 

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 

25/2012.(X.11.)számú 

határozata 
 

falumegújítási, fejlesztési pályázat benyújtásáról 

 

A Bizottság: 

 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nyújtson be pályázatot a falumegújításra, fejlesztésre 

kiírt pályázati felhívásra. 

 

  

 

A bizottság több napirendet nem tárgyalt, ezért az elnök az ülést bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

                                                                                                                        Agárdi Sándor  

                                                                                                                               elnök 


