
Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-ei nyilvános  
a l a k u l ó    ülésének 
 
a./ jegyzőkönyve 
b./ tárgysorozata 
c./ határozatai: 270-282/2010. 
d./ rendelete: 11/2010.  
 
 
                                                    T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 
 
 
1./ Ünnepélyes megnyitó. 
A helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda tájékoztatója a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármester választás eredményéről és törvényességéről. 
 
2./ Az Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele. 
Vagyonnyilatkozat-tételi nyomtatványok átadása. 
 
3./ Előterjesztés a polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítására. 
4./ Előterjesztés ad hoc bizottság megválasztására. 
 
5./ Előterjesztés az alpolgármester megválasztására.                
Az alpolgármester eskütétele. 
 
6./ Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására. 
 
7./ Előterjesztés a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 5/2007.(II. 5.) rendelet módosítására. 
 
8./ Előterjesztés a Képviselő-testület bizottságai megválasztására. 
 
9./ Előterjesztés a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási 
Tanács tagjai delegálására. 
 
10./ Előterjesztés a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálatára. 
 
11./ Tájékoztató a polgármester ki nem vett szabadságáról. 
 
 
Tornyospálca, 2010. október 14. 
 
 
                                                                                                                         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. október 14-
én megtartott nyilvános   a l a k u l ó    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. 
Kovács József, Dr. Legény Zsolt, Móré Gáborné  és Szántó József képviselők. 
 
Tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző 
 
Meghívott: Kaibás János HVB elnöke 
 
Jegyzőkönyvvezető: Bákai Gáborné 
 
 
 
Dr. Kovács József korelnök köszönti a testületi ülésen megjelent polgármestert, képviselőket, 
meghívott vendéget és a tanácskozási joggal jelen lévő jegyzőt. 
 
Megállapítja, hogy az ülés 7 fővel határozatképes, így azt megnyitja. Javaslatot tesz a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére Szántó József és Csépke Csaba Károly személyében, 
akiket a képviselő testület  6-6 „igen” szavazattal, az érintettek tartózkodásával elfogadott. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjének megállapítására a meghívóban szereplő napirendi pontok 
szerint. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat. 
 
 
Dr. Legény Zsolt javaslatot tesz a 4. és az 5. napirendi pontoknak  a 6. és 7. napirendi 
pontokkal történő felcserélésére.   
 
Kovács Miklósné jegyző jelzi  ad hoc bizottság létrehozásának szükségességét. 
 
A Képviselő-testület a javaslatokat egyhangúan elfogadva az alábbiak szerint fogadta el az 
ülés napirendjét: 
 
1./ Ünnepélyes megnyitó. 
A helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda tájékoztatója a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármester választás eredményéről és törvényességéről. 
 
2./ Az Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele. 
Vagyonnyilatkozat-tételi nyomtatványok átadása. 
 
3./ Előterjesztés a polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítására. 
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4./ Előterjesztés ad hoc bizottság megválasztására. 
 
5./ Előterjesztés az alpolgármester megválasztására.                
Az alpolgármester eskütétele. 
 
6./ Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására. 
 
7./ Előterjesztés a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 5/2007.(II. 5.) rendelet módosítására. 
 
8./ Előterjesztés a Képviselő-testület bizottságai megválasztására. 
 
9./ Előterjesztés a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási 
Tanács tagjai delegálására. 
 
10./ Előterjesztés a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálatára. 
 
11./ Tájékoztató a polgármester ki nem vett szabadságáról. 
 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
 
Tárgy:/1.tsp./ a Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda tájékoztatója a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás eredményéről és 
törvényességéről. 
Megbízólevelek átadása.  
 
Előadók: Kaibás János HVB Elnöke 
                 Kovács Miklósné HVI Vezetője 
Írásbeli beszámoló 
 

 
Dr. Kovács József korelnök felkéri Kaibás Jánost a helyi választási bizottság elnökét 
értékelje a választás eredményét. 
 
Kaibás János tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a helyhatósági választás eredményéről. 
Átadva megbízó levelüket gratulált megválasztásukhoz, munkájukhoz jó egészséget és sok 
sikert kívánt.   
 
Tárgy:/2.tsp./ Az Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele. 
Vagyonnyilatkozat-tételi nyomtatványok átadása. 
 
A képviselőktől az  esküt kiveszi: Kaibás János HVB Elnöke 
A polgármestertől az esküt kiveszi: Dr. Kovács József korelnök 
Írásos tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről valamint a polgármesteri és 
képviselői összeférhetetlenségről. 
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Dr. Kovács József korelnök felkéri a képviselőket és a polgármestert  hogy tegyék le az 
esküt. 
 
Kaibás János a HVB Elnöke az esküszöveget előolvassa. A Képviselő-testület tagjai az 
esküt az alábbi tartalommal tették le: 
 

„Én, ……… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek;  

az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom;   

a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; képviselői tisztségemből  

eredő feladataimat a Tornyospálca fejlődésének előmozdítása és az  

Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 

 
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 
Dr. Kovács József korelnök felkéri Lukácsi Attila László polgármestert az eskü letételére. 
 
Lukácsi Attila László polgármester az esküt letette a Képviselő-testület előtt. 
 
Dr. Kovács József korelnök az eskü letétele után átadta az ülés vezetését Lukácsi Attila 
polgármesternek. 
 
Kovács Miklósné jegyző felhívja a Képviselő-testület tagjai figyelmét az összeférhetetlenség, 
valamint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségükre, melyről a tájékoztatót előzetesen 
megkapták. 
 
Tárgy:/3.tsp./ Előterjesztés a polgármester illetményének, költségtérítésének 
megállapítására. 
 
Előadó: Dr. Kovács József korelnök 
Írásbeli előterjesztés 
 
Dr. Kovács József: korelnök véleménye szerint az előző ciklust is figyelembe kell venni, az 
önkormányzati törvény szerint a polgármester illetménye nem lehet kevesebb az előző évihez 
képest. Elmondta, hogy 2010-ben az illetményalap összege 38.650-Ft, melynek szorzója 
8,5-11 lehet. Javaslatot tett a polgármester illetményének 10,5-es szorzóval való történő 
megállapítására, majd képviselő társaitól is javaslatokat kért. 
 
Lukácsi Attila bejelentette személyes érintettségét. 
 
A polgármester további javaslattétel hiányában szavazásra bocsátotta a 10,5-es szorzóval az 
illetmény megállapítására tett javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 „igen” 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 „tartózkodással” az alábbi határozatot hozta:  
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Tornyospálca  Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 
270/2010. (X. 14.) Ökt. számú 

h a t á r o z a t a 
 

a polgármester illetményének megállapításról 
 
A Képviselő-testület: 
 
 Lukácsi Attila László polgármester illetményét 2010. október 3-i hatállyal a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított 
illetményalap (38. 650 Ft.) és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdésben 
meghatározott szorzószám 10,5  szorzataként, 405.825 Ft, azaz  négyszázötezer 
nyolcszázhuszonöt forintban állapítja meg. 
 
Határozatról értesülnek: 
1. polgármester 
2. illetmény számfejtő 
3. személyi anyag 
4. irattár 
 
 
Dr. Kovács József korelnök a polgármester költségtérítése megállapítása kapcsán  elmondja, 
hogy  komoly szennyvízberuházás előtt áll a község, így ő a maximális 30% megállapítására 
tesz  javaslatot.  
 
Lukácsi Attila bejelentette személyes érintettségét. 
 
Mivel más javaslat nem volt, a polgármester  szavaztat. Megállapítja, hogy a  Képviselő-
testület 6 „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 „tartózkodással” az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

271/2010. (X. 14.) Ökt. számú 
h a t á r o z a t a 

 
 

a polgármester költségátalányának megállapításról 
 
A Képviselő-testület: 
 
Lukácsi Attila László polgármester költségátalányát 2010. október 3-i hatállyal a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint 
illetményének 30 %-ában,  121.748 Ft, azaz egyszázhuszonegy ezer hétszáznegyvennyolc 
forintban állapítja meg. 
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Határozatról értesülnek: 
1. polgármester 
2. polgármesteri hivatal költségvetési, számviteli ügyintézői 
3. személyi anyag 
4. irattár 
 
Tárgy:/5.tsp./Előterjesztés ad hoc bizottság  megválasztására.               
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Szóbeli előterjesztés 
 
A napirendi pont előadója javasolja, hogy az alpolgármester titkos választásának 
lebonyolítására az alábbi összetételű bizottságot hozza létre a Képviselő-testület: 
Elnök: Móré Gáborné 
Tagjai: Agárdi Sándor 
            Dr. Legény Zsolt 
 
A jelöltek bejelentették személyes érintettségüket és hozzájárulnak ahhoz, hogy 
nyilvános ülésen tárgyalja a napirendet a Képviselő-testület. 
 
A polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület az érintetteket ne zárja ki a szavazásból. 
A polgármester egyenként szavaztat a jelöltek személyes érintettségéről. Megállapítja, hogy 
a Képviselő-testület 6-6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,  1-1 tartózkodással az 
alábbi határozatokat hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

272/2010. (X. 14.) Ökt. számú 
h a t á r o z a t a 

 
 

Móré Gáborné személyes érintettségéről 
 

A Képviselő-testület: 
 
Móré Gáborné személyes érintettségét megállapítja, de a szavazásból nem zárja ki. 
 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 
273/2010. (X. 14.) Ökt. számú 

h a t á r o z a t a 
 

 
Agárdi Sándor személyes érintettségéről 

 
A Képviselő-testület: 
 
Agárdi Sándor személyes érintettségét megállapítja, de a szavazásból nem zárja ki. 
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Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 
274/2010. (X. 14.) Ökt. számú 

h a t á r o z a t a 
 

 
Dr. Legény Zsolt személyes érintettségéről 

 
A Képviselő-testület: 
 
Dr. Legény Zsolt  személyes érintettségét megállapítja, de a szavazásból nem zárja ki. 
 
 
Mivel más javaslat nem hangzott el, a polgármester szavaztat a bizottság megválasztásáról. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodással  az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

275/2010. (X. 14.) Ökt. számú 
h a t á r o z a t a 

 
szavazatszámláló bizottság megválasztásáról 

 
A Képviselő-testület: 
 
Az alpolgármester titkos szavazásának lebonyolítására, a szavazatok összeszámlálására, az 
eredmény megállapítására az alábbi összetételű szavazatszámláló bizottságot választja meg: 
 
Elnök: Móré Gáborné 
Tagjai: Agárdi Sándor 
            Dr. Legény Zsolt 
 
A bizottság megbízatása az alpolgármester választás eredményének megállapításáig tart. 
 
Tárgy:/5.tsp./Előterjesztés az alpolgármester megválasztására.               
Az alpolgármester eskütétele. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
Az alpolgármestertől az esküt kiveszi: Lukácsi Attila polgármester. 
 
Lukácsi Attila polgármester javasolja Dr. Kovács József képviselőt alpolgármesternek 
megválasztani. Megkérdezi az érintettet, hogy vállalja-e megválasztása esetén a megbízatást? 
 
 
Dr. Kovács József nyilatkozik, hogy vállalja megválasztása esetén a megbízatást, egyben 
bejelenti személyes érintettségét. 
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A polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület az érintettet ne zárja ki a szavazásból. A 
polgármester szavaztat az érintett személyes érintettségéről. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

276/2010. (X. 14.) Ökt. számú 
h a t á r o z a t a 

 
Dr. Kovács József személyes érintettségéről 

 
A Képviselő-testület: 
 
Dr. Kovács József  személyes érintettségét megállapítja, de a szavazásból nem zárja ki. 
 

 
Kovács Miklósné jegyző bejelenti, hogy a titkos szavazás feltételi adottak. Szó szerint 
ismerteti a titkos szavazásra vonatkozó, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 5/2007.(II.5.) rendelet 39. § (2)-(5) bekezdéseit. 
 
Móré Gáborné a bizottság elnöke kiosztja a szavazólapokat, megállapítja, hogy minden 
képviselő kapott szavazólapot. 
 
A polgármester a szavazás és az eredmény megállapításának idejére szünetet rendel el. 
 
Szünet után a polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel van jelen.  
 
Móré Gáborné a bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság 7 szavazólapot talált az 
urnában, melyből mind a 7 szavazólap érvényes és mind a 7 szavazólapon „igen” szavazat 
van. 
 
A polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

277/2010. (X. 14.) Ökt. számú 
h a t á r o z a t a 

az alpolgármester megválasztásáról 

 

A Képviselő-testület: 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva Dr. Kovács József képviselőt alpolgármesterré titkos szavazással 
megválasztotta. 
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Dr. Kovács József alpolgármester megköszöni a Képviselő-testület bizalmát.   
 
Az alpolgármester  az esküt  letette. 
 
Tárgy:/6.tsp./Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
 
Lukácsi Attila polgármester szóbeli kiegészítőjében elmondja, hogy nem értett egyet a 
jegyzővel az anyag kiküldésekor. Tájékoztatásul közölte, hogy az illetményalap összege 
2010. évben 38.650 Ft., melynek szorzója 4,5-6,5 lehet. Felkérte a testület tagjait tegyenek 
javaslatokat a tiszteletdíj megállapítására. 
 
Kovács Miklósné jegyző elmondja, hogy a tiszteletdíj megállapításakor két kritériumnak kell 
megfelelni. Egyrészt a tiszteletdíj nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíját, másrészt a tiszteletdíj törvényi határainak - 4,5-6,5  - is érvényesülni kell. 
Kéri továbbá figyelembe venni, hogy az alpolgármester tiszteletdíját megválasztása napjától 
kell megállapítani, azaz 2010. október 14-e hatállyal.  
 
Dr. Legény Zsolt: javaslatot tett az 5,5-es szorzóra. 
 
Dr. Kovács József bejelenti személyes érintettségét. 
 
A polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület az érintettet ne zárja ki a szavazásból. A 
polgármester szavaztat az érintett személyes érintettségéről. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

278/2010. (X. 14.) Ökt. számú 
h a t á r o z a t a 

 
Dr. Kovács József személyes érintettségéről 

 
A Képviselő-testület: 
 
Dr. Kovács József  személyes érintettségét megállapítja, de a szavazásból nem zárja ki. 
 
Lukácsi Attila polgármester – mivel az alpolgármester tiszteletdíjára további javaslat nem 
hangzott el -  szavaztat, szó szerint ismertetve a határozati javaslatot a jegyző által 
elmondottakat figyelembe véve. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 „igen” szavazattal,  ellenszavazat nélkül, 1 
„tartózkodással”  az alábbi határozatot hozta: 
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Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 
279/2010. (X. 14.) Ökt. számú 

h a t á r o z a t a 

az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításról  

A Képviselő-testület: 

Dr. Kovács József alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 14-i hatállyal a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított 
illetményalap (38. 650 Ft) és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4. § (1) bekezdésben 
meghatározott szorzószám (5,5)  szorzataként, 212.575 Ft, azaz kettőszáztizenkettő ezer 
ötszázhetvenöt  forintban állapítja meg. 

Határozatról értesülnek: 
1. alpolgármester 
2. polgármesteri hivatal költségvetési, számviteli ügyintézői 
3. irattár 
 
Tárgy:/7.tsp./Előterjesztés a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 5/2007.(II.5.) rendelet módosítására. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
 
Lukácsi Attila polgármester elmondta, hogy az előző ciklusban 2 bizottság működött, de 
ebben a ciklusban egy bizottság működését javasolja 3 taggal, melynek tagjait a testületi 
tagokhoz javasolja kötni.  Felkéri a Képviselő-testület tagjait tegyék meg javaslataikat. 
 
Dr. Legény Zsolt 3 bizottság létrehozását javasolja - pénzügyi, oktatási és szociális - 3-3 
fővel. 
 
Szántó József elmondja, hogy az előző ciklusban 2 bizottság tagjaként dolgozott, ami 
számára megterhelő volt. Véleménye szerint több bizottság működése aggályos, így ő egy 
bizottság létrehozását javasolja 3 fővel.  
 
Dr. Kovács József alpolgármester sem javasolja egynél több bizottság létrehozását. 
 
Lukácsi Attila polgármester szavazásra bocsátotta az egy bizottság létrehozását, melyet a 
képviselő testület 5 „igen” szavazattal, 2 „ellenszavazattal”, tartózkodás nélkül 
elfogadott. 
 
Mivel a rendelet-tervezetet érintően más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja 
a módosító javaslatot figyelembe véve a rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
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Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2010. (X.21.) önkormányzati rendelete 

 
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (II.5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 18.§ (1) bekezdésében, a 3. § tekintetében a helyi önkormányzatokról 
szóló torvény 22. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) 
bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló az 5/2007. (II. 5.) önkormányzati rendeletet 
(továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
Az SZMSZ 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ A Képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, melyből 6 fő egyéni listán kerül megválasztásra. 
A polgármester tagja a testületnek. A Képviselő-testület tagjait az 1. mellékelt tartalmazza. 
 

2. § 
 

Az SZMSZ 12. §-a a következők szerint módosul: 
 
„A testület határozatképes, ha tagjainak több mint a fele az ülésen jelen van.” 
 

3. § 
 
Az SZMSZ  52. § (1) bekezdése  a következők szerint módosul: 
 
„A képviselő-testület állandó jelleggel 

- 3  tagú Pénzügyi, Ügyrendi 
 
bizottságot hoz létre.” 

 
4. § 

 
 
Az SZMSZ  1.számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete, a 4. számú melléklet 
helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. 
 

5. § 
 

Ez a rendelet kihirdetésekor  lép hatályba. 
 
 

6.  § 
 

Hatályát veszti az SZMSZ 8. § (6) bekezdése. 
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7. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti. 
 
 
Lukácsi Attila                                                                                         Kovács Miklósné  
 polgármester                                                                                                    jegyző  
 
 
1. melléklet a 11/2010. (X.21.) önkormányzati rendelethez 
[1.számú melléklet az 5/2007. (II.5.) rendelethez] 
 

A Képviselő-testület tagjai 
 

Lukácsi Attila   László                polgármester 
Agárdi Sándor                             képviselő 
Csépke Csaba Károly                  képviselő 
Dr. Kovács József                       képviselő 
Dr. Legény Zsolt                         képviselő 
Móré Gáborné                             képviselő 
Szántó József                              képviselő 
 
 
2. melléklet a  11/2010. (X.21.) önkormányzati rendelethez 
[4.számú melléklet az 5/2007. (II.5.) rendelethez] 

 
Névszerinti szavazás esetén a képviselők nevének alfabetikus sorrendje 

 
Agárdi Sándor   
Csépke Csaba Károly 
Dr. Kovács József                         
Dr. Legény Zsolt     
Lukácsi Attila László 
Móré Gáborné                              
Szántó József   
                                                                              
 
Tárgy:/8.tsp./Előterjesztés a Képviselő-testület bizottsága megválasztására. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
 
Lukácsi Attila javaslatot tesz a Pénzügyi, Ügyrendi bizottság létrehozására,  a bizottság 
elnökévé Szántó József, tagjaivá Agárdi Sándor és Móré Gáborné képviselőket javasolja 
megválasztani. Kéri a testület tagjait tegyenek javaslatokat ők is. 
 
Agárdi  Sándor elnökként Dr. Legény Zsoltot javasolja, a bizottság tagjaivá pedig Szántó 
József és Csépke Csaba képviselőket. 
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Az érintett képviselők bejelentik személyes érintettségüket, egyben nyilatkoznak, hogy 
hozzájárulnak a napirend nyílt ülésen történő tárgyalásához. 
 
Lukácsi Attila polgármester további javaslat hiányában szavazásra bocsátja az első 
javaslatot, miszerint a bizottság elnöke Szántó József, tagjai Agárdi Sándor és Móré Gáborné 
képviselők legyenek. 
A polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 „igen” szavazattal, 2 
„ellenszavazattal”  és  2 „tartózkodással” a javaslatot elutasította. 
 
A polgármester szavaztat a második javaslatról, miszerint a bizottság elnöke Dr. Legény 
Zsolt, tagjai Szántó József és Csépke Csaba képviselők legyenek. A polgármester 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 „igen” szavazattal, 1 „ellenszavazattal” és 3 
„tartózkodással” a javaslatot elutasította.  
 
A polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület nem választotta meg a Pénzügyi, 
Ügyrendi Bizottságot. 
 
Tárgy:/8.tsp./ Előterjesztés a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca 
Társulási Tanács tagjai delegálására. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
 
Lukácsi Attila polgármester elmondja, hogy Tornyospálca közoktatási intézményfenntartói 
társulást hozott létre Mezőladánnyal és Anarccsal, melynek legfőbb döntéshozó szerve a 
Tanács. A Társulási Tanács  9 főből áll, melybe 4 tagot Tornyospálca delegál, Szántó 
József és az ő személyében, míg a másik 2 fő leköszönő képviselő, akiknek személyét 
pótolni kell. Javasolta Dr. Legény Zsolt, és Csépke Csaba Károly képviselőket 
megválasztani. 
Dr. Legény Zsolt és Csépke Csaba Károly  megköszönték a jelölést, de azt nem vállalták 
el. Megkérte a testület tagjait tegyenek javaslatokat a társulásba történő delegálása. 
 
Csépke Csaba Károly véleménye szerint a társulási tanácsba azok kerüljenek akik ilyen 
területen dolgoznak. Javaslatot tett Agárdi Sándor és Móré Gáborné személyére. 
 
Az érintett képviselők bejelentik személyes érintettségüket, egyben nyilatkoznak, hogy 
vállalják a jelölést és hozzájárulnak a napirend nyílt ülésen történő tárgyalásához. 
 
Lukácsi Attila polgármester további javaslat hiányában szavazásra bocsátotta Agárdi 
Sándor és Móré Gáborné delegálását a társulási tanácsba, melyet a Képviselő-testület 4 
„igen” szavazattal, „ellenszavazat” nélkül és 3 „tartózkodással” elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

. Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

280/2010. (X. 14.) Ökt. számú 
h a t á r o z a t a 

 
a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási Tanács tagjai 

megválasztására 
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A Képviselő-testület: 
 
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 10.§ 
(2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás 
Tornyospálca Társulási Tanácsába  

 
- Móré Gáborné-t,  
- Agárdi Sándor-t 
 

választja meg és delegálja tagoknak, egyben megbízza őket Tornyospálca Községi 
Önkormányzat képviseletével.  
 
Határozatról értesülnek: 
1. érintettek 
2. Társulási Tanács Elnöke 
3. irattár 
 
Tárgy:/9.tsp./Előterjesztés a Képviselő-testület és Szervei Szervezetei és Működési 
Szabályzatának felülvizsgálatára. 
 
Előadó: Kovács Miklósné jegyző 
Írásbeli előterjesztés 
 
 
Lukácsi Attila polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatának felülvizsgálatára Kovács Miklósné jegyzőt bízza meg, a 
felülvizsgálat határidejeként  2010. december 15-ét javasolja megállapítani. 
 
Mivel más javaslat nem volt, a polgármester szavaztat. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca  Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

281/2010. (X. 14.) Ökt. számú 
h a t á r o z a t a 

 
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. 

(II.5.) rendelet felülvizsgálatáról 
 
A Képviselő-testület: 
 
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (II.5.) 
rendelet felülvizsgálatával  Kovács Miklósné jegyzőt bízza meg. 
A felülvizsgálat határidejét: 2010. december 15. napjában állapítja meg. 
 
Határidő: előterjesztés képviselő-testülethez történő benyújtásra 2010. XII. 15. 
Felelős: Kovács Miklósné jegyző 
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Tárgy:/10.tsp./ Tájékoztató a polgármester ki nem vett szabadságáról. 
 
Előadó: Kovács Miklósné jegyző 
Írásbeli tájékoztató 
 
 
Kovács Miklósné jegyző tájékoztatásul közölte, hogy Lukácsi Attila polgármester 2006. 
október 1. és 2010. október 3-a közötti időszakban 101 szabadságot nem vett ki.  
 
Lukácsi Attila polgármester örül annak, hogy van az önkormányzatnak alpolgármestere és 
szabadsága idejére tudja majd helyettesíteni. 
 
Dr. Legény Zsolt javasolta, hogy a torlódás elkerülése érdekében a polgármester készítsen 
szabadságolási ütemtervet 2010. december 15-ig.  
 
A polgármester bejelenti személyes érintettségét. 
 
Mivel más javaslat nem volt, a polgármester szavaztat, melyet a testület 6 „igen” szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Tornyospálca  Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

282/2010. (X. 14.) Ökt. számú 
h a t á r o z a t a 

 
a polgármester ki nem vett szabadságáról 

 
A Képviselő-testület: 
 
Tudomásul veszi, hogy Lukácsi Attila polgármesternek  2006. október 1. és 2010. október 3-a 
közötti időszakban 101 ki nem vett szabadsága van.  
 
Felkéri a Polgármester Urat, hogy 2010. december 15-éig készítsen szabadságolási ütemtervet 
és azt terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: képviselő-testülethez történő benyújtásra 2010. XII. 15. 
Felelős: Lukácsi  Attila polgármester 
 
A napirendeket követően a polgármester bejelenti, hogy az önkormányzat érdekét sértő 
döntésnek tartja, hogy a Képviselő-testület nem tudta megválasztani a Pénzügyi, Ügyrendi 
Bizottságát. A bizottság feladata többek között a vagyonnyilatkozati nyomtatványok átadása, 
a vagyonnyilatkozatok átvétele, mely nem tűr halasztást. Szó szerint ismerteti a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (3) bekezdésében foglaltakat és 
kezdeményezi a napirend újratárgyalását.  
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A Képviselő-testületet rendkívüli ülésre 2010. október 14-én 17.00 órára a Polgármesteri 
Hivatal tanácskozó termében ezúton összehívja, a következő napirend tárgyalására: 
 
1./ Előterjesztés az önkormányzat érdekét sértő döntés felülvizsgálatára, a Pénzügyi, 
Ügyrendi Bizottság megválasztására. 

 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Szóbeli előterjesztés 
 
 
 
Mivel több napirend nem volt, a polgármester az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f.t. 
 
 
 
 
Lukácsi Attila                                                                                                 Kovács Miklósné 
polgármeser                                                                                                             jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyvben foglaltak megfelelnek a testületi ülésen elhangzottakkal, az hiteles. 
 
 
 
 
 
Csépke Csaba Károly                                                                                        Szántó József 
         képviselő                                                                                                      képviselő 
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