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Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-ei nyilvános  
rendkívüli ülésének 
 
a./ jegyzőkönyve 
b./ tárgysorozata 
c./ határozata: 337/2010. 
 
 
                                                    T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 

 
Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 
 
 
1./ Előterjesztés Hátrányos helyzetű  Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
programjában való részvételre. 
 
2./ Kovács Imre tornyospálcai lakos kérelme. 
 
 
 
Tornyospálca, 2010. december 7. 
 
 
                                                                                                                         Lukácsi Attila 
                                                                                                                          polgármester 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december  
7-én megtartott nyilvános   rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme. 
 
 
                                                        J E L E N  V A N N A K 
 
 
Lukácsi Attila polgármester elnökletével Agárdi Sándor, Csépke Csaba Károly,  
Dr. Legény Zsolt, Móré Gáborné  és Szántó József képviselők. 
 
Tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző 
 
          

H I Á N Y Z I K 
 

 
Dr. Kovács József képviselő, aki távolmaradását előzetesen nem jelezte. 
 
Lukácsi Attila polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőket és a 
tanácskozási joggal jelen lévő jegyzőt. 
 
Megállapítja, hogy az ülés 6 fővel határozatképes, így azt megnyitja. Javaslatot tesz a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére Dr. Legény Zsolt és Szántó József személyében, akiket 
a képviselő testület  5-5 „igen” szavazattal, az érintettek tartózkodásával elfogadott. 
 
Dr. Kovács József megérkezett. 
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének megállapítására a meghívóban szereplő 
napirendi ponttól  eltérően, melyet szó szerint ismertet. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat. 
 
Mivel más javaslat nem hangzott el, a polgármester szavaztat a napirendi javaslatról. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbiak szerint fogadta el az ülés napirendjét: 
 
1./ Előterjesztés Hátrányos helyzetű  Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
programjában való részvételre. 
 
2./ Kovács Imre tornyospálcai lakos kérelme. 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
Tárgy:/1.tsp./ Előterjesztés Hátrányos helyzetű  Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
programjában való részvételre. 
 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Szóbeli előterjesztés. 
 
A polgármester bejelenti, hogy a napirendet zárt ülésen kell tárgyalni, melyről külön készül 
jegyzőkönyv. 
 
 
A zárt ülést követően a polgármester megállapítja, hogy a testület 7 fővel 
határozatképes. 
 
 
Tárgy:/2.tsp./ Kovács Imre tornyospálcai lakos kérelme. 
  
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Szóbeli előterjesztés. 
 
 
Lukácsi Attila polgármester ismerteti, hogy Kovács Imre tornyospálcai lakos Adventi kereszt 
felállításához kért engedélyt. Szeretné, ha az egyházak a keresztet megáldanák, illetve 
megszentelnék. A kereszt vízkeresztkor kerülne elbontásra. 
 
Dr. Kovács József  semmi kivetni valót nem lát a dologban, de szeretné, ha az politika 
mentes lenne. 
 
Agárdi Sándor sem ellenzi a kérelem teljesítését, de felhívja a figyelmet arra, hogy a 
színhely tele van szeméttel, sőt a Rákóczi szobor környéke is. Kéri annak önkormányzat általi 
eltakarítását. 
Jelzi továbbá, hogy néhány fa, bokor metszése szükséges, mely munkálatokhoz kér 
közmunkaerőt. 
 
Csépke Csaba felajánlja egy napra a saját traktorát, amennyiben az önkormányzat nem tudja 
mivel a szemetet elszállíttatni. 
 
Lukácsi Attila polgármester elmondja, hogy sajnos az önkormányzatnak nem áll 
rendelkezésére traktor és pótkocsi. Ismerteti azon elképzelést, mely három önkormányzat – 
Tornyospálca, Jéke, Mezőladány -  általi non profit gazdasági társaság létrehozását célozza 
meg, elmondja a pályázati lehetőségeket, a más területeken való esetleges együttműködést. 
Kéri az ezzel kapcsolatos véleményeket. 
 
Dr. Legény Zsolt: jó gondolatnak tartom a három önkormányzat általi gazdasági társaság 
létrehozását, de szkeptikus vagyok a jelenlegi önkormányzati együttműködések láttán. A 
gondolat mindenképpen jó, kell a non profit gazdasági társaság, de nem biztos, hogy jó 
közösen működtetni azt. 
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Dr. Kovács József : az elképzelést én is támogatom, de a közös társaság előnyeit végig kell 
gondolni, szélesebb palettán lehetne működtetni. Külső szolgáltatás esetén cél lenne minél 
többet visszaforgatni. Az önkormányzatok jelenlegi  testületét ismerve korrekt kapcsolat 
alakítható ki velük. 
 
Lukácsi Attila polgármester emlékeztet a napirendre és szavazásra teszi a kérelmet. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

337/2010. (XII.7.) Ökt. számú 
h a t á r o z a t a 

 
Kovács Imre tornyospálcai lakos kérelméről 

 
 

A Képviselő-testület: 
 
Kovács Imre tornyospálcai lakos kérelmét megismerte és engedélyezi 2011. január 6-áig 
Adventi kereszt felállítását az Árpád téri park mellett lévő emlékműnél.  
Kérelmező köteles  2011. január 10-éig a kereszt saját költségén történő elszállításáról 
gondoskodni. 
 
 
Mivel több napirend nem volt, a polgármester az ülést bezárta. 
 
 

Kmft. 
 

Lukácsi Attila                                                                                                 Kovács Miklósné 
polgármeser                                                                                                             jegyző 
 
A jegyzőkönyvben foglaltak megfelelnek a testületi ülésen elhangzottakkal, az hiteles. 
 
 
 
Dr. Legény Zsolt                                                                                               Szántó József             
    képviselő                                                                                                            képviselő 
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