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Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-ai 

nyilvános ülésének  

 

a./ jegyzőkönyve 

b./ tárgysorozata 

c./ határozatai: 451-454/2012. 

d./ rendelete: -- 

 

TÁRGYSOROZAT 

 

 

Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 

 

1./ A tornyospálcai Bor-és Gyümölcs Szeszfőzde ingatlan  bérbeadására kiírt pályázat 

eredményének megállapítása. 

 

2./ Döntés gépjármű tároló építéséhez szükséges beszerzésről. 

 

3./ Szándéknyilatkozat fogorvosi ügyeleti ellátás kistérségi fenntartásáról. 

 

4./ Tornyospálca településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása - 

környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. 

  

Tornyospálca, 2012. szeptember 26.  

 

 

                                                                                                             Lukácsi Attila 

                                                                                                              polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 

26. 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  Dr. Kovács József 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./ A tornyospálcai Bor-és Gyümölcs Szeszfőzde ingatlan  bérbeadására kiírt pályázat 

eredményének megállapítása. 

 

2./ Döntés gépjármű tároló építéséhez szükséges beszerzésről. 

 

3./ Szándéknyilatkozat fogorvosi ügyeleti ellátás kistérségi fenntartásáról. 

 

4./ Tornyospálca településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása - 

környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

Tárgy:/1.tsp./ tornyospálcai Bor-és Gyümölcs Szeszfőzde ingatlan  bérbeadására kiírt 

pályázat eredményének megállapítása. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester  

Szóbeli előterjesztés 

Véleményezi:  Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

 

A napirendi pont előadója  javasolja, hogy az önkormányzat üzleti érdekére figyelemmel 

a Képviselő-testület  rendelje el a zárt ülést az 1. napirend tekintetében. 

 

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

Képviselő-testület 5  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül zárt ülést 

rendel el. 

A zárt ülésről külön készül  jegyzőkönyv. 

 

Zárt ülést követően a polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel 

továbbra is határozatképes. 

 

A polgármester ismerteti a zárt ülésen hozott Képviselő-testületi döntést az alábbiak 

szerint: 

 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

451/2012. (IX.26.)  

határozata 

a tornyospálcai Bor-és Gyümölcs Szeszfőzde ingatlan  bérbeadására kiírt pályázat 

eredményéről 

 

A Képviselő-testület: 

 

1./ A Tornyospálca Község Önkormányzat tulajdonát képező tornyospálcai 0231/2 hrsz-ú 

Bor-és Gyümölcs Szeszfőzde ingatlan  bérbeadására kiírt pályázati eljárást eredményesnek 

nyilvánítja és a nyertes pályázónak  Klémensz Tíbor 4611 Jéke, Táncsics u. 26. szám alatti 

lakost hirdeti ki. 

 

Megajánlott bérleti díj: a lefőzött mennyiség után a befolyt bevétel 20 %-a de legalább   

                                          negyedévente 150 000 Ft. 

 

 

2./ Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
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Tárgy:/2.tsp./ Döntés gépjármű tároló építéséhez szükséges beszerzésről. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester  

Szóbeli előterjesztés 

Véleményezi:  Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

 

Lukácsi Attila polgármester   elmondja, hogy a tároló építéséhez nagy mennyiségű vasanyag 

szükséges, melynek értéke kb. 1 500 000 Ft, de további beszerzésekre kerül majd sor. A 

testület hozzájárulása szükséges a kötelezettségvállaláshoz. 

A Bizottság tárgyalta az előterjesztést, kéri az Elnököt a bizottság döntésének ismertetésére. 

 

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

testületnek, hogy engedélyezze a gépjármű tároló építéséhez szükséges vasanyag beszerzését. 

 

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 

452/2012. (IX.26.) 

határozata 

 

gépjármű tároló építéséhez szükséges beszerzésről 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

engedélyezi a gépjármű tároló építéséhez szükséges vasanyag beszerzését. 

Határozatról értesül: 

1./ polgármester 

2./ költségvetési, számviteli ügyintézők 

3./ irattár 

 

Tárgy:/3.tsp./ Szándéknyilatkozat fogorvosi ügyeleti ellátás kistérségi fenntartásáról. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester  

Szóbeli előterjesztés 

Véleményezi:  Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

 

A napirendi pont előadója hogy megkereste a többcélú kistérségi társulás 

munkaszervezetének vezetője a fogorvosi ügyeleti ellátás kistérségi fenntartásával 

kapcsolatban. 2012. december 31. napjáig az ellátás finanszírozása egyrészt az OEP-től, 

másrészt a társulás által nyújtott támogatásból valósul meg. Számítások szerint a következő 

évtől az OEP finanszírozás mellett havonta kb. 150 000 Ft-ot a társulásban részt vevő 

önkormányzatoknak kell felvállalni oly módon, hogy 50 %-ot lakosságarányosan, míg a 

másik 50 %-ot esetszám alapján kell az önkormányzatoknak megfizetni.  

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

testületnek, hogy vegyen részt a társulásban. 

 

H o z z á s z ó l á s o k: 

 

Dr. Kovács József véleménye szerint ez vállalható, korrekt megoldási javaslat, nem beszélve 

arról, hogy az ellátást a települések így módon meg tudják oldani. 

 

Mivel több 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 

453/2012. (IX.26.) 

határozata 

 

fogorvosi ügyeleti ellátás kistérségi fenntartásáról 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

szándékát nyilvánítja, hogy részt kíván venni a fogorvosi ügyeleti ellátás kistérségi 

fenntartásában. 

 

Határozatról értesül: 

1./ Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezet Vezetője 

2./ polgármester, jegyző 

3./ költségvetési, számviteli ügyintézők 

4./ irattár 

 

Tárgy:/4.tsp./ Tornyospálca településrendezési terv és helyi építési szabályzat 

módosítása - környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester  

Írásbeli előterjesztés 

 

Mivel a  napirenddel kapcsolatosan 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: 
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Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

454/2012. (IX.26.)  

határozata 

 

Tornyospálca településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása - környezeti 

hatásvizsgálat szükségességéről 

 

A Képviselő-testület: 

 

 

Az  egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: R) 4. §  szerinti környezeti hatásvizsgálat szükségességének 

megállapítására szolgáló, a megkeresett - érintett közigazgatási – szervek bevonásával 

lefolytatott eljárása után, a R. 3. illetve 4.§ felhatalmazása alapján megállapítja, hogy 

 

a településszerkezeti terv és leírása, valamint a szabályozási terv és helyi építési szabályzat 

módosításának várható környezetre gyakorolt hatása nem indokolja a R. szerinti környezeti 

hatásvizsgálat készítését. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: a határozat közzétételéről – a helyben szokásos módon - a polgármester  

 

 

Napirendet követően tájékoztatja a polgármester a Képviselő-testületet a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről.  

Elmondja, hogy két kazánt nyert az önkormányzat, egyik a hivatalban, másik az Ady közi 

Óvodában kerül elhelyezésre. 

Ismerteti a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás-tervezetét, az 

önkormányzattól átkerülő álláshelyeket. 

Végezetül beszámol a szennyvíz beruházást érintően a Társulási Tanács által meghozott 

döntésekről. 

 

 

Az ülésen több napirendet nem tárgyalt a testület, ezért a polgármester az ülést bezárta. 
 

 

K.m.f.t. 

 

 

Lukácsi Attila                                                                                        Kovács Miklósné 

 polgármester                                                                                                 jegyző 

 

 

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

 

 

Dr. Kovács József 

      képviselő 


