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Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális, Sport 

és Településfejlesztési Bizottsága 2012. november 14-ei nyilvános ülésének  

 

a./ jegyzőkönyve 

b./ tárgysorozata 

c./ határozata: 26-27/2012. 

  

 

 

TÁRGYSOROZAT 

 

 

Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 

 

1./ Tornyospálca Községért Közalapítvány Üzleti terve. 

2./ Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és 

Könyvtár tankönyvtámogatás iránti kérelme. 

 

3./ Előterjesztés Hátrányos helyzetű  Tanulók Arany János Tehetséggondozó 

programjában való részvételre. 

 

Tornyospálca, 2012. november 14. 

               

 

 

 

                                                                                                                        Agárdi Sándor 

                                                                                                                                elnök 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, 

Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottságának 2012.  november 14-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.  

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?  

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./ Tornyospálca Községért Közalapítvány Üzleti terve. 

2./ Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és 

Könyvtár tankönyvtámogatás iránti kérelme. 

 

3./ Előterjesztés Hátrányos helyzetű  Tanulók Arany János Tehetséggondozó 

programjában való részvételre. 
 

Napirendek tárgyalását megelőzően a bizottság elnöke kéri jegyzőkönyvbe foglalni, hogy a 

képviselő-testületi ülések időpontja nem megfelelő. A délután 2-3 óra túl korai, ezért kéri a 

jegyzőt, hogy továbbítsa a polgármester felé azon kérését, hogy a Képviselő-testületet ne 

hívja össze 17.00 órától korábbi időpontra. 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

Tárgy: /1.tsp./ Tornyospálca Községért Közalapítvány Üzleti terve. 

  

A bizottság elnöke nem sok változást lát a korábbi üzleti tervhez képest. Továbbra is az a 

véleménye, hogy olcsóbban is be lehetne szerezni az emeletes ágyakat, ezen túl a terv bevételi 
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oldalát is túlzónak tartja. Ettől függetlenül javasolja az alapítvány üzleti tervének elfogadását 

és a végrehajtás megkezdését. 

 

Móré Gáborné is javasolja a terv elfogadását. 

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: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottsága 

26/2012.(XI.14.)számú 

határozata 
 

Tornyospálca Községért Közalapítvány Üzleti tervéről 

 

 

A Bizottság: 

 

javasolja a Képviselő-testületnek  Tornyospálca Községért Közalapítvány Üzleti terve 

elfogadását. 

 
 

Tárgy: /2.tsp./ Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 

Művészetoktatás és Könyvtár tankönyvtámogatás iránti kérelme. 
 

 

Agárdi Sándor nem érti, hogy miért most érkezett a kérelem, ezt már szeptemberben lehetett 

látni, nem támogatja a kérelmet. 

 

Móré Gáborné ellenkező véleményen van, javasolja a tankönyvtámogatás iránti kérelemnek 

helyt adni. 

 

Az elnök szavaztat.  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 

27/2012.(XI.14.)számú 

határozata 

 

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

tankönyvtámogatás iránti kérelméről 

 
 

A Bizottság: 

 

Nem javasolja a Képviselő-testületnek  az intézmény támogatás iránti kérelmét teljesíteni. 
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Tárgy: /3.tsp./ Előterjesztés Hátrányos helyzetű  Tanulók Arany János Tehetséggondozó 

programjában való részvételre. 

 

Agárdi Sándor jelzi, hogy a napirendet zárt ülésen tárgyalja a bizottság, melyről külön készül 

jegyzőkönyv. 

  

 

 

Kmft. 

 

                                                                                                                        Agárdi Sándor  

                                                                                                                               elnök 


