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Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi 

Bizottsága 2012. október  11-ei nyilvános ülésének 

 

a./ jegyzőkönyve 

b./ tárgysorozata 

c./ határozatai: 43-47/2012. 

 

 

TÁRGYSOROZAT 

 

 

Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 

 

 

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

 

2./ Előterjesztés  köznevelési intézmény önkormányzati működtetéséről. 

 

3./ Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 

támogatására pályázat benyújtására. 

 

4./ Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő csatlakozásról. 

 

5./ Önkormányzati tulajdonú termőföld hasznosítása. 

 

6./ Előterjesztés falumegújítási, fejlesztési pályázat benyújtására. 

 

 

Tornyospálca, 2012. október 11. 

 

 

                                                                                                                    Dr. Legény Zsolt  

                                                                                                                             elnök 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, 

Ügyrendi Bizottságának 2012. október 11-én megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme. 

 

JELEN VANNAK 

 

Dr. Legény Zsolt elnök,  Szántó József  bizottsági tag 

 

Állandó tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző 

                                                  Lukácsi Attila polgármester                                                   

                                                  Dr. Kovács József alpolgármester 

                                                  

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Miklósné jegyző 

 

HIÁNYZIK 

 

Csépke Csaba  , aki távollétét előzetesen bejelentette. 

 

Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke köszönti a bizottság ülésén megjelent képviselőt, a 

tanácskozási joggal jelenlévőket. 

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 volt, az elnök szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 2 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el az ülés 

napirendjét: 

 

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

 

2./ Előterjesztés  köznevelési intézmény önkormányzati működtetéséről. 

 

3./ Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 

támogatására pályázat benyújtására. 

 

4./ Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő csatlakozásról. 

 

5./ Önkormányzati tulajdonú termőföld hasznosítása. 

 

6./ Előterjesztés falumegújítási, fejlesztési pályázat benyújtására. 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 

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

megkötésére. 
 

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.  

 

Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke elmondja, hogy még valóban nem ismertek a jövő évi 

finanszírozási adatok, ezért a hivatal létszámszükségletére jövő év januárjában vissza kell 

térnie a Képviselő-testületnek. 

A megállapodást illetően javasolja, hogy a testület csak úgy fogadja el a megállapodást, ha 

minden érintett dolgozót átvesznek. 

 

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 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

43/2012.(X.11.)számú 

határozata 
 

a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére 
 

 

A Bizottság: 

 

javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását de csak abban az esetben, 

ha minden érintett dolgozót átvesz a járási hivatal.  

 

Tárgy: /2.tsp./ Előterjesztés  köznevelési intézmény önkormányzati működtetéséről. 

 

Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke  véleménye szerint a jogszabályi módosítás miatt nem 

szabad felvállalni az önkormányzati működtetést. A döntés felülvizsgálatára csak 

önkormányzati választásokat követő fél éven belül lesz lehetőség. 

 

Mivel más javaslat nem érkezett, az elnök szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 2 

igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

44/2012.(X.11.)számú 

határozata 

 

köznevelési intézmény önkormányzati működtetéséről 

A Bizottság: 

 

Nem javasolja a Képviselő-testületnek a köznevelési intézmény önkormányzati működtetését. 
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Tárgy: /3.tsp./ Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok támogatására pályázat benyújtására. 

 

Dr. Legény Zsolt  elmondja, hogy a következő költségvetési évtől már nem lesz lehetőség 

ÖNHIKI pályázat benyújtására. A módosított költségvetési hiány fedezetére javasolja a 

pályázatot benyújtani. 

 

Mivel más javaslat 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 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

45/2012.(X.11.)számú 

határozata 

 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására 

pályázat benyújtására 

 

A Bizottság: 

 

Javasolja a Képviselő-testületnek a pályázat benyújtását. 

 

Tárgy: /4.tsp./ Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő csatlakozásról. 

 

Dr. Legény Zsolt  javasolja az ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozást, a pályázat kiírását. 

 

Mivel más javaslat nem volt, az elnök szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 1 „igen” , 

1 „nem”  szavazattal,  tartózkodás nélkül a  javaslatot nem fogadta el. 

 

Tárgy: /5.tsp./ Önkormányzati tulajdonú termőföld hasznosítása. 

 

Lukácsi Attila polgármester elmondja, hogy a kérelem az önkormányzat tulajdonában lévő 

3540 hrsz-ú, 1370 m2 területű, szőlő művelési ágú külterületi ingatlan megvételére, vagy 

bérletére irányul.  

Az eladás, megvásárlás  költségei többre rúgnának mint amennyibe a terület kerül, ezért 

javasolja annak bérlet formájában történő hasznosítását. 

 

Dr. Legény Zsolt  a haszonbérletet támogatja. 

 

Kovács Miklósné jegyző elmondja, hogy a hasznosításra a termőföldről  szóló 1994. évi LV. 

törvény és a  termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának 

részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet előírásait kell megfelelően 

alkalmazni. 

A kérelem konkrét ajánlatot nem tartalmaz, ezért a kérelmezőt erre kérni kell. Amennyiben a 

beérkezett ajánlatot az önkormányzat elfogadja, azt 15 napra közzé kell tenni az erre szolgáló 

internetes felületen és az önkormányzat hirdető tábláján. Ez arra szolgál, hogy az elővásárlás, 

előhaszonbérleti jog gyakorlására jogosultak élhessenek –e jogukkal. 

A jegyző saját önkormányzata ügyében nem járhat el, ezért kérni kell a kifüggesztésre eljáró 

hatóság kijelölését. 
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Mivel más javaslat 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 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

46/2012.(X.11.)számú 

határozata 

 

Önkormányzati tulajdonú termőföld hasznosításáról 

 

A Bizottság: 

 

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kérelmezőt szólítsa fel ajánlattételre a termőföld 

haszonbérletére vonatkozóan. 

 

 

Tárgy: /6.tsp./ Előterjesztés falumegújítási, fejlesztési pályázat benyújtására. 

  

 

Lukácsi Attila polgármester tájékoztatja a bizottságot 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, ezt külön értékelik. 

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. A 

pályázatok benyújtására október 15-étől november 15-éig van lehetőség 

Kéri, hogy tegyen javaslatot a bizottság hogy mely pályázatokat készítse elő döntésre. 

 

Dr. Legény Zsolt személy szerint minden fejlesztési javaslattal egyetért, javasolja, hogy 

ebben döntsön a Képviselő-testület. 

 

Mivel más javaslat 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 

Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 

47/2012.(X.11.)számú 

Határozata 
 

falumegújítási, fejlesztési pályázatról 
 

A Bizottság: 

 

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy jelölje ki a fejlesztési célokat döntés előkészítésre. 

 

 

 

A Bizottság  több napirendet nem tárgyalt, az elnök a részt vételt megköszönte és az 

ülést bezárta. 

 

 

 

Kmft.  

 

                                                                                                                 Dr. Legény Zsolt 

                                                                                                                          elnök    

                                                                                                                                                                                                                   


