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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 6-án 8 óra 25 

perctől tartott, rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Ülésterem  

 

Jelenlévők: 

 

Juhász Csaba polgármester 

Rácz József alpolgármester 

Albert Balázs képviselő  

Bucsi István képviselő 

Hajbin Tímea képviselő 

 

Szűcs Márta jegyző  

 

 

Juhász Csaba polgármester: köszöntöm a megjelenteket, megnyitom a rendkívüli nyilvános 

testületi ülést. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Kérem a 

napirend előtti hozzászólásokat. 

Nincs. 

Javasolt napirend: 

 

1. „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” pályázattal 

kapcsolatos döntések meghozatala 

Előterjesztő: Juhász Csaba polgármester 

2. „Tordas Községért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Juhász Csaba polgármester 

A napirenddel kapcsolatban nincs hozzászólás. A képviselő-testület 5 igen, egyhangú 

szavazattal elfogadta a napirendet. 

 

1. „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” pályázattal kapcsolatos 

döntések meghozatala 

Juhász Csaba polgármester ismerteti a pályázati kiírást. 

Hajbin Tímea képviselő: a hatvan millió forintot túlzásnak tartom. 

Juhász Csaba polgármester: azt kell megnéznünk mi a realitás, mik azok a programok, 

amelyekre a faluban igény van. Tizenegy tanulási formát kell megvalósítani három év alatt,  
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Juhász Csaba polgármester:  Kérem, aki elfogadja az együttműködési  megállapodást 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

Tordas Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

30/2017. (IV. 6.) határozata 

az EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása c. pályázati 

kiírásról 

 

Tordas Község Önkormányzata pályázatot nyújt be Magyarország Kormányának felhívása 

alapján az az EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása c. 

pályázati kiírásra. 

 

A pályázat célja: a kulturális intézményekben megvalósuló egész életen át tartó tanulást 

biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak, új típusú tanulási formák 

kialakítása sokszínű tematikájú programmal, az ehhez szükséges feltételek megteremtése, a 

meglévő szolgáltatások továbbfejlesztése. 

 

A beruházás teljes költsége: 15-60 millió Ft a megvalósítandó tanulási programok számától 

függően.  

A támogatás mértéke: 100% 

 

A képviselő-testület elfogadja a pályázat projekttervezési, pályázatírási, hatósági 

szerződéskötési és hatósági elszámolási folyamatában közreműködő Agenda Pályázatház 

Pályázati Tanácsadó Kft-vel kötendő Együttműködési Megállapodást. Felhatalmazza a 

polgármestert, ennek aláírására. 

Megbízza a polgármestert a pályázati dokumentáció összeállításának koordinálására, 

elkészíttetésére és aláírására. 

 

Felelős: Juhász Csaba polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

2. „Tordas Községért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

Juhász Csaba polgármester: az alapítvány alapító okiratában az oktatási tevékenységet is 

kell vennünk, a közhasznú tevékenységként szerepel, de a felsorolásból kimaradt. Aki 

egyetért a módosítással kérem, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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31/2017. (IV.6.) számú határozata 

a „Tordas Községért” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tordas Községért” Közalapítvány alapító 

okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

- Az 5. pont második francia bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 

 

 a közművelődési, kulturális, művészeti, oktatási és helyi sporttevékenység 

támogatása; 

Juhász Csaba polgármester: aki a módosítással az egységes alapító okiratot elfogadja, 

kérem kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2017. (IV.6.) számú határozata 

a „Tordas Községért” Közalapítvány alapító okiratának elfogadásáról 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tordas Községért” Közalapítvány alapító 

okiratát a 31/2017. (IV.6.) számú határozatban foglalt módosításokkal, egységes szerkezetben 

elfogadja. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Juhász Csaba polgármester: egyéb kérdés hozzászólás? 

Nincs több hozzászólás, Juhász Csaba polgármester 8 óra 45 perckor bezárja a rendkívüli 

nyílt ülést. 

Kmf. 

 Juhász Csaba Szűcs Márta 

 polgármester jegyző 


