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Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11-ei 

nyilvános ülésének  

 

a./ jegyzőkönyve 

b./ tárgysorozata 

c./ határozatai: 455-460/2012. 

d./ rendelete: -- 

 

 

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./ Döntés önkormányzati tulajdonú termőföld hasznosításáról. 

 

6./ Előterjesztés falumegújítási, fejlesztési pályázat benyújtására. 

 

7./ Előterjesztés a szociális gondoskodás körébe tartozó kérelmek elbírálásához. 

 

 

Tornyospálca, 2012. október 11.  

 

 

                                                                                                             Lukácsi Attila 

                                                                                                              polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11. 

napján  megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme. 

 

 

JELEN VANNAK 

 

Lukácsi Attila polgármester  elnökletével  Csépke Csaba,  Dr. Kovács József, Dr. Legény 

Zsolt, Móré Gáborné képviselők. 

 

Tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Miklósné jegyző 

 

 

 

HIÁNYZ I K 

 

Agárdi Sándor,  Szántó József akik távolmaradásukat előzetesen jelezték. 

 

 

Lukácsi Attila polgármester köszönti a testület ülésén megjelent képviselőket, a 

tanácskozási joggal jelenlévőket.   

Megállapítja, hogy az ülés 5  fővel határozatképes, így azt megnyitja. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyére  Csépke Csaba  képviselő  

személyében, akit a képviselő-testület  4 „igen” szavazattal, az érintett tartózkodásával 

elfogadott. 

 

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének a megállapítására a meghívótól 

eltérően, melyet szó szerint ismertet. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat.  

Mivel más javaslat nem érkezett, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-

testület  5 „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./ Döntés önkormányzati tulajdonú termőföld hasznosításáról. 
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6./ Előterjesztés falumegújítási, fejlesztési pályázat benyújtására. 

 

7./ Előterjesztés a szociális gondoskodás körébe tartozó kérelmek elbírálásához. 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

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

megkötésére. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester  

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi:  valamennyi bizottság 

 

A napirendi pont előadója  szó szerint ismerteti a megállapodás tervezetét érintő 

egyeztetéseket. Úgy tűnik, hogy a megállapodás jelenlegi tervezete a megállapodás 

mellékletét érintő módosításokkal az önkormányzatnak és az érintett dolgozóknak is előnyös 

és javasolja annak előterjesztés szerinti elfogadását. 

Kéri a bizottságok véleményének ismertetését. 

 

Móré Gáborné az Oktatási,  Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság Elnök-

helyettese elmondja, hogy a bizottság az előterjesztés szerinti tartalommal javasolja a 

megállapodás jóváhagyását. 

 

Dr. Legény Zsolt Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke ismerteti a bizottság döntését, mely 

szerint az előterjesztésnek megfelelően,  a megállapodás tervezete és mellékletei szerinti 

tartalommal javasolja az jóváhagyni és a polgármestert felhatalmazni a megállapodás 

megkötésére. 

 

Csépke Csaba Szociális, Idős- és Egyházügyi  Bizottság Elnök-helyettese elmondja, hogy 

a bizottság az előterjesztés szerinti tartalommal javasolja a megállapodás jóváhagyását. 

 

Mivel más javaslat nem volt, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-

testület 5  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

455/2012. (X.11.)  

határozata 

 

a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére 

 

A Képviselő-testület: 

 

tárgybani előterjesztést megtárgyalta és a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján elkészített - az előterjesztés 
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mellékletét képező - „Megállapodás a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításához” 

elnevezésű Megállapodást és mellékleteit – az abban foglalt tartalommal, az átvételre kerülő 

nevesített köztisztviselőkkel -  jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester                                                                    Határidő: 2012. október 31. 

 

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

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

                        Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 

 

Lukácsi Attila polgármester   elmondja, hogy az intézmény önkormányzati működtetéséről 

szóló szándéknyilatkozatát még a jogszabály módosítást megelőzően küldte meg az 

intézményfenntartó központnak. A jogszabály módosításról szóló minisztériumi körlevél arról 

győzte meg, hogy nem szabad az önkormányzatnak vállalnia a működtetését. 

Az előterjesztést tárgyalták bizottságok, kéri a döntések ismertetését. 

 

Móré Gáborné az Oktatási,  Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság Elnök-

helyettese elmondja, hogy a bizottság – korábbi döntését felülvizsgálva – úgy döntött hogy 

nem javasolja a működtetés vállalását. 

 

Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke  elmondja, hogy a bizottság szintén nem javasolja a  

működtetés felvállalását.  

Személyes meggyőződése, hogy a választási ciklusra történő kötelezettséget nem szabad 

vállalni, ugyanis a döntés felülvizsgálatára a választást követő 6 hónapon belül lesz lehetőség.  

A költségvetési finanszírozás pedig nem fog különbséget tenni a feladatot vállaló ill. nem 

vállaló települések között. 

 

Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület 5  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

456/2012. (X.11.)  

határozata 

 

köznevelési intézmény önkormányzati működtetéséről 

 

A Képviselő-testület: 

 

mint 3000 lélekszámot meg nem haladó települési önkormányzat nem vállalja a köznevelési 

intézmény 2013. január 1. napjától történő működtetését. 

 

Határozatról értesül: 

1./ polgármester 

2./ irattár 
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Tárgy:/3.tsp./ Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok támogatására pályázat benyújtására. 

  

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

  

A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a bizottság véleményét. 

 

Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke  elmondja, hogy a bizottság javasolja a  Képviselő- 

testületnek a pályázat benyújtását, a határozati javaslat elfogadását.  

 

Mivel más javaslat nem volt, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-

testület 5  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

457/2012.(X.11.)  

határozata 

 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

1./ A Magyarország  2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 

törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

 

2./ Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény 

alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

 

I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti. 

 
II. a)  A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen 

jogcímen 12 548 766  forint összegű bevételt tervez. 

 
III. Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletét 10 036 000 forint összegű 

működési célú hiánnyal fogadta el. 

 

IV. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. 

      c)  Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. 

 

V.  Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.        

 

Felelős: polgármester                            Határidő: a pályázat benyújtására 2012. november 5. 
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Tárgy:/4.tsp./ Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő csatlakozásról. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Írásbeli előterjesztés. 

Véleményezik: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

                         Oktatási,  Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 

 

Kovács Miklósné jegyző elmondja, hogy a mai nap folyamán jelent meg a támogatáskezelő 

honlapján a csatlakozási határidő, ill. a pályázati kiírás határidejének 2012. október 26. 

napjára történő módosítása. 

 

A polgármester kéri a bizottságok döntését ismertetni. 

 

Móré Gáborné az Oktatási,  Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság Elnök-

helyettese elmondja, hogy a bizottság 1 igen, 1 nem szavazattal nem támogatta a javaslatot.  

 

Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke  elmondja, hogy a bizottság szintén 1 igen, 1 nem 

szavazati aránnyal  a javaslatot elutasította. 

 

H o z z á s z ó l á s o k: 

 

Dr. Legény Zsolt azon a véleményen van, hogy a hátrányos helyzetű tanulókat segíteni kell, 

ezért javasolja az ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozást. 

Javasolja továbbá az egy főre eső jövedelem korlátját  a nyugdíjminimum 150 %-ában 

megállapítani, mely jelenleg 42 750 Ft. 

 

Lukácsi Attila polgármester javasolja a támogatás összegét a tavalyi mértékben 

megállapítani, valamint a keretet az „A” típusúnál 15, míg a „B” típusúnál 5 főben maximálni 

és az átcsoportosítás jogát fenntartani.  

 

A polgármester kéri szavazni a csatlakozásról. 

A polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 „igen” , 1 „nem”, 1 

„tartózkodás”-al a javaslatot elfogadja, csatlakozni kíván a BURSA HUNGARICA 

Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához. 
 

A polgármester szavaztat a módosító javaslatokról. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5-5  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   

tartózkodás nélkül  

 

- az egy főre jutó havi nettó jövedelmet a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-

ában állapítja meg 

- a támogatás mértékét havi 3 000 Ft-ban állapítja meg 

- a támogatásban részesíthetők maximális számát „A” típusú pályázók esetén 15 

főben, „B” típusú pályázók esetén 5 főben állapítja meg azzal, hogy az 

átcsoportosítás lehetőségét fenntartja 
 

A polgármester szavaztat a módosított határozati javaslatról Megállapítja, hogy a Képviselő-

testület 5  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
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Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

458/2012.(X.11.)  

határozata 

 

 

a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

való csatlakozásról 

 

A Képviselő-testület: 

 

1./  Csatlakozni kíván a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer  2013. évi fordulójához 

 

2./   Az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a 

pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 

Feltételekben foglaltaknak, valamint a Szabályzatnak megfelelően jár el. 

 

3./  Kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója keretében a 

beérkezett pályázatokról hozott döntést az OKM Támogatáskezelő által üzemeltetett https: 

//www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet honlapon on-line adatbázisában rögzíti. 

Az adatrögzítést a Polgármesteri Hivatal erre kijelölt köztisztviselője látja el. 

 

4./  A pályázatot ezen határozat melléklete szerinti pályázati kiírásoknak megfelelően kiírja 

2012. október 26. napjáig. A  pályázatok elbírálása során az egy főre eső havi nettó jövedelmet 

az öregségi nyugdíjminimum 150 %-ában állapítja meg és szabályzatát a melléklet szerint teszi 

közzé. 

A támogatás mértékét havi  3 000 Ft összegben állapítja meg. 
 

A támogatásban részesíthetők maximális számát „A” típusú pályázók esetén 15 főben, „B” 

típusú pályázók esetén 5 főben állapítja meg azzal, hogy az átcsoportosítás lehetőségét 

fenntartja. 

 

Határidő: 2012. október 26.  Csatlakozási szándék megküldésére     

                  2012. október 26.   Pályázat kiírása                                                                                   

Felelős: Polgármester 

 

                                                               Melléklet a 458/2012.(X.11.) határozathoz 

 

S Z A B Á L Y Z A T 

 

a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 

elbírálásához és rangsorolásához 

 

 

1./ Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Testület) 

bírálja el és rangsorolja az ösztöndíjpályázatokat. A határidőn túl benyújtott és 



 8 

formailag nem megfelelő pályázatokat az EPER-Bursa rendszerben bírálatból kizárja és 

kizárását írásban indokolja. Hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. 

 

2./ Minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben     

elbírál és döntését írásban – bírálati lapon – indokolja. 

Kizárólag az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező 

pályázót részesítheti támogatásban. 

 

3./ A Testület az elbírálás során kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív 

vizsgálatára tekintettel jár el. 

 

4./ Szociálisan rászorult:  

az a hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő, felsőoktatási 

intézményben tanulmányokat megkezdeni kívánó, ill. folytató hallgató, akinek havi 

jövedelme, vagy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, feltéve hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az 

egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg  

- külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy  

- együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét. 

    Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a pályázó ill. közös háztartásban 

élő közeli  hozzátartozók életvitelszerűen laknak, az a vagyoni értékű jog, amely az 

általuk lakott  ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel 

fenntartott gépjármű.  

         A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed  a z 1997. XXXI. Tv. 19.§ (4) bekezdésben            

        meghatározott közös  háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára. 

 

Halmozottan hátrányos pályázó az, aki: 

- árva, vagy félárva, 

- családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több, 

- gyermeket nevel, 

- egyedül neveli a gyermekét, 

- valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy családjában folyamatos 

ellátást igénylő beteg vagy rokkant van, 

- eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül, 

- nem részesül kollégiumi ellátásban. 

         

       5./ A pályázónak a család jövedelmi viszonyairól igazolást kell benyújtania. A         

       jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető  

       jövedelmeknél a három hónapot, egyéb jövedelmeknél az egy évet nem haladhatja meg. 

       Amennyiben az önkormányzat hivatalos tudomása, vagy környezettanulmány alapján a  

       kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja a  

       testület, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, ill. a saját és a családja  

       tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.  

       Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban  

       szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével  

       vélelmezhető. 

                   

       6./ A Polgármesteri Hivatal – a szociális ügyintézője által – az érdemi elbírálásban  

       résztvevő pályázókról helyzetértékelést készít. 
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  7./ A Testület a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása        

alapján a pályázót minimum 1.000 Ft havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó        

támogatási igényét elutasítja. A havi támogatás összegének 100 Ft-tal maradék nélkül        

oszthatónak kell lennie. 

 

8./ A Testület elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult  pályázókat 

részesíti támogatásban.   

 

9./ A Testület a támogatásban részesülő pályázókat rangsorolja. 

 

10./ A támogatások összesített adatait a pályázati kiírás szerint az önkormányzat hirdetőtábláján 

és   a helyben szokásos módon közzé teszi. 

 

11./ A Szabályzatban nem rögzített kérdésekben az Általános Szerződési Feltételekben 

foglaltakat kell figyelembe venni.   

 

 

Tárgy:/5.tsp./ Döntés önkormányzati tulajdonú termőföld hasznosításáról. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Írásbeli kérelem. 

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

 

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. 

Kéri a bizottsági vélemény ismertetését. 

 

Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke  elmondja, hogy a bizottság szintén 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. 

 

A polgármester javasolja ajánlat kérését a haszonbérlésre vonatkozóan. 

 

A polgármester szavaztat javaslatról Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5  „igen” 

szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

459/2012.(X.11.)  

határozata 

 

önkormányzati tulajdonú termőföld hasznosításáról 

 

A Képviselő-testület: 

 

ajánlatot kér az önkormányzat tulajdonában lévő 3540 hrsz-ú, 1370 m2 területű, szőlő 

művelési ágú külterületi ingatlan haszonbérletére.  

 

Határozatról értesül: 

1./ kérelmező 

2./ irattár 

 

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

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Szóbeli előterjesztés. 

Véleményezi: Oktatási,  Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 

                        Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

 

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. 

Kéri dönteni arról, hogy mely pályázatokat készítse elő döntésre. 

Kéri a bizottságok véleményét. 

 

Móré Gáborné az Oktatási,  Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság Elnök-

helyettese elmondja, hogy a bizottság 2 igen szavazattal minden javaslatot támogat.  

 

Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke  elmondja, hogy a bizottság szintén támogat minden 

javaslatot. 

 

Lukácsi Attila javasolja az orvosi rendelőre, valamint a 541  hrsz-ú önkormányzati ingatlanra 

vonatkozó pályázat előkészítését. 

 

Mivel más javaslat nem volt, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-

testület 5  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 



 11 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

460/2012.(X.11.)  

határozata 

 

 

falumegújítási, fejlesztési pályázatokról 

 

A Képviselő-testület: 

 

Megbízza a polgármestert a falumegújításra és –fejlesztésre irányuló – orvosi rendelő 

tatarozása, valamint a tornyospálcai 541  hrsz-ú önkormányzati területen közpark, játszótér és 

sportpálya kialakítás – pályázatok döntésre történő előkészítésével. 

 

Határidő: azonnal                                                                             Felelős: polgármester 

 

 

Tárgy:/7.tsp./ Előterjesztés a szociális gondoskodás körébe tartozó kérelmek 

elbírálásához. 

 

Előadó: Kovács Miklósné jegyző                                                                      

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi: Szociális, Idős- és Egyházügyi  Bizottság 

 

 

A polgármester közli, hogy a napirendet zárt ülésen tárgyalja a testület, melyről külön 

készül jegyzőkönyv. 

 

 

 

K.m.f.t. 

 

 

Lukácsi Attila                                                                                        Kovács Miklósné 

 polgármester                                                                                                 jegyző 

 

 

A jegyzőkönyvben foglaltak megfelelnek a testületi ülésen elhangzottakkal, az hiteles.      

 

 

 

Csépke Csaba 

      képviselő 


