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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 4997/2013. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságának, valamint Ügyrendi Bizottságának 2013. december 16-án tartott ösz-
szevont üléséről. 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Barna Sándor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke  

Bolláné Csernák Csilla az Ügyrendi Bizottság elnöke, Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsági tag 

 Győri István Ügyrendi Bizottsági tag, Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag 
 Kiss Lajos Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag 

 Dr. Puliusné Sárdi Mária Ügyrendi Bizottsági tag, Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsági tag 

 (3 fő Ügyrendi Bizottsági tag, 5 fő Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag) 
 Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
 Dr. Vancsura István polgármester 
  
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető 
 Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 

 Illés Tibor, Homokhátsági Regionális és Hulladékkezelői Konzorcium 
intézményvezetője 

 
Napirendi pontok tárgyalása előtt érkezett: 
  Dr. Csernus Tibor Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag 
  
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag: 
  Kacziba Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag 
 Dr. Vancsura Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag 
     
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 14:12 órakor megállapította, hogy a bizottságok hatá-
rozatképesek, a 3 Ügyrendi Bizottsági tagból 3 tag volt jelen. A 8 Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsági tagból 5 tag volt jelen. A jegyzőkönyv aláírására Dr. Puliusné Sárdi Máriát javasolta. 
Megkérdezte Dr. Puliusné Sárdi Mária, hogy elfogadja-e a felkérést. 
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Dr. Puliusné Sárdi Mária, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
10. napirendi pontnak javasolta felvenni a reklám rendeletet. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Javasolta holnap tárgyalni a reklám rendeletet. Holnap ez a napirendi pont legyen összevont 
ülés keretében megtárgyalva. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak Győri István javaslatát. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
javaslatot, hogy 2013. december 17-én a pénzügyi bizottsági ülésen kerül tárgyalásra a reklám 
rendelet. 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak Győri István javaslatát. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a javaslatot, hogy 2013. december 17-én a pénzügyi bizottsági ülésen kerül tárgya-
lásra a reklám rendelet. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak napirendi pontokat és azok sorrendiségét- 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak napirendi pontokat és azok sor-
rendiségét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó új jogi szabályozás-
ból adódó teendőkről és döntésekről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 
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2. Előterjesztés a vagyonkezelési és - hasznosítási szerződésről 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 
 

3. Előterjesztés a vagyonkezelésre vonatkozó, Mötv. 109.§ (4) bekezdése szerinti rende-
let- tervezet megtárgyalására és elfogadására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 
 

4. Előterjesztés a közterületek használatáról szóló rendeletről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 
 

5. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztá-
sának jogkövetkezményeiről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 
 

6. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 
25/2013.(XII.02.) Ör. számú rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 

 
7. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2003.(IX.01.) Ör. szá-

mú rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 
 

8. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló 14/2013.(V.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 
 

9. Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módo-
sítása tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 

 
10. Egyéb bejelentések 
 
 

1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó új jogi szabá-
lyozásból adódó teendőkről és döntésekről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 

 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
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Köszöntötte Illés Tibor vendéget. Átadta a szót polgármester úrnak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Köszöntött minden jelenlévőt, Illés Tibort is. Elmondta, azért hívta meg, hogy bővebb felvilá-
gosítást nyújtson a bizottságnak miért kellenek a változtatások. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A múltkori ülésen kellett volna elfogadni a másik két előterjesztést, amit akkor nem fogadtak 
el. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Azért kért szót, hogy nehogy azt gondolja hogy nem fogadja el, mert ő meggyőzné. Homályos 
az egész, senki sem látja át. Azt mondta polgármester úr is, hogy hogy szavaznák meg annak 
a felbontását, ami már felbomlott. A körülmények a hibásak nem akart ebbe jobban belemen-
ni, évek óta küzdenek. Nem kaptak felvilágosítást. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Nem azt mondja, hogy nem nagyon értettek hozzá. Ez a vállalkozás, hogy ez beindult nagyon 
hasonlít a szennyvízberuházásra. Hogy lehet az, hogy van ahol van lehetőség, hogy 0 Ft-ra 
kihozzák. Mekkora hibát elkövettek Csongrádon is, hogy megvették a szállító eszközt dupla 
pénzért. A szerződésben az áll, hogy a szolgáltató 8%-ot emel. Lehet be sem hozták, vagy 
behozták és még 8%-al emelték. Elmondták neki azért kell emelni, hogy nyereséges legyen. 
Hozzá tette megszavazza, mert a kormány egységesíteni fogja. Hódmezővásárhelyen 5 milli-
árd forintos hiány van. Nem látja tisztán, ha ennyi pénzt bepumpálnak, akkor ebből jutalékot 
kaphat e Tiszaalpár. A kecskeméti Bács-Víznél is semmiért ott volt a tőkénk. Épültek tároló 
helyiségek, de itt nem épült semmi sem. 
 
Illés Tibor, a Homokhátsági Regionális és Hulladékkezelői Konzorcium intézményvezetője: 
 
Ez a rendszer 2002-03-ban indult eu-s pályázat útján. Ezeknek megvannak a követelményei, 
mennyi az önrész, mennyit támogat az állam és az unió. Az igaz, hogy meglett véve, nem 
haladtak a kivitelezéssel kapcsolatos dokumentációk. A díjmegállapításról az önkormányzat-
ok döntöttek. Nem volt meghatározva, hogy 8% legyen. Az 1 milliárdot a hitelezők állták. 
Erre hozták a Homokhátsági Regionális Zrt.-t, ő fizette a hitelt, az önrészt az önkormányzatok 
helyett. Mindenki ellenőrizte, minden ami megvételre került közbeszerzési eljárás során ke-
rült, ott pedig minden alkalommal a legkedvezőbb ár került kiválasztása. a projekt előre 
haladtával indult meg a pályáztatás közbeszerzési eljárással. A Homokhátsági Zrt. csak a 82 
önkormányzatnak alakult. A három szolgáltató a hulladékgyűjtést, a Homokhátsági Regioná-
lis Zrt. a vagyonkezelői feladatokat látta el. Idén változott meg a díjköltség. A három szolgál-
tató közül az egyik megszűnt, amely automatikusan magával vonta a másik megszűnését is. A 
zrt-nek két nagy tétele van, az egyik a hitel visszafizetése, a másik az amortizáció. A vagyon-
kezelési szerződés alapján egy teljesen elkülönített számlán rendelkezésre áll. Amiért a válto-
zások létrejöttek az egyik a díjcsökkentés. A közszolgáltató erről nem adott információt ezt 
helytelennek tartja. Ha szóltak volna, akkor intézkedett volna. Az egy cég miatt borul fel, ha 
meglennének az engedélyek. A zrt. a vagyonkezelő, ez után is szeretne az lenni. 
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Dr. Csernus Tibor megérkezett 14:43 órakor megérkezett az összevont bizottsági ülésre,  

így a jelenlévő Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 
 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Ha önök magasabb árat szabnak, akkor a lakosság tagjaira több teher lesz róva. 
 
Illés Tibor, a Homokhátsági Regionális és Hulladékkezelői Konzorcium intézményvezetője: 
 
Minden önkormányzatnak kiküldték a beszámolót, az összes elszámolást. Nekik nem céljuk, 
hogy minél drágább legyen a közszolgáltatás. 
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Ha nem történik meg a határozatok jóváhagyása, milyen következményei lehetnek. 
 
Illés Tibor, a Homokhátsági Regionális és Hulladékkezelői Konzorcium intézményvezetője: 
 
Semmit nem tudnak vele kezdeni, ha ellenőrizni jön az unió akkor meg tudják mutatni, hogy a 
rendelkezésre álló összeg. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Több cég neve is elhangzik, és elég nehéz átlátni, de ha beleássa magát valaki, akkor azért 
lehet. Már elég nehéz az alaphelyzet is, mert 82 önkormányzat állt össze. Nem tudnak a rend-
szerből kibújni bármennyire is átláthatatlannak látják. Kérte szavazzák meg. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Ha jól értelmezi, akkor most polgármester úr visszavonja azt a kijelentését, hogy szüntessék 
meg.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem azt mondta, hanem hogy vizsgálják meg. A hulladéklerakási díj a jövő évben duplájára 
fog nőni. Ha szelektíven lehet gyűjteni, akkor miért ne. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Nagyon pontos kimutatás van az amortizációról. Nem nehéz kiszámítani. Lehetne arról is 
beszélni ténylegesen melyik településnek mennyi hulladéka van. 
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Azt nem tudja elképzelni, hogy innen ne szállítsák el a szemetet. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
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Igazából úgy látja, hogy kiküldték a feljegyzést, kérte, ennek tudatában fontolják meg a sza-
vazást. Időveszteségbe került már így is az önkormányzat. Meg kell fontolni, hogy jelenleg 
nem a legalkalmasabb a változtatásra. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak az 1. határozat tervezet elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
76/2013.(XII.16.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottság a Csong-
rádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződés felmondása tárgyában 
 

1.) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a 
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft.-vel 2008. év július 17. napjával a te-
lepülési szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására, il-
letve a településen keletkezett szelektív hulladék gyűjtésére, szállítására és feldolgozá-
sára kötött közszolgáltatási szerződést a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tör-
vény 90.§ (5) bekezdésében és a 37.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint, a 
felmondás időpontjától számított 6 hónapos felmondási idővel felmondja. 
  

2.) A Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága felhatalmazza Dr. Vancsura István polgár-
mestert, hogy a felmondási nyilatkozatot a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató 
Kft. részére azonnal küldje meg. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak az 1. határozat tervezet elfoga-
dását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
308/2013.(XII.16.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződés felmon-
dása tárgyában 
 

1.) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft.-vel 2008. év július 17. nap-
jával a települési szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlaní-
tására, illetve a településen keletkezett szelektív hulladék gyűjtésére, szállítására és 
feldolgozására kötött közszolgáltatási szerződést a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 90.§ (5) bekezdésében és a 37.§ (1) bekezdés c) pontjában foglal-
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tak szerint, a felmondás időpontjától számított 6 hónapos felmondási idővel felmond-
ja. 
  

2.) A Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága felhatalmazza Dr. Vancsura 
István polgármestert, hogy a felmondási nyilatkozatot a Csongrádi Víz- és Kommuná-
lis Szolgáltató Kft. részére azonnal küldje meg. Javasolta a Képviselő-testületnek el-
fogadásra. 
 

 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak az 2. határozat tervezet elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
77/2013.(XII.16.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Ho-
mokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkö-
rűen Működő Részvénytársasággal vagyonkezelői szerződés megkötése a Homokhátsági 
Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által ISPA, majd 
KA beruházás keretében megvalósított rendszere tekintetében, Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat osztatlan közös tulajdonának részarányára vonatkozóan 
 
1.) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az Mötv. 

109.§ előírásai és a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés és 11.§ (3) bekez-
dés előírásaira tekintettel vagyonkezelői feladatokkal kívánja megbízni a Homokhátsági 
Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 
Tulajdonközösség által ISPA, majd KA beruházás keretében megvalósított rendszerre Ti-
szaalpár Nagyközségi Önkormányzat osztatlan közös tulajdonának részaránya tekinteté-
ben. 
 

2.)  Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága felha-
talmazza Csongrád Város Önkormányzatát, mint Gesztor önkormányzatot, hogy a 
305/2013.(XII.19.) határozat alapján a közszolgáltatási szerződés felmondásával együtt 
megszűnő jelenleg hatályos vagyonkezelési szerződéssel kapcsolatos elszámolási kötele-
zettségnek eleget téve a szerződés megszűnésével kapcsolatban felmerülő jogokat, köte-
lezettségeket összesítse, és az annak eredményeként fellépő feltételeket alapul véve ké-
szítsen a kijelölésekre tekintettel egy vagyonkezelési szerződés tervezetet, valamint va-
lamennyi tagönkormányzat számára a vagyonkezelésre vonatkozó a Mötv. 109.§ (4) be-
kezdése szerinti rendelettervezetet, melyet legkésőbb 2013. november 30-ig küldje meg 
az egyes képviselő testületek részére azzal, hogy kéri valamennyi önkormányzat képvise-
lő-testületét, legkésőbb 2013. december 20-ig hozza meg a Homokhátsági Regionális Zrt. 
kijelöléséről szóló határozatát. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
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Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak az 2. határozat tervezet elfoga-
dását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
309/2013.(XII.16.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgál-
tató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal vagyonkezelői szerződés megkötése a 
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által 
ISPA, majd KA beruházás keretében megvalósított rendszere tekintetében, Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat osztatlan közös tulajdonának részarányára vonatkozóan 
 
1.) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága az Mötv. 109.§ előírásai és a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés és 11.§ 
(3) bekezdés előírásaira tekintettel vagyonkezelői feladatokkal kívánja megbízni a Homokhát-
sági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulaj-
donközösség által ISPA, majd KA beruházás keretében megvalósított rendszerre Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat osztatlan közös tulajdonának részaránya tekintetében. 

 
2.) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága felhatalmazza Csongrád Város Önkormányzatát, mint Gesztor önkormányzatot, hogy a 
305/2013.(XII.19.) határozat alapján a közszolgáltatási szerződés felmondásával együtt meg-
szűnő jelenleg hatályos vagyonkezelési szerződéssel kapcsolatos elszámolási kötelezettségnek 
eleget téve a szerződés megszűnésével kapcsolatban felmerülő jogokat, kötelezettségeket ösz-
szesítse, és az annak eredményeként fellépő feltételeket alapul véve készítsen a kijelölésekre 
tekintettel egy vagyonkezelési szerződés tervezetet, valamint valamennyi tagönkormányzat 
számára a vagyonkezelésre vonatkozó a Mötv. 109.§ (4) bekezdése szerinti rendelettervezetet, 
melyet legkésőbb 2013. november 30-ig küldje meg az egyes képviselő testületek részére az-
zal, hogy kéri valamennyi önkormányzat képviselő-testületét, legkésőbb 2013. december 20-
ig hozza meg a Homokhátsági Regionális Zrt. kijelöléséről szóló határozatát. Javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak az 3. határozat tervezet elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
78/2013.(XII.16.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Ho-
mokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felhatalmazása a 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésére, valamint Ti-
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szaalpár település szilárdhulladék-gazdálkodására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására 
 

1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága felha-
talmazza a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást, 
hogy Tiszaalpár Nagyközségi  Önkormányzat nevében a települési szilárdhulladék-
gazdálkodásra vonatkozó közszolgáltatási szerződésre vonatkozó közbeszerzési eljá-
rást lefolytassa úgy, hogy az ehhez szükséges forrásokat a Konzorcium rendelkezésre 
bocsátja a Társulás részére. 

2. A közbeszerzési eljárásban Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat, Homokhátsági 
Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösséget alkotó vala-
mennyi tagönkormányzat és a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás közös Ajánlatkérőként lép fel. 

3. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a közbe-
szerzési eljárást külön erre az eljárásra kialakított speciális eljárásrend keretében köte-
les lefolytatni oly módon, hogy abban az alábbi feltételeket biztosítja: 

• Tekintettel arra, hogy az egyes Ajánlatkérő önkormányzatok tulajdonosok olyan 
gazdálkodó szervezetben, amely a leendő közbeszerzési eljárás tekintetében érde-
kelt gazdálkodó szervezetnek minősülhet, és az egyes tagönkormányzatok biztosí-
tani kívánják számukra a közbeszerzési eljáráson való indulás lehetőségét, ezért a 
Kbt. összeférhetetlenségi szabályaira tekintettel a Társulás a közbeszerzési eljárást 
oly módon köteles lefolytatni, az eljárásban olyan személyeket köteles bevonni, 
akikkel szemben az összeférhetetlenség nem áll fenn. 

• A közbeszerzési eljárást lezáró határozat meghozatala a Társulási Tanács és a 
Konzorciumban részt vevő tagönkormányzatok feladata.  

• A közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése előtt be kell szerezni a Homok-
hátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projektben részt vevő vala-
mennyi önkormányzat képviselő testületeinek döntését a nyertes személyét illető-
en. 

• A közbeszerzési eljárás kiírásában meg kell jelölni, hogy a Homokhátsági Regio-
nális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség osztatlan közös tu-
lajdonában lévő vagyon vagyonkezelője a Homokhátsági Regionális Hulladék-
gazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytár-
saság, valamennyi az ISPA/KA projekt során beszerzésre került létesítményeket, 
eszközöket, berendezéseket ezen szervezettől kell igénybe venni (bérbe venni), 
melyért bérleti díjat kell fizetni. A közbeszerzési eljárás keretében úgy kell meg-
határozni a bérleti díjat, hogy az megfelelően biztosítsa a vagyonkezelő szervezet 
által korábban felvett hitel visszafizetését (jelenlegi vagyonkezelési szerződés 
megszűnésével kapcsolatban felmerülő elszámolási kötelezettség biztosítása a 
Konzorcium részéről), továbbá biztosítsa a létesítmények, eszközök, berendezések 
tekintetében az ISPA, KA projekt fenntarthatósági előírásait. 

• A közbeszerzési eljárás feltételei között biztosítani kell a nemzeti vagyon haszno-
sításával kapcsolatos jogszabályi előírásokat (így pl. a közszolgáltató csak átlátha-
tó szervezet lehet) Javasolt a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
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Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak az 3. határozat tervezet elfoga-
dását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
310/2013.(XII.16.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
felhatalmazása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemelteté-
sére, valamint Tiszaalpár település szilárdhulladék-gazdálkodására vonatkozó közszol-
gáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására 
 

4. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága felhatalmazza a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulást, hogy Tiszaalpár Nagyközségi  Önkormányzat nevében a települési 
szilárdhulladék-gazdálkodásra vonatkozó közszolgáltatási szerződésre vonatkozó köz-
beszerzési eljárást lefolytassa úgy, hogy az ehhez szükséges forrásokat a Konzorcium 
rendelkezésre bocsátja a Társulás részére. 

5. A közbeszerzési eljárásban Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat, Homokhátsági 
Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösséget alkotó vala-
mennyi tagönkormányzat és a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás közös Ajánlatkérőként lép fel. 

6. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a közbe-
szerzési eljárást külön erre az eljárásra kialakított speciális eljárásrend keretében köte-
les lefolytatni oly módon, hogy abban az alábbi feltételeket biztosítja: 

• Tekintettel arra, hogy az egyes Ajánlatkérő önkormányzatok tulajdonosok olyan 
gazdálkodó szervezetben, amely a leendő közbeszerzési eljárás tekintetében érde-
kelt gazdálkodó szervezetnek minősülhet, és az egyes tagönkormányzatok biztosí-
tani kívánják számukra a közbeszerzési eljáráson való indulás lehetőségét, ezért a 
Kbt. összeférhetetlenségi szabályaira tekintettel a Társulás a közbeszerzési eljárást 
oly módon köteles lefolytatni, az eljárásban olyan személyeket köteles bevonni, 
akikkel szemben az összeférhetetlenség nem áll fenn. 

• A közbeszerzési eljárást lezáró határozat meghozatala a Társulási Tanács és a 
Konzorciumban részt vevő tagönkormányzatok feladata.  

• A közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése előtt be kell szerezni a Homok-
hátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projektben részt vevő vala-
mennyi önkormányzat képviselő testületeinek döntését a nyertes személyét illető-
en. 

• A közbeszerzési eljárás kiírásában meg kell jelölni, hogy a Homokhátsági Regio-
nális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség osztatlan közös tu-
lajdonában lévő vagyon vagyonkezelője a Homokhátsági Regionális Hulladék-
gazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytár-
saság, valamennyi az ISPA/KA projekt során beszerzésre került létesítményeket, 
eszközöket, berendezéseket ezen szervezettől kell igénybe venni (bérbe venni), 
melyért bérleti díjat kell fizetni. A közbeszerzési eljárás keretében úgy kell meg-
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határozni a bérleti díjat, hogy az megfelelően biztosítsa a vagyonkezelő szervezet 
által korábban felvett hitel visszafizetését (jelenlegi vagyonkezelési szerződés 
megszűnésével kapcsolatban felmerülő elszámolási kötelezettség biztosítása a 
Konzorcium részéről), továbbá biztosítsa a létesítmények, eszközök, berendezések 
tekintetében az ISPA, KA projekt fenntarthatósági előírásait. 

• A közbeszerzési eljárás feltételei között biztosítani kell a nemzeti vagyon haszno-
sításával kapcsolatos jogszabályi előírásokat (így pl. a közszolgáltató csak átlátha-
tó szervezet lehet) Javasolt a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
________________________________________________________ 

 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a vagyonkezelési és - hasznosítási szerződésről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 

 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a szerződés elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
79/2013.(XII.16.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Ho-
mokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkö-
rűen Működő Részvénytársasággal kötendő Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés 
elfogadásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Homokhát-
sági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség tagjaként úgy dönt, 
hogy a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződést 
elfogadja és megköti. A Képviselő-testület felhatalmazza Csongrád Város Önkormányzatát, 
mint Gesztor önkormányzatot, illetőleg annak képviseletében eljáró Polgármestert, hogy kép-
viseletében eljárva a Vagyonkezelési és Hasznosítási szerződést aláírja. Javasolta a Képvise-
lő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a szerződés elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
311/2013.(XII.16.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgál-
tató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő Vagyonkezelési és Hasznosítási 
Szerződés elfogadásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség tagja-
ként úgy dönt, hogy a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és 
Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő Vagyonkezelési és Haszno-
sítási Szerződést elfogadja és megköti. A Képviselő-testület felhatalmazza Csongrád Város 
Önkormányzatát, mint Gesztor önkormányzatot, illetőleg annak képviseletében eljáró Pol-
gármestert, hogy képviseletében eljárva a Vagyonkezelési és Hasznosítási szerződést aláírja. 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

________________________________________________________ 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a vagyonkezelésre vonatkozó, Mötv. 109.§ (4) bekezdése szerinti 
rendelet- tervezet megtárgyalására és elfogadására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tulajdonképpen ezen vagyon kezeléséről szól. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A rendelet nem ingyenes, akkor mit kapnak. 
 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 14:54 órakor kiment az ösz-

szevont bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak létszáma: 5 fő. 

 
 
Illés Tibor, a Homokhátsági Regionális és Hulladékkezelői Konzorcium intézményvezetője: 
 
A vagyonkezelői jogot megvásárolta, ha kiszállnának, akkor ki kellene fizetni azt a részt. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Ideérkezett a rendelet-tervezet, de nem tudja mikor lépne hatályba? 
 
Illés Tibor, a Homokhátsági Regionális és Hulladékkezelői Konzorcium intézményvezetője: 
 
Január 1-jétől. Ha  minden önkormányzat aláírja. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
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Akkor ezzel a módosítással kérte fogadják el. Kaptak egy feladatot, hogy vizsgálják felül a 
rendeleteket. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a rendelet elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
80/2013.(XII.16.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a va-
gyonkezelésre vonatkozó rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a vagyonke-
zelésre vonatkozó rendeletet megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek el-
fogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a rendelet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
312/2013.(XII.16.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a vagyonkezelésre vonatkozó rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a vagyonkezelésre vonatkozó rendeletet megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-
testületnek elfogadásra. 

 
Illés Tibor 14:58 órakor távozott az összevont bizottsági ülésről. 

________________________________________________________ 
 
 
4.) Napirendi pont: 

 
           Tárgy: Előterjesztés a közterületek használatáról szóló rendeletről 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 

 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
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Nagyon jó rendelet, el kell mondja. De azt is hozzátette, hogy addig jó egy rendelet vagy tör-
vény, amíg be is van tartva. Néhány kisebb hibát észlelt még. Módosítónak javasolta, hogy  
közterület-használatba a 42.§-ban a), b), c), d) és e) pontjait a jegyzőre kell átruházni. A többi 
maradhat a polgármester hatáskörébe. 
 
 

Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 14:59 órakor visszajött az 
összevont bizottsági ülésre, 

így a jelenlévő Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak létszáma: 5 fő. 
 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Néhány kiegészítést tett. Úgy indult hónapokkal ezelőtt, hogy folyamatosan jönnek panaszok, 
amelyek a lakosság nyugalmát zavarják. A közterületen való italozás, hangoskodás, szemete-
lés jelent gondot. A reklámokkal kapcsolatosan is szabályozás szükséges. Felhívták a figyel-
met, hogy meg kell alkotni a rendeletet korábban, de egyéb fontosabb dolgok miatt elmaradt, 
december 31-ig kaptak határidőt. A köztisztasági szabályokat meg kell oldani és bele kell 
tenni valahová. Egyet értett a képviselő úrral. Egy közterület felügyelő egyáltalán nem tud 
működni, mert egyedül kevés. Gondolkodjanak el rajta, hogy szükséges lenne még egy sze-
mély. Vannak dolgok, amelyekre szükségesek rendeletek, mert másképpen nem tudják betar-
tatni. 
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Minden szemlélet kérdése. Ezeket a lépéseket meg kell tenni, utána lehet betartatni. Bécsben 
is a lovak fenekéhez van téve egy tartó és abban végzik a dolgukat. A Tisza partra is az idege-
nek hordják a legtöbb szemetet. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Itt vannak a gazdák, csak a lovakban gondolkodnak, de trágyaszállítóban nem, pedig az is 
hullajtja a trágyát. Két méterig fel kell nyesni a fákat. 
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Azt írja, hogy két méterig. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Amennyiben nem telepítenek vissza fát, ahonnan kiszárad. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az egyik legnagyobb probléma, hogy közterületen fogyasztanak szeszes italt. Az üzletek be-
tartják a nyitva tartást, de azt, hogy valaki kint iszik, csak úgy tudják, ha rendelet van rá. A 
szankcionálását nem tudja. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
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Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a rendelet elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
81/2013.(XII.16.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága közterü-
letek használatáról szóló rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a közterületek 
használatáról szóló rendeletet megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a rendelet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
313/2013.(XII.16.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága közterületek használatáról szóló rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a közterületek használatáról szóló rendeletet megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-
testületnek elfogadásra. 

________________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmu-
lasztásának jogkövetkezményeiről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 

 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 15:20 órakor kiment az ösz-

szevont bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak létszáma: 5 fő. 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szankcionálást nem talál benne. 
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Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
A temetőben a szemétre kijelölt hely a bejáratnál megszűnt és nagyon messze van a másik. 
Valamit tenni kellene. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Ide kapcsolódik, de nem ebben kellene meghatározni.  
 
 

Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 15:22 órakor visszajött az 
összevont bizottsági ülésre, 

így a jelenlévő Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak létszáma: 5 fő. 
 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Hirdetményekért fizetni kellene a vállalkozóknak. De benne van, hogy 150.000 forintra bün-
tetnék a kisembereket.  
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Miért neki címezte. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Mert ő a vadásztársaság elnöke. 
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Ennyi. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Sajnos hála istennek oda jutottak, hogy itt mondhatják el utoljára a véleményüket, mert testü-
letin már nem lehet. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Elmondta képviselőtársának azért fognak megszavazni, mert szétosztja a pénzt. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
1. § 3) pontnál ki dönt? 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A törvény dönti el. 
 



18 

 

Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
A Kossuth u. 56-ban nincs kint a szám, de mondta azért nem is lesz kint, hogy ellenőrizzék a 
hivatalt, hogy mikor kezdik meg a munkát ezzel kapcsolatosan. Hirdetéseket be is kell venni a 
buszmegállónál. Tiszaalpáron nem tudja mennyinek nincs szerződése. 
 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 15:30 órakor kiment az ösz-

szevont bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak létszáma: 5 fő. 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Most hogy új szolgáltató van lehetne kérni információt. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Nem lehet füvet nyírni vasárnap és hétköznap este 7-től reggel 7-ig. Ezt ki kellene venni.  
 
 

Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 15:31 órakor visszajött az 
összevont bizottsági ülésre, 

így a jelenlévő Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak létszáma: 5 fő. 
 
 
A hétvégén olyan helyen volt, hogy reggelig nem szólt neki senki sem, hogy menjen haza.  
minden nap 21-től reggel 7-ig legyen zajt keltő tevékenységet végezni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Ha véletlenül torlódott napok jönnek össze, ne legyenek benne ilyen zavarok, hogy vasárnap 
hosszabb ideig zajonghatnak mint szombaton. Ingadozás van benne. Meg volt határozva, 
hogy a munkaszüneti napot megelőző napon. Átemelhető lenne a vendéglátási rendeletből. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Örül, hogy ezt felhozták, mert Kecskeméten más szabályok vannak. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
22-07-ig legyen a  hosszabb, a rövidebb pedig 24-06-ig. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
A testületire hozzák be a módosítást. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
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Módosító 5.§ (2) bekezdést javasolta törölni, a 8. § d) pontját és k) pontját is törölni javasolta. 
9.§ g) a) k) pontját törölni javasolta.  
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A közszolgáltató értelmező kifejezésként szerepel. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a 8.§ d) pontjának kivételét. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
82/2013.(XII.16.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a közös-
ségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 8.§ d) pontjának kivétele tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 8.§ d) pontjának kivételét megtárgyalta és el-
fogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a 8.§ d) pontjának kivételét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – 
nem fogadta el a 8.§ d) pontjának kivételét. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátott az Ügyrendi Bizottságnak a 8.§ k) pontjának kivételét. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 1 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – nem fo-
gadta el a 8.§ k) pontjának kivételét. 
 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a 8.§ k) pontjának kivételét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– nem fogadta el a 8.§ k) pontjának kivételét. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátott az Ügyrendi Bizottságnak a 8.§ (2) bekezdés utolsó mondatrészének 
törlését. 
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Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
83/2013.(XII.16.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a közös-
ségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 8.§ (2) bekezdés utolsó mondatrész-
ének törlése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 8.§ (2) bekezdés utolsó mondatrészének törlé-
sét megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a 8.§ (2) bekezdés utolsó mon-
datrészének törlését. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással 
– nem fogadta el a 8.§ (2) bekezdés utolsó mondatrészének törlését. 
 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A plakát szót nem látja sehol, a hirdetés szó sem ebbe tartozik. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem terjed ki rá. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Akkor lezárta a témát. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a 9.§ (k) pontjából a lomtalanításban guberá-
lás kivételének elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
84/2013.(XII.16.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a közös-
ségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 9.§ k) pontjából a lomtalanításban 
guberálás kivételének tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 9.§ k) pontjából a lomtalanításban guberálás 
kivételét megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátott a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a 9.§ k) pontjából a lomtalanítás-
ban guberálás kivételének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
(1 fő nem vett részt a szavazásban) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
314/2013.(XII.16.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 9.§ k) pontjából a 
lomtalanításban guberálás kivételének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 9.§ k) pontjából a lomtalanításban 
guberálás kivételét megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdaság Bizottság tagja: 
 
Egyetért a rendelet 13.§-ával, mert a DÉMÁSZ emberei nagyon sokszor megcsonkítják, ki-
vágják a fákat. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nekik engedélyük van erre a tevékenységre. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdaság Bizottság tagja: 
 
Módosító javaslattal élt: a rendelet 14.§ a.) pontja kerüljön törlésre. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Ebben a rendelkezésben az a lényeg, hogy felügyelet nélkül nem szabad hagyni az állatokat. 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak Győri István bizottsági tag módosító javasla-
tát. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 1 igen szavazattal - 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással - nem fogadta 
el a módosító javaslatot. 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak Győri István bizottsági tag mó-
dosító javaslatát. 
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A Pénzügyi Bizottság 1 igen szavazattal - 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással (1 fő nem vett 
részt a szavazásban) – nem fogadta el a módosító javaslatot.  
 
 
Bolláné Csernák Csilla, az Ügyrendi Bizottság elnöke 16.13 órakor távozott az összevont 
bizottsági ülésről, az ülés levezetésének jogát a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöké-

nek, Barna Sándornak adta át. 
A jelenlévő Ügyrendi Bizottsági tagok létszáma: 2 fő. 

A jelenlévő Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagok létszáma: 5 fő. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Két módosító javaslata volt: a 10.§ b.) pontja esetében a zajt keltő tevékenységet az év min-
den napjára vonatkozóan 21.00 és 7.00 között nem lehet végezni. A 10.§ a.) pontja változatlan 
maradna; a b) pontra már vonatkozna a 21.00 és 7.00 óra közötti időszakban való zajkeltésre 
vonatkozó tilalom.  
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak Győri István bizottsági tag módosító javasla-
tát 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
85/2013.(XII.16.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a közös-
ségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 10.§ b) pontjának, 10.§ a) és b) pont-
jának módosítása tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 10.§ b) pontját, 10.§ a) és b) pontját megtár-
gyalta és az alábbiak szerint módosította: 
A 10.§ b) pontja esetében a zajt keltő tevékenységet az év minden napjára vonatkozóan 21.00 
és 7.00 között nem lehet végezni. A 10.§ a) pontja változatlan maradna; a b) pontra már vo-
natkozna a 21.00 és 7.00 óra közötti időszakban való zajkeltésre vonatkozó tilalom. Javasolta 
a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak Győri István bizottsági tag mó-
dosító javaslatát 
 
Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
315/2013.(XII.16.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 



23 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 10.§ b) pontjának, 
10.§ a) és b) pontjának módosítása tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 10.§ b) pontját, 10.§ a) és b) pont-
ját megtárgyalta és az alábbiak szerint módosította: 
A 10.§ b) pontja esetében a zajt keltő tevékenységet az év minden napjára vonatkozóan 21.00 
és 7.00 között nem lehet végezni. A 10.§ a) pontja változatlan maradna; a b) pontra már vo-
natkozna a 21.00 és 7.00 óra közötti időszakban való zajkeltésre vonatkozó tilalom. Javasolta 
a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
A 10.§ c) pontjával nincs gond, az a rendelet-tervezetben helyesen került megszövegezésre. 
Ugyanezen szakasz da), db) és de) pontját igazítani kellene ahhoz a konstrukcióhoz, ami az 
üzletek nyitva tartására vonatkozik. 
Belekerüljön-e a rendeletbe, hogy magán az ingatlanon se lehessen zajt kelteni 20.00 órától 
7.00 óráig? 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tagja: 
 
Véleménye szerint ne tegyünk különbséget. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Nem az üzletek nyitva tartásához igazítjuk a zajkeltés tilalmát? 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Nem ahhoz igazítjuk. 20.00 órától 8.00 óráig ne keltsenek zajt és ne is legyen különbség a 
közterület és a magánterület között. 
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Javasolja, hogy köz- és magánterületen is egységesen 22.00 órától 8.00 óráig legyen a zajkel-
tés tilalma szabályozva. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A rádióra és televízióra vonatkozó szabályozást (10.§ db) pontját se vegyék külön. A lakóte-
rületeken az év minden napján 22.00 órától 8.00 óráig legyen a tilalom; a többi területre vo-
natkozóan pedig 22.00 órától 7.00 óráig. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdaság Bizottság tagja: 
 
Biztosítani kellene, hogy a lakodalmakra lehessen engedélyt kérni. 
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Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A közterület-használati rendeletnél ez szabályzásra került, tehát lehet a lakodalmakat engedé-
lyeztetni. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak dr. Csernus Tibor bizottsági tag módosító 
javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezet 10.§ da) és db) pontjaira a 22.00 órától 7.00 óráig 
tartó zajkeltés tilalma kerül szabályozásra. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül, elfogadta a ja-
vaslatot. 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak dr. Csernus Tibor bizottsági tag 
módosító javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezet 10.§. da.) és db) pontjaira a 22.00 órától 
7.00 óráig tartó zajkeltés tilalma kerül szabályozásra. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a javaslatot. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Újra szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak dr. Csernus Tibor bizottsági tag módosí-
tó javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezet 10.§. da) és db) pontjaira a 22.00 órától 7.00 
óráig tartó zajkeltés tilalma kerül szabályozásra. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
86/2013.(XII.16.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a közös-
ségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 10.§ da) és db) pontjainak módosítá-
sa tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 10.§ da) és db) pontjait megtárgyalta és az 
alábbiak szerint módosította: 
10.§ da) és db) pontjaira a 22.00 órától 7.00 óráig tartó zajkeltés tilalma kerül szabályozásra. 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Újra szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak dr. Csernus Tibor bizottsági 
tag módosító javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezet 10.§ da) és db) pontjaira a 22.00 órá-
tól 7.00 óráig tartó zajkeltés tilalma kerül szabályozásra. 
 



25 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 fő nem vett 
részt a szavazásban) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
316/2013.(XII.16.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 10.§ da) és db) pont-
jainak módosítása tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 10.§ da) és db) pontjait megtár-
gyalta és az alábbiak szerint módosította: 
10.§ da) és db) pontjaira a 22.00 órától 7.00 óráig tartó zajkeltés tilalma kerül szabályozásra. 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak dr. Csernus Tibor bizottsági tag módosító 
javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezet 10.§ de) pontjára a 22.00 órától 8.00 óráig tartó 
zajkeltés tilalma kerül szabályozásra. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
87/2013.(XII.16.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a közös-
ségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 10.§ de) pontjának módosítása tár-
gyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 10.§ de) pontját megtárgyalta és az alábbiak 
szerint módosította: 
10.§ de) pontjára a 22.00 órától 8.00 óráig tartó zajkeltés tilalma kerül szabályozásra. 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak dr. Csernus Tibor bizottsági tag 
módosító javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezet 10.§ de) pontjára a 22.00 órától 8.00 órá-
ig tartó zajkeltés tilalma kerül szabályozásra. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
317/2013.(XII.16.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 10.§ de) pontjának 
módosítása tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 10.§ de) pontját megtárgyalta és az 
alábbiak szerint módosította: 
10.§ de) pontjára a 22.00 órától 8.00 óráig tartó zajkeltés tilalma kerül szabályozásra. 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak az egész rendelet-tervezet elfogadását a 
megszavazott módosításokkal együtt. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
88/2013.(XII.16.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a közös-
ségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet a módosításokkal együtt megtárgyalta és 
elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak az egész rendelet-tervezet elfo-
gadását a megszavazott módosításokkal együtt. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
318/2013.(XII.16.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet a módosításokkal együtt megtár-
gyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________________ 
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6.) Napirendi pont 
 

Tárgy: Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 
25/2013.(XII.02.) Ör. számú rendelet módosításáról  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 

 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Novemberben elfogadta a Képviselő-testület a rendeletet és a 22. §-t kellene törölni, mely 
szerint a felülvizsgálat 30 napon belül meg fog történni. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdaság Bizottság tagja: 
 
Az önkormányzat nyilvántartásában lévő házszámok és az ingatlantulajdonosok házszámai 
nem egyeznek. Kinek a kompetenciája ezeket ellenőrizni? 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Valós adat-e az előterjesztés táblázatában leírt 61-3. tételszám alatti összeg (5001 – 20000 ha-
ig 15 Ft/év/ha)? 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Oda van írva, hogy egységekre vonatkozik az összeg. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A rendeletre azért van szükség, mert nem elég a 30 nap. Boris Ferenc közterület-felügyelő 
elkezdte vizsgálni az ingatlanokat és kiderült, hogy nem három házról van szó. Van olyan 
ingatlantulajdonos, akinek nincs is bejegyezve a házszáma az ingatlan-nyilvántartásba. Van 
olyan eset, ahol az önkormányzat a hibás, és van olyan eset, ahol a lakos követte el a hibát. 
Ezeket ki kell vizsgálni, de ki kell venni a rendeletből a 30 napos határidőt, ne adjunk erre 
határidőt, mert csak így tudunk szabályosak maradni. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdaság Bizottság tagja: 
 
Rendelkezésre áll egy digitális térkép. Kéri, hogy pendrive-on biztosítsák ezt a képviselők 
részére. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Akárhány helyrajzi számba bele kell nyúlni, annyiszor 6.600,-Ft. Barton András részben bele-
fogott, de a többsége el is maradt. Korábban már sokszor szólt emiatt, akkor még költségmen-
tes lett volna az ingatlanok átszámozása. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a rendelet-tervezet elfogadását. 
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Az Ügyrendi Bizottság 1 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással - nem fo-
gadta el a rendelet-tervezetet. 
 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
- elfogadta az alábbi határozatot: 
 
319/2013.(XII.16.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 
25/2013.(XII.02.) Ör. számú rendelet módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 25/2013.(XII.02.) Ör. számú 
rendelet módosítását megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________________ 
 
 
7.) Napirendi pont 

 
Tárgy: Előterjesztés a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2003.(IX.01.) 
Ör. számú rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 

 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
A rendeletet kötelező megalkotni. Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a rendelet-
tervezet elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
89/2013.(XII.16.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a gyer-
mekvédelemről szóló rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a gyermekvé-
delem helyi szabályozásáról szóló 7/2003.(IX.01.) Ör. számú rendelet módosítását megtár-
gyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a rendelet-tervezet elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nélkül - 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
320/2013.(XII.16.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a gyermekvédelemről szóló rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2003.(IX.01.) Ör. számú rendelet módosítá-
sát megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________________ 
 
 
8.) Napirendi pont 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 

 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Nagyon egyszerű a módosítás oka: a konyha 2013.01.01-jétől beintegrálásra kerül az önkor-
mányzathoz, ezért az 1. b) pontba kerül a konyha szakfeladatként. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdaság Bizottság tagja: 
 
A Képviselő-testület megszüntette a méltányossági ápolási díj folyósítását. Az SzMSz-ből is 
ki kellene venni. 
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági bizottság tagja: 
 
Az önkormányzatnak ez a tevékenységi köre továbbra is megmaradt. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
A rendeletet kötelező megalkotni. Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a rendelet-
tervezet elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 1 igen szavazattal - 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – nem fo-
gadta el a rendelet-tervezetet.  
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal- 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
321/2013.(XII.16.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 



30 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 14/2013.(V.15.) önkormányzati rendeletének módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
14/2013.(V.15.) önkormányzati rendeletének módosítását megtárgyalta és elfogadta. Javasolta 
a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________________ 
 
 
9.) Napirendi pont 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának 
módosítása tárgyában  

 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 

 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
A Közszolgálati Szabályzatba beépítésre kerülne a törzsgárda jutalom. Polgármester úr nincs 
itt, de ő is egyetértett azzal, hogy az 5 éves törzsgárda jutalmat vegyük ki, mert az még korai 
lenne. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Törzsgárda jutalom volt Tiszaalpáron, csak véletlenül kimaradt a szabályzatból.  
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Egyetért azzal, hogy a törzsgárda jutalom először 10 év után legyen adható. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tagja: 
 
Az „illetményalap” szó nem jó, helyette az „alapilletményt” kell alkalmazni. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a határozat-tervezetet azzal a módosítással, 
hogy az illetményalap helyett az alapilletmény kerüljön a szabályzatba és az 5 éves törzsgárda 
kikerüljön. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
90/2013.(XII.16.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Tisza-
alpári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítása tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Tiszaalpári 
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítására irányuló előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 

„7. Törzsgárda 

 

20/A.§ (1) A stabil és szakmailag képzett személyi állomány kialakítása érdekében, valamint a 

Polgármesteri Hivatalnál eltöltött évek megbecsüléséül, és a további munkavégzés ösztönzésére a 

köztisztviselő - közszolgálati jogviszonyának időtartamától függően - törzsgárda elismerésben ré-

szesül, amelynek összege: 

a) legalább 10 év után a mindenkori alapilletmény 50%-a 

b) 15 év után 100%-a 

c) 20 év után 150%-a 

d) 25 év után 200%-a 

e) 30 év után 250%-a 

 

(2) Az elismerés megállapításának feltétele, hogy a köztisztviselő ellen 10 éven belül jogerős fe-

gyelmi büntetés nem került kiszabásra.” 
 
Felkéri az aljegyzőt, hogy a Közszolgálati Szabályzat szövegének egységesítését készítse 
el. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a határozat-tervezetet azzal a 
módosítással, hogy az illetményalap helyett az alapilletmény kerüljön a szabályzatba és az 5 
éves törzsgárda kikerüljön. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
322/2013.(XII.16.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítása 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítására irányuló elő-
terjesztést megtárgyalta, és az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 

„7. Törzsgárda 

 

20/A.§ (1) A stabil és szakmailag képzett személyi állomány kialakítása érdekében, valamint a 

Polgármesteri Hivatalnál eltöltött évek megbecsüléséül, és a további munkavégzés ösztönzésére a 

köztisztviselő - közszolgálati jogviszonyának időtartamától függően - törzsgárda elismerésben ré-

szesül, amelynek összege: 

a) legalább 10 év után a mindenkori alapilletmény 50%-a 

b) 15 év után 100%-a 

c) 20 év után 150%-a 
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d) 25 év után 200%-a 

e) 30 év után 250%-a 

 

(2) Az elismerés megállapításának feltétele, hogy a köztisztviselő ellen 10 éven belül jogerős fe-

gyelmi büntetés nem került kiszabásra.” 
 
Felkéri az aljegyzőt, hogy a Közszolgálati Szabályzat szövegének egységesítését készítse 
el. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________________ 
 
 
10.) Napirendi pont 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Nincs tárgyalandó téma, a napirendet lezárta. 

__________________________________________________ 
 

 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt és több napirendi pont nem volt, az Ügyrendi Bizott-
ság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 16:37 órakor bezárta. 

 
K.m.f. 

 
 
 
                       /:  Barna Sándor  :/                                           /:  Bolláné Csernák Csilla  :/ 
      a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke                     az Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
 
 
 

/:  Dr. Puliusné Sárdi Mária  :/ 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tagja 

 


