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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 13-án 8 óra 15 

perctől tartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Ülésterem  

 

Jelenlévők: 

 

Juhász Csaba polgármester 

Rácz József alpolgármester 

Cifka János képviselő 

Bucsi István képviselő 

 

dr. Matota Kornél jegyző  

 

 

Juhász Csaba polgármester: köszönti a megjelenteket, megnyitja a nyilvános testületi ülést. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Farkas Örs képviselő úr, 

Hajbin Tímea képviselő asszony igazoltan van távol. Szollár László képviselő úr nem jelent 

meg. Kéri a napirend előtti hozzászólásokat. 

 

Javasolt napirend 

  

1. BM-es pályázaton való indulás döntése 

2. Tordasi Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosítása 

3. Testnevelési és Sportfejlesztési Koncepció elfogadása 

 

A napirenddel kapcsolatban nincs hozzászólás. A képviselő-testület 4 igen, egyhangú 

szavazattal elfogadta a napirendet. 

 

1. BM-es pályázaton való indulás döntése 

 

Juhász Csaba polgármester: BM rendelet alapján be lehet adni iskolai és óvodai utánpótlás, 

sport infrastrukturális-fejlesztésére pályázatot. Egyeztetve az iskolával létrehoznának, egy 

22X42 m-es műfüves tornapályát és tervben van három kültéri pingpong asztal telepítése az 

iskolaudvarra. Ezek nem biztos, hogy idei fejlesztések, mert ha ez a pályázat beadásra kerül, 

nyár végén lesz elbírálva.  

Juhász Csaba polgármester: ismerteti a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kéri 

kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2014. (II. 13.) számú határozata 

az iskolai 22x42 m-es műfüves tornapálya és pingpong asztalok pályázatáról 

 

Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 4/2014. (I. 31.) 

BM rendelet alapján iskolai és utánpótlás sport infrastrukturális-fejlesztésére, felújításra kiírt 

pályázatra, a Sajnovics János Általános és Művészeti Iskolának a 2463 Tordas, Köztársaság út 

1. (Hrsz. 218.) számú ingatlanán 22x42 m-es műfüves tornapálya létrehozására és 3 db kültéri 

pingpong asztal telepítésére, 19.797.558 Ft értékben. 

 

A fejlesztés megvalósításhoz szükséges 3.959.512 forint önrészt Tordas Község 

Önkormányzata a költségvetéséből biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

  2. Tordasi Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosítása 

 

Juhász Csaba polgármester: felvetődött az együttes ülésen is ez a téma, de nem került 

napirendre, végül az egyebeken belül mégis beszéltünk róla. Döntés nem született. A 

megállapodásban az szerepel, hogy akkor lehet a megállapodást módosítani, ha valamelyik 

képviselő-testület javasol egy módosítást, és ezt kezdeményezi. Megvan, hogy a másik 

testületnek mennyi időn belül kell tárgyalnia, meghoznia döntést. Ha a két döntés azonos, 

akkor életbe lép a módosítás, ha nem azonos, akkor nem lép életbe. 

 

Cifka János képviselő: az hangzott el a testületi ülésen, hogy Gyúró másnap tart testületi 

ülést és akkor megtárgyalják. 

 

dr. Matota Kornél jegyző: megtárgyalták és nem fogadták el. 

 

Juhász Csaba polgármester: nem tettünk javaslatot. 

 

dr. Matota Kornél jegyző: történt egy előterjesztés, amit a polgármester úr jegyzett, de a 

Társulási Megállapodás azt mondja, hogy valamelyik képviselő-testületnek kell 

kezdeményeznie a Megállapodás módosítását. 

 

Juhász Csaba polgármester: nekünk kell kezdeményezni a következő testületi ülésen. 

 

Cifka János képviselő: akkor Gyúrónak újra kell tárgyalni? 

 

dr. Matota Kornél jegyző: igen, vagy meg kell erősíteni a döntésüket, vagy új döntést kell 

hozniuk. 
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Juhász Csaba polgármester: ismerteti a határozati javaslatot. Kérdés ezzel kapcsolatban? 

 

Cifka János képviselő: mióta van a Közös Hivatal? 

 

dr. Matota Kornél jegyző: 2013. január óta. 

 

Cifka János képviselő: miért csak most vetődött fel ez a dolog? 

 

Juhász Csaba polgármester: mivel nem úgy jöttek be az adótartozásaink, mint ahogy kellett 

volna, át kellett nézni, hogy Tordas milyen területen hoz anyagi áldozatot és így került elő ez 

a dolog. Túl sok területen hozunk másokért áldozatot. 

Kérdés ezzel kapcsolatban? 

 

Nincsen.  

 

Juhász Csaba polgármester: Aki egyetért, kéri kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2014. (II. 13.) számú határozata 

a Tordasi Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, és javasolja a Tordasi Közös 

Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás 4.1.2. pontjának az alábbi módosítását: 

 

„Az állami normatíva a társuló önkormányzatok között úgy kerül elszámolásra, hogy 

Tordasnak annyi normatíva jut, mintha önálló hivatala lenne (beszámítva a 

normatívaszámítás közös hivatalra vonatkozó egyéb kedvezményeit), a fennmaradó összeg 

pedig Gyúrót illeti.” 

 

Felkéri a polgármestert és jegyzőt, hogy a módosítást kezdeményezze Gyúró Község 

Önkormányzatánál és annak eredményéről tájékoztassa a testületet. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3. Testnevelési és Sportfejlesztési Koncepció elfogadása 

 

Juhász Csaba polgármester: 2009-ben került elfogadásra az előző, mely 2013-ig tartott. A 

BM pályázathoz van szükség az új koncepció elfogadására. Az iskola és a Sport Egyesület, az 

Önkormányzatnak a háttérben, megpróbál minél több lehetőséget adni a sportolásra a 

gyermekeknek, szabadidő eltöltésére, utánpótlásra, versenyekre, meglévő pályáink 

fejlesztésére. Ezzel kapcsolatban kérdés?  
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Nincsen.  

 

Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja a Koncepciót, kéri kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2014. (II. 13.) számú határozata 

Tordas Község Középtávú,  

2014-2018 közötti Testnevelési és Sportfejlesztési Koncepciójáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Tordas Község 

Középtávú, 2014-2018 közötti Testnevelési és Sportfejlesztési Koncepcióját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Juhász Csaba polgármester: egy tájékosztatást szeretne adni. Korábban felmerült, hogy a 

polgárőrség pályázott autóra. Ezt a pályázatot megnyertük. 

 

Cifka János képviselő: ez utófinanszírozott. 

 

Juhász Csaba polgármester: így van. Meg kell várni az adóbevételeket, addig nem tudunk 

mozdulni. Utána viszont, ha megvásároltuk a gépkocsit, rögtön beadjuk elszámolásra. 

Másik pályázatunknál, szintén a polgárőrség számára nyertünk dologi kiadásokra, főleg 

üzemanyagra, 500 ezer forint körül. 

 

Cifka János képviselő: az egy működésre felhasználható pályázat. 

 

Juhász Csaba polgármester: ha más nincsen, akkor előre láthatóan február végén lesz a 

legközelebbi testületi ülés. 

 

Bucsi István képviselő: már polgármester úrnak jelezte, hogy február 19-étől március 3-áig 

nem lesz elérhető.      

 

Juhász Csaba polgármester: egyéb hozzászólás? 

 

Nincs hozzászólás, Juhász Csaba polgármester 8 óra 35 perckor bezárja a nyílt ülést. 

 

 

Kmf. 

 

 

 Juhász Csaba dr. Matota Kornél 

 polgármester jegyző 


