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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
 
T i s z a a l p á r 
Szám:   43-16/2010.  
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. 

október 18-án tartott alakuló ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Dr. Vancsura István polgármester  
              Barna Sándor, Bartók István,  
              Csernák Csilla, Dr. Csernus Tibor,   
              Kacziba Sándor, Dr. Puliusné Sárdi Mária, 
              Dr. Taricska Tibor, Dr. Vancsura Zoltán (9 fı) 
              Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
                 
Külön meghívottak: 
            
              Biczók Mihály HVB elnöke 
              Sztakó Ildikó könyvtáros 
              Kiss Lajos MSZP részérıl 
              Szamosi Kázmér Nemzeti Fórum Egy. részérıl 
              Gibárszki Sándorné iskolaigazgató 
              Kiss Mária óvodavezetı 
              T.alpár Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata  
              részérıl Ajtai Elemérné, Ajtai Elemér, Szepesi Istvánné 
              Varga Ferenc lakosság részérıl 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, korelnök: 
 
- Köszönti az alakuló ülés minden kedves résztvevıjét, 2010. október 3-án 
megválasztott képviselı-társait, polgármester urat, HVB elnökét, jegyzı 
asszonyt, valamint a meghívást elfogadó tisztelt vendégeket.  
Neki jutott az a megtiszteltetés, hogy a megválasztott képviselı-testület 
alakuló ülésének elsı részét vezetheti.   
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
- 2010. október 3-án 1990. óta már a 6. alkalommal került sor az általános 
önkormányzati és polgármester választásra. Ezen a napon a választópolgárok 
közvetlen választással megválasztották azt a testületet, amely a megválasz-
tott polgármester vezetésével az elkövetkezendı 4 évben irányítja a települést.  
 
- A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjai kö-
zül jelen van 9 fı, így a testület határozatképes, munkájukat megkezdik, az 
alakuló ülést ezennel megnyitja. 
 
- Bejelenti, hogy az ülésrıl jegyzıkönyv készül, melyet Gáligné Tóth Erzsé-
bet vezet.  
 
- Jegyzıkönyv-hitelesítıknek javasolja Kacziba Sándor és Barna Sándor kép-
viselıket.  
 
- Megkérdezi van-e észrevétel a jegyzıkönyv-hitelesítık személyével kapcso-
latban. 
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- Mivel kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra bocsátja Kacziba Sándor 
képviselıre tett javaslatot.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– egyetértett a javaslattal.  
 
- Szavazásra bocsátja Barna Sándor képviselıre tett javaslatot.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózko-
dással – egyetértett a javaslattal.  
 
- Megállapítja, hogy a Képviselı-testület Kacziba Sándor és Barna Sándor 
képviselıket jegyzıkönyv-hitelesítınek elfogadta.  

==================== 
 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, korelnök: 
 
- Javaslatot tesz az alakuló ülés napirendi pontjaira.  
 
1.) Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményérıl, megbízólevelek át-

adása. 
Elıadó: Biczók Mihály Helyi Választási Bizottság elnöke 

2.) Önkormányzati képviselık és polgármester eskütétele.   

3.) A polgármesteri program ismertetése.  

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

4.) A polgármester illetményének megállapítása. 

5.) Elıterjesztés rendeletmódosításokra: 

• Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló többször módosított 5/2003. (V. 
26.) Ktr. számú rendelet módosítása 

• szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
5/2000.(IV.28.)Ktr. sz.rendelet módosítása 

• a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. rende-
let módosítása 

• személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 7/2000.(VI.08.)Ktr. sz. ren-
delet módosítása 

• települési képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjá-
ról szóló többször módosított 1/1997. (II.21.) Ktr.számú rendelet módosítása 

 
6.)  Ügyrendi Bizottság megválasztása 

7.)  Alpolgármester választása titkos szavazással – eskütétel.  

8.)  Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 

9.)  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megválasztása. 

10.) Egyéb bejelentések 

 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, korelnök: 
 
- Megkérdezi van-e további javaslat a képviselık részérıl. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az elıterjesztett 
napirendi pontokat.  
 
- Megállapítja, hogy a Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokat és 
azok sorrendjét 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - 
elfogadta.  

===================== 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 
1.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményérıl, 

megbízólevelek átadása. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
 

    Elıadó: Biczók Mihály Választási Bizottság elnöke 

 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, korelnök: 
 
- Az elsı napirendi pont keretében a Választási bizottság elnöke, Biczók 
Mihály ad tájékoztatót az önkormányzati képviselık- és polgármester válasz-
tás elıkészítésérıl, lebonyolításáról, annak eredményérıl. Felkéri Biczók 
Mihályt, a bizottság elnökét, hogy tájékoztatóját tartsa meg. 
 
Biczók Mihály, a Választási Bizottság elnöke: 
 
- Ismerteti az írásban elkészített tájékoztatót. 
(A tájékoztató teljes anyaga elızetesen a képviselık részére kiküldésre került.) 

 
A Választási Bizottság elnöke a tájékoztató befejezését követıen a képvise-
lık részére átadja a megbízóleveleket.  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, korelnök: 
 
- Megköszöni a Választási Bizottság tájékoztatóját, a képviselık részére 
átadott megbízóleveleket.  
 
- Megkérdezi a Képviselı-testület tagjait, van-e kérdés a tájékoztatóval 
kapcsolatban.  
 
Barna Sándor képviselı: 
 
- A harmadik szavazólap a Megyei Közgyőlésé volt, a Megyei Közgyőlés tagja-
ira lehetett szavazni. Az elmúlt héten megtartották az alakuló ülésüket, 
ahol Bányai Gábor urat választották ismét elnöknek és három alelnököt is 
választottak. A mi Képviselı-testületünkkel kapcsolatban, a 27 jelölt közül 
8-an ülünk itt, szerintem ez nagy megtiszteltetés a tiszaalpári választó-
polgárok részérıl, és ezt a bizalmat meg kell szolgálni. Megköszöni a Helyi 
Választási Iroda és jegyzı asszony munkáját, a megválasztott képviselı tár-
sainak jó munkát kíván a továbbiakban.   
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
- Az új képviselı társaimhoz szeretnék szólni. Most rátok is vár az a fel-
adat, hogy amit mi elkezdtünk az be is legyen fejezve.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A magam és a település nevében megköszönöm a Választási Bizottság elnöké-
nek azt a munkát amit annak érdekében fejtettek ki, hogy teljesen bonyoda-
lommentesen zajlott le a választás.  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, korelnök: 
 
- Mivel a választási Bizottság tájékoztatójával kapcsolatban további kér-
dés, vélemény nincs, a Képviselı-testület nevében megköszöni a bizottság 
munkáját, és ezzel az elsı napirendi pontot lezárja.  

==================== 
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2.) Napirendi pont: 
 
 
    Tárgy: Önkormányzati képviselık és polgármester eskütétele.   
           (Az eskü szövege a jegyzıkönyvhöz mellékelve) 
 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, korelnök: 
 
- A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 
19. §. (1) bekezdése rögzíti: 
 
„ ….. A települési képviselı az alakuló ülésen, illetve a megválasztást kö-
vetı ülésen a 32. §. szerinti esküt teszi.” 
 
Most erre kerül sor.  
 
- Felkérem a képviselıket, valamint a tisztelt vendégeket, szíveskedjenek 
felállni, a Választási Bizottság elnökét pedig, hogy az eskü szövegét is-
mertesse.  
 
- Az eskürıl készített okmány valamennyi képviselı elıtt elhelyezésre ke-
rült; tájékoztatom, hogy ezt az eskü szövegének elmondásához használhatják.  
 
Biczók Mihály, a Választási Bizottság elnöke: 
 
- Ismerteti az eskü szövegét, illetve a képviselık az esküt leteszik.  
(Eskü szövege külön lapon átadásra került.) 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, korelnök: 
 
- Felkérem az esküt tett képviselıket, hogy az Önök elıtt elhelyezett eskü-
rıl készült okmányt szíveskedjenek aláírni.  
Az aláírás után kérem a jegyzıkönyvvezetıt, hogy az okmányokat szedje ösz-
sze, és a Választási Bizottság elnökének aláírás céljából adja át.  
(A képviselık az okmányokat aláírják, a jegyzıkönyvvezetı ezeket összesze-
di. A képviselık által aláírt okmányok másolata a jegyzıkönyvhöz mellékel-
ve.) 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, korelnök: 
 
- A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 
32. §-a az alábbiakat rögzíti: 
 
„A polgármester a megválasztást követıen esküt tesz a Képviselı-testület 
elıtt.” 
 
Most ezen eskütételre kerül sor.  
 
- Felkérem dr. Vancsura István polgármester urat, hogy a Képviselı-testület 
elıtt az esküt tegye le, a Választási Bizottság elnökét pedig, hogy az es-
küt vegye ki. (Az eskü szövege külön lapon a Választási Bizottság elnökének 
átadásra került.) 
 
- Kérem a képviselıket, illetve a vendégeket, hogy az eskü idıtartamára 
szíveskedjenek felállni.  
 
(Az eskü letétele után a polgármester az eskürıl készült okmányt aláírja és 
átadja a Választási Bizottság elnökének. A polgármester által aláírt okmány 
másolata a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
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Dr. Puliusné Sárdi Mária, korelnök: 
 
- Tisztelt Polgármester Úr! Engedje meg, hogy az eskütétel után mint korel-
nök, a testület nevében elsıként gratuláljak, és az elkövetkezendı négy év 
munkájához sok sikert kívánjak. Kívánja, hogy az esküjéhez híven eredménye-
sen szolgálja Tiszaalpár nagyközség javát.  
 
Ezzel a 2.) napirendi pont tárgyalását lezárja.  

================= 
 
3.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Polgármesteri program ismertetése. 
 
    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, korelnök: 
 
- Felkéri dr. Vancsura István polgármester urat,hogy ismertesse programját. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A választás során a polgármesteri programot közzétettem, valamennyi 
tiszaalpári polgárhoz ez a program eljutott, ennek rövid kivonatát szeret-
ném ismertetni. Tiszaalpár önkormányzatának gazdasági stabilitásának megır-
zése, ez volt a korábbi programomban is a legfontosabb elem. Ez különösen 
nehéz lesz a következıkben, látjuk azt, hogy nagyon sok bizonytalansági 
faktor van amit nem látunk, de érzékeljük, és ez nem fogja elkerülni az ön-
kormányzatokat sem. Az elızı testületnek és a hivatalnak a jó mőködése 
folytán a településünk némi tartalékkal rendelkezik. Ez a tartalék bizonyá-
ra fogyni fog az évek során, de ahhoz elegendı lesz, hogy egy jelentıs hi-
tel felvételbe ne menjen át. Ebben a válsággal sújtott idıszakban lehetıleg 
hitelt ne vegyünk fel, de a szennyvízberuházás kapcsán erre bizonyosan rá-
kényszerülünk. Egyik legfontosabb feladatnak tartom és nem titkolt dolog, 
hogy a Képviselı-testülettel már néhány alkalommal leültünk és beszélget-
tünk, mert azt fontosnak tartom, hogy a testület valamennyi tagja tudjon 
azonosulni azzal a feladattal ami elıttünk áll. Egyik legfontosabb dolog a 
közbiztonság megteremtése, mert hónapok óta egy folyamatos rablássorozat 
zajlik a településen, amit meg kell állítani. A Rendırség igazi eredményt 
még nem tudott produkálni, és amilyen technikai eszközzel mi tudjuk támo-
gatni azt meg kell tenni. Az egyik ilyen a térfigyelı kamerarendszer felál-
lítása. Más települések gyakorlata azt mutatja, hogy ahol ezek mőködnek, 
ott lényegesen csökkent a bőncselekmények száma. A ki- és bejövı utakat és 
a településközpontot kell ellátni kamerákkal. Az idısebb lakók körében a 
félelem mindennapos jelenséggé vált. Meg kell tenni azt is, hogy egyéni 
eszközöket kell eljuttatni azokhoz akik arra igényt tartanak, pl. a karpe-
reces rendszert, ezzel egészségügyi riasztást is el tudnának látni. A másik 
a helyi tájékoztatásnak a jobbá tétele, mint ami most van, jelenleg a helyi 
újság ami hírforrás van. Nagyon fontosnak tartom a technikai fejlıdés foly-
tán a honlapot, de a jelenlegi formájában egy kicsit szegényes. Meg kell 
vizsgálni a kábel tv-nél egy helyi csatorna elhelyezését, illetve hogyan 
tudnánk ezeket finanszírozni, mert ezekre nincs pályázati lehetıség kiírva. 
A település mőködtetése: Azt látom, hogy ilyen kezdeményezés a település 
üzemeltetésének a mőködtetése önálló gazdasági formává való szervezése, 
melynek kettıs haszna is lenne. Ha gazdasági formába tesszük, akkor tudna 
vállalni olyan kisebb feladatokat amibıl bevétel származna. Nem is kis be-
vételi forrás lesz, ha a csatornaépítési munkában is részt tudunk venni. 
1,8 milliárd csak az Unió által támogatott része és ebbıl minél több pénz-
nek itt kell helyben maradni. Ennek az alapeszközei megvannak, ha sikerül 
részt venni akkor ez bıvíthetı, a helyi munkahelyteremtés és önállóság meg-
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szervezésével kapcsolatosan vannak jó példák a környezı településeken. A 
településünknek az egyik legégetıbb gondja a munkanélküliség, nagyon bi-
zonytalan az a munka amit idıközönként tudnak végezni. A település adottsá-
gait figyelembe véve minden lehetıségünk meg van arra, hogy kihasználjuk, 
és ez a mezıgazdaság, ennek a különbözı lehetıségeit kell kihasználni. Itt 
mőködött két tsz a településen és ezer embernek adott munkát, ez olyan faj-
ta példa amit követni lehet, más településeken élnek is ezzel a lehetıség-
gel. Szeptember 1-tıl lehetıség nyílt arra, hogy a helyi közétkeztetést 
helybıl oldjuk meg, és ez a feladat hosszabb távú lesz. Alpár vonatkozásá-
ban hosszabb távú feladat, de szeretném ha valamilyen módon a településen 
született gyerekek létszámát ösztönöznénk, mivel ebben az évben annyira 
alacsony a születések száma, hogy ha ez a folyamat így marad akkor 
Tiszaalpár lakossága 5 ezer alá fog csökkenni. A mostani létszámot a beköl-
tözık tartják szinten. 28 gyerek fog születni, de ez nem tudja pótolni azt 
a kiesést ami szükséges lenne, hogy ne fogyjon a lakosság száma. Útépítés: 
A külterületi utak majdnem járhatatlanok, a bokrosi út legalább 10 éves té-
ma, de a remény egyre nagyobb, hogy nagyobb esélyünk lesz az utak rendbeté-
telére. Minden lehetıséget meg kell ragadni erre, és minden pályázatot. 
Mindenképpen a településen legalább egy embert alkalmazni kell, aki csak 
pályázatfigyeléssel foglalkozik és a kisebbeket el is tudja készíteni. Má-
sik fontos dolog a belvíz, csapadékvíz elvezetés, vízelvezetıárkok, most 
sem sikerült teljesen megoldani, ez a gép amivel elkezdtük a munkát már mu-
tatott fel eredményt. Holt-Tiszának a rendezése: 15 éves szerzıdés lett 
kötve a BÁCSHOSZ-al, bízom benne, hogy megtaláljuk a kiutat ebbıl. Három 
tulajdonosa van a Holt-Tiszának, a két önkormányzat összefogásával az álla-
mi tulajdont át tudjuk venni. A temetık egyházi tulajdonban, de önkormány-
zati kezelésben vannak, az elmúlt idıszakban volt próbálkozás a temetık mő-
ködtetésének a pályáztatására, de ez eredménytelenül zárult, ezt ismételten 
ki kell írni. A településnek a kultúrája, mővészeti hagyományai. Ennek a 
településnek a legnagyobb értéke, zenében, énekben, táncban megnyilvánul, a 
civilszervezetek egyre inkább létszámban megszaporodtak, ezek mőködéséhez 
az önkormányzat eddig is hozzájárult, és ezután is hozzájárul az önkormány-
zat anyagi erejéhez képest. A vállalkozókkal való együttmőködés. Ennek is 
volt hagyománya, hogy minden év elején összehívtuk a vállalkozókat, ezekkel 
a vállalkozókkal a személyes kontaktus legyen meg és évközben is folyamato-
san mőködjön, nekik kevésbé tudtunk segíteni, de olyan jellegő pályázatok-
kal segíthetünk amit a részükre írnak ki. A legnagyobb feladata ennek a 
testületnek a szennyvíztisztító megépítése lesz, úgy gondolom, hogy az 
anyagi erıforrásainkat és a lakosság tőrıképességét és határait ez fogja 
majd igazán próbára tenni. Remélem, hogy hasonló módon fog zajlani az épít-
kezés, hogy egy rész meg van és haladnak tovább, nem hagyják felbontva az 
utcákat. Az iskola, óvoda, bölcsıde, a gyerekek sorsa a településen. Az ok-
tatás mint feladat valószínőleg az önkormányzatoktól el fog menni, és az 
épületek fenntartása lesz az önkormányzat feladata, ha mégis itt marad ná-
lunk akkor is meg tudjuk oldani. Arra kérem a Képviselı-testületet, hogy ha 
bármilyen jellegő probléma merül fel, akkor hozzuk ide napirendre, és tár-
gyaljuk meg. A Képviselı-testülettel való egyeztetés során abban maradtunk, 
hogy két bizottsága lesz a testületnek. Az elızı ciklusban egy-egy témát 2-
3 bizottság is megtárgyalt, ugyanakkor a testület is megtárgyalta, úgy gon-
dolom, hogy ez a kisebb létszámú testület, és ha ez a két bizottság mőkö-
dik, külsı tagjai nem lesznek a bizottságnak, egy-egy témának a szakértıjét 
meg tudjuk hívni, és minden lehetséges kérdésben követni fogjuk azt, hogy 
elıtte egyeztetni fogunk, így sokkal hatékonyabban tudunk együttmőködni. Ha 
ilyen elıkészítéssel átmennek a döntések akkor a testület munkája is haté-
konyabb lesz.  
 

Dr. Puliusné Sárdi Mária, korelnök: 
 
- Megköszöni polgármester úr programjának ismertetését és felkéri a képvi-
selıket, hogy amennyiben kérdésük, véleményük van, azt mondják el.  
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Barna Sándor, képviselı: 
 
- Az lenne a kérésem polgármester úrhoz és jegyzı asszonyhoz, hogy a helyi 
tájékoztatáson belül a honlapra a testületi ülések meghívója kerüljön fel, 
valamint a jegyzıkönyvek és a bizottsági ülések jegyzıkönyvei is kerüljenek 
fel. Ami még fontos ezzel kapcsolatban, hogy a mai ülés jegyzıkönyvét ne 
szilveszterkor tegyék fel a honlapra.  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, korelnök: 
 
- Miután a polgármesteri programmal kapcsolatban további kérdés, vélemény 
nincs, így ezen napirendi pont tárgyalását lezárja.  

=================== 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: A polgármester illetményének megállapítása.  
 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, korelnök: 
 
- Az önkormányzati törvény 33. §-a a következıket rögzíti: 
 
„A polgármester tekintetében a képviselı-testület gyakorolja a munkáltatói 
jogokat, munkabérét a jogszabályi keretek között határozza meg.” 
 
Ezen napirendi pont keretében ennek meghatározására kerül sor.  
 
A napirendi pont tárgyalása nyilvános ülés keretében történik, mert az 
Adatvédelmi Biztos állásfoglalása alapján a polgármester és alpolgármester 
illetménye, tiszteletdíja közérdekő adatnak minısül.  
 
A polgármester úr az önkormányzati törvény 14. §. (2) bekezdése szerint a 
napirenddel kapcsolatosan bejelentette a személyes érintettségét, valamint, 
hogy a döntéshozatalban nem kíván részt venni. 
 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati 
képviselık tiszteletdíjáról az 1994. évi LXIV. tv. rendelkezik.  
 
A törvény 3. §. (1) – (2) bekezdése az alábbiakat rögzíti a díjazással kap-
csolatban: 
 
„3. § (1) A képviselı-testület a polgármester illetményérıl alakuló ülé-

sén, illetıleg a polgármester megválasztását követı elsı ülésen dönt. 

(2) A képviselı-testület a polgármester illetményét a köztisztviselık jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint 
megállapított illetményalap és az alábbi keretek között meghatározott szor-
zószám szorzataként, összegszerően állapítja meg: 

              Szorzószám 

– 1000-nél kevesebb lakosú település esetén 7,0–9,0 

– 1000–2999 lakosú település esetén 8,5–11,0 

– 3000–10 000 lakosú település esetén 11,0–12,5 
– 10 000-nél több lakosú település, valamint körzetközponti feladatot el-
látó önkormányzat esetén 12,5–13,5 

– a fıvárosi kerületi önkormányzat esetén 13,5–14,5 

– a megyei jogú városi önkormányzat és megyei önkormányzat esetén 14,0–
15,0 

– a fıvárosi önkormányzat esetén 15,0–16,5” 
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Községünk a 3000-10000 lakosú település kategóriájába tartozik, így a pol-
gármester illetménye az illetményalap 11,0 – 12,5-szöröse közötti összegben 
állapítható meg.  
 
Az önkormányzatunk által megállapított illetményalap összege a 2/2002. 
(II.28.) Ktr. sz. rendelet 24. §-a alapján 38.900.- Ft. 
Ez alapján 
11,0-szörös szorzószámmal az illetmény összege:       427.900.- Ft 
12,5-szörös szorzószámmal az illetmény összege:       486.250.- Ft 
 
Ezen két összeg között lehet a polgármester úr havi illetményét megállapí-
tani.  
 
A polgármester illetménye 2004-tıl a legalacsonyabb szorzószámnak megfele-
lıen került megállapításra. Kérése, hogy ez ne változzon, vagyis az illet-
ményalap 11,0-szeres szorzatának megfelelı összegben:  
 

427.900.- Ft-ban javasoljuk 
megállapítani. 
 
Kéri a képviselı-társakat, hogy az illetmény megállapításával kapcsolatban 
kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat mondják el.  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, korelnök: 
 
- Mivel kérdés, vélemény nincs, szavazásra bocsátja a polgármester illetmé-
nyének 11,0-szeres szorzóval történı megállapítását (427.900.- Ft). 
 

- dr. Vancsura István polgármester személyes érintettség miatt nem vesz 
részt a szavazásban – 

 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozta: 
 
133/2010. (X.18.) Kth.  
 
Dr. Vancsura István polgármester illetményének megállapítása 
 
A Képviselı-testület dr.Vancsura István polgármester havi illetményét 2010. 
október 4-tıl  

427.900.- Ft-ban állapítja meg. 
 
Határozatot kapják: 1.) dr. Vancsura István polgármester 
                    2.) dr. Menyhárt Anett jegyzı 
                    3.) MÁK, Kecskemét 

================ 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, korelnök: 
 
- Ezennel a 4.) napirendi pont tárgyalását lezárja.   

==================== 
 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, korelnök: 
 
-  A 4.) napirendi pont tárgyalásának befejezésével a korelnöki tisztséggel 
járó feladatát elvégezte.  
 
Megköszöni a bizalmat és a Képviselı-testületnek, valamint a polgármester 
úrnak még egyszer eredményes munkát kíván, és egyben felkéri a polgármester 
urat, hogy a testületi ülés további vezetését szíveskedjék átvenni.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Megköszöni dr. Puliusné Sárdi Mária képviselı-társának, mint korelnöknek 
jókívánságait és a testületi ülés további vezetését átveszi.  

================ 
 
5.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Elıterjesztés rendeletmódosításokra.  
           (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
 

• Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló többször módosított 5/2003. (V. 
26.) Ktr. számú rendelet módosítása 

• szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
5/2000.(IV.28.)Ktr. sz.rendelet módosítása 

• a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. rende-
let módosítása 

• személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 7/2000.(VI.08.)Ktr. sz. ren-
delet módosítása 

• települési képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjá-
ról szóló többször módosított 1/1997. (II.21.) Ktr.számú rendelet módosítása 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az anyagot mindenki megkapta. Az SzMSz 2003-ban készült, azóta némi vál-
tozás történt, a testület alakulásával bizottságok megalakítása is szüksé-
ges, és ezt mindenképpen szükséges módosítani. Ami módosítás történik annak 
vannak a helyi rendeletre kiható módosítási tételei is. A testületnek nem 
lesz szociális bizottsága, azokat a jogokat a testületre és a polgármester-
re ruházza át. Nem lesz népszerő feladat, de a testületet ugyanolyan módon 
fogom tájékoztatni mint eddig. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról is 
dönteni kell.  
 
- Gibárszki Sándorné igazgató és Sztakó Ildikó könyvtáros 17,18 órakor kimentek a 

képviselı-testületi ülésrıl - 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
- Polgármester úr elmondta az elıterjesztések lényegét, a Bursa Hungarica 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása vissza-
száll a testületre. A nem képviselı bizottsági tagokat kivettük a rendelet-
módosításokból. Az 1994. évi LXIII. tv. 62. §. (5) bekezdése kimondja, hogy 
a Képviselı-testületek alakulásukat követı féléven belül felülvizsgálják az 
SzMSz-üket, erre a határidıt javasoljuk 2011. április 18. napjával megállapítani.  

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Szervezeti és Mő-
ködési Szabályzatról szóló többször módosított 5/2003. (V. 26.) Ktr. számú 
rendelet módosításáról szóló elıterjesztést.   
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az elıterjesztést, és az alábbi rendeletet alkotja:  
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

17/2010. (hó,nap) Ktr. sz. rendelete 
 

az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
5/2003.(V.26.)Ktr. sz rendelet módosításáról 



 - 11 - 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat Szerveze-
ti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2003.(V.26.) Ktr. sz. rendeletét (továbbiakban: 
SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. §. Az SZMSZ 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„4. §.   A Képviselı-testület tagjai 8 fı képviselı és a polgármester.” 
 
2. §. Az SZMSZ 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„6. §. (3) A Képviselı-testület egyes hatáskörei gyakorlását a polgármesterre, bizottsága-

ira, törvényben meghatározottak szerint társulásra ruházhatja. E hatáskör gya-
korlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör 
tovább nem ruházható. Az átruházott hatáskörök jegyzékét az SZMSZ mellék-
lete tartalmazza.” 

 
3. §. Az SZMSZ 8. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„8. § (2) A Képviselı-testület ülését a polgármester (a képviselı-testület tagjai közül 

megválasztott alpolgármester) hívja össze.” 
 
4. §. Az SZMSZ 11. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A Képviselı-testület rendkívüli ülését össze kell hívni: 

 
„11. § (2) b)  legalább 2 képviselı,” 
indítványára. 
 
5. §. Az SZMSZ 16. § (2), (4), (6) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„16.§.(2) A rendes ülések idıpontjáról, helyérıl, napirendjérıl a jegyzı az ülést megelı-

zıen 3 nappal a hirdetıtáblákra (ABC – Újfalui posta – Községháza) 
kifüggesztett meghívó, valamint a honlap útján tájékoztatja a község lakossá-
gát.  

 
(4) A polgármester  az ülésen megjelent állampolgároknak hozzászólási lehetısé-

get adhat, amennyiben ezen szándékukat és annak rövid tartalmát írásban, fel-
szólalási jegyen a polgármesternek az ülés megkezdéséig, illetve annak szüne-
teiben jelezte, vagy az állampolgár a határozathozatal elıtt vagy az ülés végén 
szóban kérte. A hozzászólás idıtartama 2 perc lehet. 

 
Ha a polgármester a hozzászólási lehetıséget nem adja meg, akkor a – hozzá-
szólni kívánó kérelmére – a Képviselı-testület dönt 
 

(6) A zárt ülésen a képviselı-testület tagjai, a nem a képviselı-testület tagjai kö-
zül választott alpolgármester, a kisebbségi szószóló és a jegyzı, továbbá 
meghívása esetén az érintett és a szakértı vesz részt. Törvény elıírhatja, 
mely esetben kötelezı az érintett meghívása. 

 
6. §. Az SZMSZ 17. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„17. §. (2) A munkaterv készítéséhez javaslatot kell kérni: 



 - 12 - 

- a képviselıktıl, 
- a Képviselı-testület bizottságaitól, 
- a jegyzıtıl, 
- a helyben mőködı pártoktól, 
- a polgármester által meghatározott témában érintett érdekképviseleti szer-

vektıl, gazdálkodó egységektıl, civil szervezetektıl 
- a Képviselı-testület által irányított intézmények vezetıitıl.” 

 
7. §. Az SZMSZ 21. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„21.§.(1) A Képviselı-testület üléseit a polgármester vezeti. Akadályoztatása esetén a 

képviselı-testület tagjai közül választott alpolgármester helyettesíti.” 
 
8. §. Az SZMSZ 22. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„22.§. (1) A polgármester megállapítja a testület határozatképességét, és megnyitja az 

ülést. Ismerteti javaslatát a két jegyzıkönyv-hitelesítıre. Ugyanaz a személy 
egymást követı ülésen nem lehet hitelesítı. 

 
9. §. Az SZMSZ 24. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„24.§. (1) Az elıterjesztések vitájában a képviselık és a tanácskozási joggal meghívottak a je-

lentkezésük sorrendjében vesznek részt. A hozzászólás idıtartama öt perc, a polgár-
mester ezt három perccel meghosszabbíthatja. A polgármester a vita folyamán megad-
hatja a felszólalási jogot – jelentkezés esetén - olyan személynek is, akinek nincs 
egyébként tanácskozási joga. Ha a polgármester a hozzászólási lehetıséget nem adja 
meg, akkor a – hozzászólni kívánó kérelmére – a Képviselı-testület dönt.” 

 
10. §. Az SZMSZ 36. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„36.§. (1) A Képviselı-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a képviselık több mint 

fele jelen van (5 fı).” 
 
11. §. Az SZMSZ 36. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„36. § (6) Az (5) bekezdés a.) és b.) pont szerinti szavazategyenlıség esetén a Képviselı-

testület a javaslatot elutasítottnak tekinti.” 
 
12. §. Az SZMSZ 38. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„38.§ (1) Név szerinti szavazást kell tartani: 

- ha a képviselık ¼-e (2 fı) kéri,” 
 

13. §. Az SZMSZ 42. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„42.§ (2) A rendelet kihirdetésérıl a hirdetıtáblán és a honlapon keresztül kell gondos-
kodni.” 

 
14. §. Az SZMSZ 43. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„43.§ (1) A képviselık a testületi ülésen a polgármestertıl, alpolgármesterektıl, bizott-  
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ság elnökétıl, a jegyzıtıl az önkormányzat feladatkörébe tartozó ügyekben 
felvilágosítást kérhetnek.” 

 
15. §. Az SZMSZ 53. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„53.§. (1) A Képviselı-testület a következı állandó bizottságokat hozza létre: 

a.) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
b.) Ügyrendi Bizottság” 

 
16. §. Az SZMSZ 57. § (2) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki: 
 
„57.§. (2) A polgármester: 

      g) ellátja a képviselı-testület által átruházott hatásköröket. 
 
17. §. Az SZMSZ 59. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

Alpolgármester 
 

„59.§   (1)  A képviselı-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással a képviselı- 
testület megbízatásának idıtartamára a polgármester elnöki tisztségére is kiterjedı he-
lyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ a képviselı-testület 
tagjai közül.  

(2)  A képviselı-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással a képviselı-testület 
megbízatásának idıtartamára a polgármester elnöki tisztségére ki nem terjedı helyet-
tesítésére, munkájának segítésére további egy alpolgármestert választhat a képviselı-
testület tagjain kívül. 

(3)  Az alpolgármesterek társadalmi megbízatásban látják el feladataikat. 
 
(4) Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el feladataikat. 
 
(5) Az alpolgármesterekre megfelelıen irányadók a polgármesterre vonatkozó sza-

bályok.” 
 
Az SZMSZ 2. sz. függelékének 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2. sz. függelék  3.) Polgármester ügyfélfogadása:  szerda: 08.00 – 12.00” 
 
18. §.  (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban  

lévı ügyekben is alkalmazni kell. 
 

(2)  A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg az SZMSZ 24.§. (3) – (5), 27.§., 30.§. (3), 
36.§ (7), 53. §. (3), 70.§. (3) bekezdése hatályát veszti  

 
(3) Az SZMSZ 2. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép. 
(4) Az SZMSZ 5. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 2. sz. melléklete lép. 
(5) Az SZMSZ 9. sz. melléklettel egészül ki. 
(6) Az SZMSZ 1. sz. függeléke helyébe ezen rendelet 1. sz. függeléke lép. 

 
  (7) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
          dr. Vancsura István s.k.    dr. Menyhárt Anett s.k. 
                polgármester                 jegyzı 

====================== 
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1. sz. melléklet 
 

A Képviselı-testület feladatai és hatáskörei, 
 

A Képviselı-testület feladatai és hatáskörei 
az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) alapján 

(kivonatos szöveg) 
 
 

1. A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a 
településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a 
lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemetı fenntartása, 
a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat 
tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, par-
kokban és egyéb közterületeken közúti jármővel történı várakozás (parkolás) bizto-
sítása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gon-
doskodás a helyi tőzvédelemrıl, közbiztonság helyi feladatairól; közremőködés a 
helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfo-
kú nevelésrıl, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyer-
mek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közmő-
velıdési, tudományos, mővészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etni-
kai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; az egészséges életmód közösségi 
feltételeinek elısegítése. 
(Ötv. 8. §. (1) bekezdés) 

 
2. A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásáról, az 

óvodai nevelésrıl, az általános iskolai oktatásról és nevelésrıl, az egészségügyi és a 
szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemetı fenntartásá-
ról, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el 
nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti 
jármővel történı várakozás (parkolás) biztosításáról; köteles biztosítani a nemzeti és 
az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. 
(Ötv. 8. §. (4) bekezdés) 

 
3. A képviselı-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormány-

zati intézményt, vállalatot, más szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) ala-
píthat, kinevezi a vezetıiket. 1993. december 31. napját követıen vállalat már nem 
létesíthetı, gazdasági vállalkozás céljára a képviselı-testület gazdasági társaságot 
alapíthat, vagy szövetkezet alapítását kezdeményezheti. 
(Ötv. 9. §. (4) bekezdés) 

 
4. A képviselı-testület hatáskörébıl nem ruházható át: 

a) a rendeletalkotás; 
b) szervezetének kialakítása és mőködésének meghatározása, továbbá a törvény 

által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás; 
c) a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elis-

merı címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím ado-
mányozása; 

d) a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról 
szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrende-
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zési terv jóváhagyása, a képviselı-testület által meghatározott értékhatár fe-
letti hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány 
és alapítványi forrás átvétele, és átadása; 

e) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezet-
hez való csatlakozás; 

f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttmőködésrıl, nemzetközi 
önkormányzati szervezethez való csatlakozás; 

g) intézmény alapítása; 
h) közterület elnevezése, emlékmő állítás; 
i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; 
j) a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása; 
k) állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezésérıl, megszünte-

tésérıl, ellátási, szolgáltatási körzeteirıl, ha a szolgáltatás a települést is érin-
ti; 

l) véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkor-
mányzat álláspontjának a kikérését írja elı; 

m) a települési képviselı, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való 
döntés; a 33/A. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott hozzájárulás-
sal kapcsolatos döntés; a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés; 

n) amit törvény a képviselı-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. 
5. A képviselı-testület rendeletében a törvény által hatáskörébe utalt kinevezést, meg-

bízást és intézmény alapítását a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőkö-
désérıl szóló törvény szerint társulására ruházhatja. 
(Ötv. 10. §.) 

 
6. A képviselı-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok 

rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkor-
mányzati rendeletet alkot. 
(Ötv. 16. §. (1) bekezdés) 

 
7. A képviselı-testület a mőködésének részletes szabályait a szervezeti és mőködési 

szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. 
 
8. A képviselı-testület meghatározza azoknak a fórumoknak a rendjét (község-, város-

politikai fórum, városrész tanácskozás, falugyőlés stb.), amelyek a lakosság, a társa-
dalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések elıkészítésébe való 
bevonását szolgálják. Ezek állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi vélemé-
nyekrıl tájékoztatni kell a képviselı-testületet. 
(Ötv. 18. §. (1), (2) bekezdés) 

 
9. A képviselı-testület határozza meg bizottsági szervezetét, és választja meg bizottsá-

gait. A képviselı-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot 
választ. Törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti. 
(Ötv. 22. §. (1) bekezdés) 

 
10. A Képviselı-testület döntési jogot adhat bizottságainak és a bizottság döntését felül-

vizsgálhatja, önkormányzati rendeletben hatósági hatáskört állapíthat meg bizottságá-
nak. 
(Ötv. 23. §. (2) bekezdés) 
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11. A polgármester tekintetében a képviselı-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, 
munkabérét a jogszabály keretei között határozza meg. A polgármester az állam-
igazgatási tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felelıs. 
(Ötv. 33. §.) 

 
12. A polgármester megválasztásakor, majd azt követıen évente vagyonnyilatkozatot 

köteles tenni a helyi önkormányzati képviselık vagyonnyilatkozatára vonatkozó 
szabályok szerint. 
(Ötv. 33/B. §.) 

 
13. A képviselı-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minısített több-

séggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpol-
gármestert választhat. A képviselı-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai 
közül választ meg. Az alpolgármester megbízatása megszőnik az új polgármester 
megválasztásával, valamint ha a képviselı-testület a polgármester javaslatára, titkos 
szavazással, minısített többséggel megbízását visszavonja. 
(Ötv. 34. §. (1) bekezdés) 

 
14. A képviselı-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési 

követelményeknek megfelelı jegyzıt nevez ki. A képviselı-testület a jegyzı, a fı-
jegyzı javaslatára - a jegyzıre vonatkozó szabályok szerint - községben kinevezhet, 
más önkormányzatnál kinevez aljegyzıt a jegyzı helyettesítésére, a jegyzı által 
meghatározott feladatok ellátására. A kinevezés határozatlan idıre szól. 
(Ötv. 36. §. (1) bekezdés) 

 
15. A képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri hivatal elnevezéssel 

- az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A polgármesteri 
hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatá-
rozott feladatokat. 
(Ötv. 38. §. (1) bekezdés) 

 
16. A képviselı-testületek megállapodással egyes államigazgatási hatósági ügyfajták 

szakszerő intézésére hatósági igazgatási társulást hozhatnak létre. 
(Ötv. 42. §. (1) bekezdés) 

 
17. Az érdekelt képviselı-testületek megállapodhatnak két vagy több községet, illetıleg 

várost és községet ellátó egy vagy több intézmény közös alapításában, fenntartásá-
ban és fejlesztésében. Eltérı megállapodás hiányában a közös intézmények fenntar-
tásához az érdekelt képviselı-testületek a településük lakosságszámának arányában 
járulnak hozzá. 
(Ötv. 43. §. (1) bekezdés) 

 
18. A képviselı-testület helyi népszavazást köteles kiírni a következı kérdésekben: 

a) a településnek a területével határos másik megyéhez történı átcsatolására 
irányuló kezdeményezése, 

b) a községegyesítésnek és a községegyesítés megszüntetésének kezdeménye-
zése, 

c) új község alakításának kezdeményezése, 
d) lakott területrész átadása, átvétele, cseréje, 
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e) társult képviselı-testület alakítása, a társult képviselı-testületbıl való kivá-
lás, továbbá 

f) abban az ügyben, amelyet az önkormányzati rendelet meghatároz. 
(Ötv. 46. §. (1) bekezdés) 

 
19. A képviselı-testület helyi népszavazást rendelhet el: 

a) a képviselı-testület hatáskörébe tartozó ügyben, 
b) az önkormányzati rendelet megerısítésére. 

Nem rendelhetı el helyi népszavazás: 
c) a költségvetésrıl való döntésre, 
d) a helyi adónemeket, illetıleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában, 
e) a képviselı-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, mőködési, személyi kér-

désekben, a képviselı-testület feloszlásának a kimondásáról. 
(Ötv. 46. §. (3), (4) bekezdés) 

 
20. Új községek alakítását, községegyesítések megszüntetését, településrészeknek önkor-

mányzati jogok biztosítását, településrészek átadását, várossá nyilvánítás kezdemé-
nyezését az Ötv. 52-60. §-ai szabályozzák. 

 
21. A helyi önkormányzatot - e törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik 

mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost 
megilletik, illetıleg terhelik. A tulajdonost megilletı jogok gyakorlásáról a képvise-
lı-testület rendelkezik. 
(Ötv. 80. §. (1) bekezdése) 

 
22. Az önkormányzat a helyi lakosság szükségleteibıl és a jogszabályokból adódó fel-

adatait saját költségvetési szerv útján, más gazdálkodó szervezet támogatásával, 
szolgáltatások vásárlásával, illetve egyéb módon látja el. Az önkormányzat feladata-
ihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit és a pénzügyi elıírások keretei 
között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. 
(Ötv. 81. §. (1) bekezdés) 

 
23. A helyi önkormányzat: 

a) közalapítványt hozhat létre, és közérdekő kötelezettségvállalást tehet; az ál-
tala alapított közalapítvány alapítói jogainak gyakorlását csak a 9. § (3) be-
kezdésében meghatározott személyre, szervezetre, testületre ruházhatja át; 

b) hitelt vehet fel és kötvényt bocsáthat ki; ennek fedezetéül az önkormányzati 
törzsvagyon és - a likvid hitel kivételével - a normatív állami hozzájárulás, 
az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson 
belülrıl mőködési célra átvett bevételei nem használhatók fel; 

c) dönt a célhoz nem kötött forrásai betétként történı elhelyezésérıl, az állami 
hozzájárulás kivételével; 

d) dönt egyéb banki szolgáltatások igénybevételérıl. 
(Ötv. 88. §.) 

 
24. A helyi önkormányzat az intézményét támogatásban részesíti. Nem vonhatja el és a 

támogatásba nem számíthatja be az intézménynek a kötelezı térítési díjon kívüli be-
vételeit. 
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Az intézmény a támogatást és saját bevételeit önállóan használja fel, a használatában 
levı ingatlanokat és ingókat - az alapfeladata sérelme nélkül - bevételei növelésére 
fordíthatja. 
A helyi önkormányzat a más által fenntartott intézmények mőködéséhez támogatást 
nyújthat. 
(Ötv. 89. §.) 

 
25. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselı-testület, a gazdál-

kodás szabályszerőségéért a polgármester felelıs. 
A veszteséges gazdálkodás következményei az önkormányzatot terhelik, kötelezett-
ségeiért az állami költségvetés nem tartozik felelısséggel. 
A helyi önkormányzat adósságrendezési eljárásáról külön törvény rendelkezik. 
A fizetıképesség helyreállítása érdekében az önkormányzat köteles felfüggeszteni - 
a hatósági és az alapvetı lakossági szolgáltatások kivételével - a feladatok finanszí-
rozását. 
(Ötv. 90. §.) 

 
26. Az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését. 

(Ötv. 91. §. (1) bekezdés) 
 

27. A helyi önkormányzatnak nyújtott európai uniós és az ahhoz kapcsolódó költségve-
tési támogatások felhasználását az Európai Számvevıszék és az Európai Bizottság 
illetékes szervezetei, a kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenırzési szerveze-
tei, a kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizetı 
hatóság képviselıi is ellenırizhetik. 
(Ötv. 92. §. (2) bekezdés) 

 
28. A képviselı-testület az önkormányzati jogokat, illetıleg a helyi önkormányzat fel-

adat- és hatáskörét érintı bármely kérdésben - közvetlenül vagy érdekképviseleti 
szervezete útján - az adott kérdésben hatáskörrel rendelkezı állami szerv vezetıjé-
hez fordulhat, és 

a) tájékoztatást, adatot, szakmai és jogértelmezési kérdésben állásfoglalást (a 
továbbiakban együtt: tájékoztatás) kérhet; 

b) javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti; 
c) az általa irányított szerv mőködésével, illetıleg az általa kibocsátott jogsza-

bállyal, jogi irányítási eszközzel és egyéb döntésével kapcsolatban véle-
ményt nyilváníthat, kifogással élhet, kezdeményezheti annak megváltoztatá-
sát vagy visszavonását. 

(Ötv. 101. §. (1) bekezdés) 
 

29. BURSA HUNGARICA Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott kérelmek 
elbírálása 

 
2. sz. melléklet 

 
A Képviselı-testület bizottságainak létszáma, 

személyi összetétele, részletes feladatai, 
egyéb mőködési szabályok 

 
A Képviselı-testület a következı bizottságokat hozza létre: 
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1. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
1.1. Létszám: 7 fı 
 
1.2. Személyi összetétele: 
 

Képviselı tagjai:     7 fı 
 
1.3. A bizottság feladatai: 

 
SzMSz-ben meghatározott általános feladatok. 
Ötv. 92. §. (13) bekezdése alapján: 
o véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló féléves, éves be-

számoló tervezeteit, 
o figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevéte-

lek, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt elıidézı 
okokat, 

o vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenırizheti a pénzkeze-
lési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesülését. 

Ötv. 92. §. (14) bekezdése alapján: A Pénzügyi Bizottság vizsgálati megállapításait a Képvi-
selı-testülettel haladéktalanul közli. 
 
Figyelemmel kíséri a felügyeleti, gazdasági ellenırzések rendszerét, hatékonyságát. 
Közremőködik az önkormányzati intézményeknél végzett pénzügyi ellenırzésnél. 
Elızetesen véleményt nyilvánít az Ötv. 88. §.-ban meghatározott pénzügyi    döntések meg-
hozatala elıtt. 
Gazdálkodással, vagyonkezeléssel kapcsolatos tapasztalatait, észrevételeit    továbbítja a Kép-
viselı-testülethez. 
Ellátja a lakásgazdálkodással kapcsolatban a 6/1994.(VI.30.) Ktr. sz. rendelet   2. §. (3) be-
kezdésében a bizottság részére megállapított feladatokat, hatásköröket. 
Az önkormányzati intézmények helyiségeinek alkalomszerő bérbeadásához    évenként költ-
ségelemzés alapján a díj mértékét véleményezi (7/1992.(XII.07.)Ktr. sz. rendelet 6. §. (3) be-
kezdése).  

 
Közremőködik a Képviselı-testület területfejlesztéssel és területrendezéssel   kapcsolatos 
feladatainak és hatásköreinek ellátásában. 
Ennek keretében: 

o Részt vesz a területfejlesztési koncepció és programok kidolgozásában 
o Véleményezi a település közép- és hosszú távú fejlesztési terv javaslatait. 
o Véleményezi a fejlesztés megvalósítására benyújtandó pályázatokat. 

 
Közremőködik a Képviselı-testület építésügyi igazgatással kapcsolatos feladatainak és 
hatásköreinek ellátásában. 
 
Ennek keretében: 

o Véleményezi a településfejlesztési koncepciót, a településszerkezeti tervet, település-
rendezési terv-javaslatokat, a helyi építési szabályzat és szabályozási tervekkel kap-
csolatos rendelet-tervezeteket.  

o Közremőködik a rendezési terv-javaslatok, szabályozási tervek lakosság körében tör-
ténı elızetes megismertetésében, azzal kapcsolatos fórumok szervezésében. 
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o Segíti a helyi szabályozási tervek megvalósulását. 
 

Vizsgálja a település foglalkoztatásának szerkezetét, a vállalkozások lehetıségeit, ezek bıví-
tésére, segítésére javaslatokat dolgozhat ki. 

 
Közremőködik a Képviselı-testület kommunális igazgatással kapcsolatos feladat- és ha-
tásköreinek ellátásában.  
 
Ennek keretében: 

o temetık mőködtetésével kapcsolatos elıterjesztések, javaslatok, együttmőködésre vo-
natkozó megállapodások tervezeteinek véleményezése, illetve kidolgozása 

o közszolgáltatások elvégzésére irányuló pályázatok véleményezése, valamint ezek elı-
készítésében, kiválasztásában való közremőködés (szemétszállítás, hulladékkezelés, 
zöldterület-fenntartás, közterület tisztántartás … stb.). 

o Figyelemmel kíséri a település villany és gázenergia ellátását, a közvilágítás üzemelte-
tését. Figyelemmel kíséri, ellenırzi a település vízellátást, csatornázását, csapadékel-
vezetését. 

o Figyelemmel kíséri a kereskedelmi ellátást, a piac mőködését. 
o Közremőködik a Képviselı-testület közlekedési-, vízügyi-, hírközlési igazgatással 

kapcsolatos feladat- és hatásköreinek ellátásában, ezzel kapcsolatos  elıterjesztések, 
javaslatok véleményezésében.  

o Figyelemmel kíséri a település környezet- és természetvédelem helyzetét, illetve ezzel 
kapcsolatos feladatok ellátását, részt vehet ezek ellenırzésében, közremőködik ezek-
kel kapcsolatos elıterjesztések véleményezésében. 

                     
Közremőködik a Képviselı-testület földmővelésügyi ágazatba tartozó feladatok, hatás-
körök ellátásában. 
 
Ennek keretében: 

o Figyelemmel kíséri a község családgazdálkodóinak, mezıgazdasági vállalkozóinak 
helyzetét, ezek munkáját segíti. 

o Figyelemmel kíséri és ellenırzi az önkormányzat tulajdonában lévı földterületek 
hasznosítását, haszonbérbe adását. 

o Figyelemmel kíséri, ellenırzi a település belterületén a növényvédelmi feladatok ellá-
tását, parkok, terek gondozását. 

o Véleményezi és ellenırzi az önkormányzat közterületeirıl a fakitermelést, illetve a 
Polgármesteri Hivatal ezzel kapcsolatos tevékenységét javaslatokkal segíti. 

o Elbírálja a mezıgazdasági kölcsön iránti kérelmeket. 
o Figyelemmel kíséri és szervezi a külterületi dőlıutak javítását. 
o Ellátja továbbá azon mezıgazdasági és erdıgazdasági feladatokat is. amellyel a Kép-

viselı-testület külön megbízza. 
   

1.4. Közmővelıdési és oktatási tárgyú elıterjesztések véleményezése 
1.5. A Képviselı-testület által átruházott hatáskör:  A bizottság – az önkormányzat tulajdo-

nában lévı föld – testület által megállapított haszonbérleti díjat a használó kérelmére 
indokolt esetben (rossz idıjárás,   jégverés … stb.) csökkentheti, vagy elengedheti.  

 
2. Ügyrendi Bizottság 
 
 2.1. Létszám:      3 fı 
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2.2. Személyi összetétele: 
 

Képviselı tajgai:        3 fı 
 
2.3. A bizottság feladatai: 

 
SzMSz-ben meghatározott általános feladatok. 
 

o Vizsgálja Képviselı-testületi tagok mandátumát, összeférhetetlenségi ügyeit. 
o Részt vesz a Képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatának el-

készítésében, elıterjesztésében. 
o Ellenırzi az SzMSz elıírásainak betartását, hiányosságok esetén észrevételt terjeszt 

elı, intézkedést kezdeményez. 
o Vizsgálja a Képviselı-testület határozatainak betartását. 
o Ellenırzi az átruházott hatáskörök gyakorlását. 
o Vizsgálja a Képviselı-testületi tagok jogainak, kötelességeinek érvényesülését. 
o Hatályos önkormányzati rendeletek elemzése, felülvizsgálata, javaslat módosításukra, 

hatályon kívül helyezésükre. 
o Közremőködik az önkormányzati rendelet-tervezet véleményezésében felkérés alap-

ján. 
o Figyelemmel kíséri a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységét. 
o A bizottságok, a polgármester által önkormányzati jogkörben hozott hatósági határo-

zatok ellen a Képviselı-testülethez benyújtott fellebbezések elbírálásának elıkészíté-
sében közremőködik. 

o Ellátja a Képviselı-testület hatáskörében tartozó fegyelmi ügyek elıkészítését 
o Elvégzi – a Képviselı-testület titkos szavazással történı döntése esetén – a szavazás 

lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. 
o Javaslatot tesz a polgármester bérfejlesztésére, jutalmazására.  
o Vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, vizsgálata, ellenırzése. 
o Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatása, amennyiben ezt kezdeményez-

ték. 
o Az eljárás eredményérıl tájékoztatja a soron következı ülésen a Képviselı-testületet. 

 
2.4. szociális és egészségügyi tárgyú elıterjesztések véleményezése 
 
2.5.A Képviselı-testület saját hatáskörébıl a bizottságra átruházott hatáskör:Polgármester 

tekintetében az egyéb munkáltató jogokat gyakorolja: szabadság engedélyezését.  
 
A bizottságok mőködésének egyéb szabályai 
 

1. A bizottságok munkáját a polgármester, a jegyzı és a hivatal dolgozói segítik. A mun-
katervek, elıterjesztések, javaslatok kidolgozásában közremőködnek. 

 
2. A bizottság ülését az elnök hívja össze, akadályoztatása esetén a bizottság megbízott tagja. 

 
3. Az üléseket a bizottság elnöke, akadályoztatás esetén megbízott tagja vezeti. 
4. A bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Állásfoglalásukat, 

határozatukat egyszerő szótöbbséggel hozzák. Szavazategyenlıség esetén a javaslatot 
elutasítottnak kell tekinteni.  
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5. A bizottságok munkájukba szakkérdések véleményezéséhez külsı szakembereket is 
bevonhatnak. 

 
6. A bizottságok ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melyrıl a jegyzı gondoskodik a 

hivatal dolgozóinak közremőködésével. 
 

A jegyzıkönyvnek az ülés helyét, idejét, a résztvevık nevét, napirendi pontokat, ezek 
tárgyalása során elhangzott javaslatokat, a szavazás eredményét, hozott állásfoglaláso-
kat, határozatokat kell tartalmaznia. 

 
A jegyzıkönyvet a bizottság elnöke vagy megbízott tagja és a közremőködı jegyzı-
könyvvezetı írja alá. 

9. számú melléklet   
 

A  KÉPVISELİ-TESTÜLET ÁLTAL A POLGÁRMESTER  
HATÁSKÖRÉBE UTALT ÜGYEK 

 
1) A külön jogszabályban és az önkormányzat rendeletében foglaltak szerint dönt az 

átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatásról 
2) Dönt a kamatmentes kölcsönrıl. 
3) Dönt a természetbeni szociális ellátások nyújtásáról. 
4) Dönt a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendı személyi térítési díj 

összegérıl abban az esetben, amennyiben az ellátásban részesülı azt vitatja. 
5) Dönt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításáról. 
6) Dönt – a feladat- és hatáskörében megállapított -  a jogosulatlanul felvett szociális 

ellátás visszafizetésérıl indokolt esetben részletfizetést engedélyez vagy dönt annak 
elengedésérıl. 

7) A hajléktalan személynek szállást biztosít, ha ennek hiányában a késedelem a 
rászorulónak, ill. a hajléktalannak életét, testi épségét veszélyeztetné. Az ideiglenes 
intézkedésrıl értesíti a hatáskörrel rendelkezı illetékes szervet. 

8) Rendelkezik az általános tartalékalapból a költségvetési rendeletben meghatározott 
mértékig, s errıl a testületnek soron következı ülésén beszámol. 

9) Dönt az ideiglenesen szabad pénzeszközök betét- elhelyezésérıl. 
10) Gondoskodik a közutak tisztántartásáról, a hó eltakarításról, továbbá az utak síkosság-

mentesítésérıl 
11) Gyakorolja az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi 

jogosítványokat, az önkormányzati vagyont érintı hatósági eljárásban a tulajdonost 
megilletı nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az 
ügyfél jogát, gondoskodik az önkormányzat jogi képviseletérıl. A korlátozottan 
forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására irányuló jogügyletek megkötése esetén 
köteles a szerzıdésben foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni. Aláírja 
a meghatározott értékhatár feletti önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására 
irányuló szerzıdést. Jogosult a hatáskörrel rendelkezı szerv döntése alapján a 
vagyonhasznosítási jogügyletek, a nem intézményi használatban lévı bérleti 
szerzıdések, illetve – Képviselı- testületi döntést követıen- a biztosítási szerzıdések 
megkötésére. 
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1. sz. függelék 

 
Képviselı-testület tagjainak névsora 

 
 

1. ifj. Barna Sándor    Kossuth Lajos u. 56. 
 
2. Bartók István     Kádár Lajos u. 24. 

 
3. Csernák Csilla    Csongrád úti körzet 46. 

 
4. Dr. Csernus Tibor    Thököly u. 37. 

 
5. Kacziba Sándor    Bokrosi u. 19. 

 
6. Dr. Puliusné Sárdi Mária   Szent Imre tér 18. 

 
7. Dr. Taricska Tibor    Gárdonyi Géza u. 4. 

 
8. Dr. Vancsura Zoltán    Mátyás király u. 6.  

 
Polgármester: 
 

9. Dr. Vancsura István     Mátyás király u. 1.    
================= 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Képviselı-testület az SzMSz felülvizsgálatá-
val az Ügyrendi Bizottságot bízza meg, és a határidıt 2011. április 18-ban 
állapítsa meg. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozta: 
 
134/2010. (X.18.) Kth. 
 
Megbízás adása az SzMSz felülvizsgálatára: 
 
A Képviselı-testület az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
szóló többször módosított 5/2003. (V.26.) Ktr. sz. rendelet felülvizsgála-
tával az Ügyrendi Bizottságot bízza meg.  
 
Határidı: a felülvizsgálat elvégzésére: 2011. április 18.  

==================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és termé-
szetbeni ellátásokról szóló 5/2000.(IV.28.) Ktr. sz. rendelet módosításáról 
szóló elıterjesztést.   
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az elıterjesztést, és az alábbi rendeletet alkotja:  
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

18/2010.  (hó,nap) Ktr. sz. rendelete 
 

a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról 

5/2000.(IV.28.)Ktr. sz.rendelet módosításáról 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli 
és természetbeni ellátásokról szóló 5/2000.(IV.28.) Ktr. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. §. A rendelet 3. §. (1) és (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„3. §.  
(1)  A Képviselı-testület a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni  ellá-

tásokkal kapcsolatos hatásköreinek gyakorlását a polgármesterre ruházza át. Ezek fel-
sorolását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

(3)  A polgármester által hozott határozat ellen – a kézhezvételtıl számított 10 munkana-
pon belül – a Tiszaalpári Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületéhez lehet fel-
lebbezni.” 

 
2. §. A rendelet 4. §. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„4. §. 
(5) A körülmények tisztázása során az igénylı köteles együttmőködni a Polgármesteri 

Hivatallal.” 
 
3. §. A rendelet 5. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„5. §. 
(1) A Polgármesteri Hivatal a kérelmezı szociális helyzetérıl, körülményeirıl környezet-

tanulmányt készít. Nem szükséges környezettanulmány készítése, ha más egyéb eljárás 
során keletkezett iratokból az igénylı körülményei ismertek és azokban lényeges vál-
tozás nem következett be.” 

 
4. §. A rendelet 17. §. (5) és (8) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„17. §. 
(5) A kölcsön biztosításáról, elutasításáról, illetve a visszafizetési határidı meghosszabbí-

tásáról a polgármester dönt. 
 
(8) A kölcsön behajthatatlansága esetén a polgármester dönthet a kölcsön vissza nem térí-

tendı támogatásra történı átváltoztatásáról.” 
 
5. §.  (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban  

lévı ügyekben is alkalmazni kell. 
 

(2)  A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg az 1 sz. melléklet helyébe ezen ren-
delet melléklete lép. 

 
  (3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
                                 dr. Vancsura István s.k.   dr. Menyhárt Anett s.k. 
                                          polgármester                 jegyzı 
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Melléklet 

 
A szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni 

ellátásokról szóló  

többször módosított 5/2000.(IV.28.)Ktr. sz. rendelethez 

 
A Képviselı-testület a következı hatáskörök gyakorlását ruházza át a polgármesterre:  
 
(1) Lakásfenntartási támogatás. 
 
(2) Átmeneti segély (alkalmi átmeneti segély, átmeneti segély havi rendszerességgel,  
 kamatmentes kölcsön). 

====================== 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2003. 
(IX.01.) Ktr. sz. rendelet módosításáról szóló elıterjesztést.   
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az elıterjesztést, és az alábbi rendeletet alkotja:  
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

19/2010. (hó,nap) Ktr. sz. rendelete 
 

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló    

7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. rendelet módosításáról 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekvédelem helyi szabá-
lyozásáról szóló 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. §. A rendelet 6. §. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„6. §.  
(5) Amennyiben az igénylı és családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalko-

zásból vagy hasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valóságát 
illetıen, a polgármester kezdeményezésére a Polgármesteri Hivatal megkérheti a Bács-
Kiskun Megyei Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatalt a támogatást igénylı, valamint 
a vele közös háztartásban élı személy jövedelemadó alapjának igazolására.  

 
2. §. A rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„7. §. Ezen rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását, felül-
vizsgálatát, az ellátás összegének, formájának megváltoztatását, megszüntetését, a jogosulat-
lanul és rosszhiszemően igénybe vett támogatás megtérítését, annak méltányosságból történı 
elengedését, illetıleg a megtérítendı összeg csökkentését a Képviselı-testület az polgármes-
terre ruházza.” 
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3. §.  (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban  
lévı ügyekben is alkalmazni kell. 

  (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
                dr. Vancsura István s.k.               dr. Menyhárt Anett s.k. 
                      polgármester             jegyzı 

======================== 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja a személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 
7/2000. (VI.08.) Ktr. sz. rendelet módosításáról szóló elıterjesztést.   
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az elıterjesztést, és az alábbi rendeletet alkotja:  
 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 

 
20/2010.  (hó,nap) Ktr. sz. rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló    
7/2000. (VI.08.) Ktr. sz. rendelet módosításáról 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásról szóló 7/2000.(VI.08.)Ktr. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. §. A rendelet 5. §. (3), (4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„5. §.   
(3)            Az intézményvezetı intézkedése alapozza meg: 

a) Az ápolást, gondozást nyújtó ellátás igénybevételét;   
b) az intézményi jogviszony megszüntetését;  
c) a személyi térítési díj megállapítását, felülvizsgálatát;  

                                         
(4)                  A bentlakásos intézményi ellátás igénybevételét követı 30 napon belül az  

                 ellátásért fizetendı személyi térítési díj összegét – az ellátást igénybevevı 
jövedelmi helyzetérıl kiállított jegyzıi igazolás alapján – az intézményvezetı 
állapítja meg.  

 
2. §. A rendelet 8. §. (4) bekezdése és (5) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendel-
kezés lép: 
„8. §. 
(4)  Kivételes, méltányolást érdemlı esetekben az intézményvezetı javaslatára a  

Képviselı-testület az étkeztetésért, házi segítségnyújtásért, idısek klubja által 
biztosított ellátásért az (1)-(3) bekezdésben rögzítettektıl eltérıen alacsonyabb 
összegben is megállapíthatja a személyi térítési díj mértékét.  

 
(5) c.) Kivételes méltánylást érdemlı esetekben a Képviselı-testület a b.) pontnál  

alacsonyabb összegben is megállapíthatja a személyi térítési díj mértékét.” 
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3. §.  (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban  
lévı ügyekben is alkalmazni kell. 

(2)  A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg az 5.§. (7), 6.§. (1) és (4) bekezdései 
hatályukat vesztik.  

  (3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
                 dr. Vancsura István s.k.    dr. Menyhárt Anett s.k. 
                       polgármester               jegyzı 

====================== 
 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja a települési képviselık, bizottsági elnökök és bi-
zottsági tagok tiszteletdíjáról szóló többször módosított 1/1997. (II.21.) 
Ktr. számú rendelet módosításáról szóló elıterjesztést.   
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az elıterjesztést, és az alábbi rendeletet alkotja:  

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 

 
21/2010. (hó,nap) Ktr. sz. rendelete 

 
a települési képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 
1/1997. (II.21.) Ktr. sz. rendelet módosításáról 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a települési képviselık, bizottsági 
elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 1/1997. (II.21.) 
Ktr. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. §. A rendelet 1. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„1. §.  
(1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselıkre, a bizottságok elnökeire, a bizottságok kép-

viselı tagjaira. 
 
2. §. A rendelet 4. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„4. §.  
 (1) A Polgármesteri Hivatal a helyi képviselık részére feladataik ellátásához szükséges 

technikai, adminisztrációs feltételeket biztosítja, melyek a következık: 
 

a.) leíró kapacitás, 
b.) posta, távközlési szolgáltatás, 
c.) önkormányzati kiadványok, a képviselıi tevékenységet segítı egyéb kiadvány-

ok, a Magyar Közlöny igény szerinti elıfizetése, 
d.) információ, hivatalos dokumentumok biztosítása.  
 

3. §.  (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2)  A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a 2.§. (3) bekezdése hatályát veszti.  
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  (3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
                  dr. Vancsura István s.k.     dr. Menyhárt Anett s.k. 
                         polgármester                            jegyzı 

=================== 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- 10 perc szünetet rendel el, tekintettel arra, hogy az elızı napirendben 
elfogadott rendelet kihirdetése jegyzı asszony által megtörténhessen, mert 
ezen elfogadott rendelet alapján kívánjuk a további napirendi pontoknál a 
bizottságok képviselı tagjainak megválasztását lebonyolítani.  
 

- S Z Ü N E T – 
- 17,20 – 17,30 - 

 
6.) Napirendi pont:  
 
    Tárgy: Ügyrendi Bizottság megválasztása.  
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az önkormányzatunk Szervezeti és Mőködési Szabályzata rögzíti a képvise-
lı-testület bizottságait, azok létrehozását, fıbb feladatait.  
 
Az Ügyrendi Bizottság részletes feladatait az Önök elıtt lévı SzMSz módosí-
tás részletesen tartalmazza, ebbıl csak egy feladatot kívánok kiemelni, 
amely a következı: „Elvégzi a képviselı-testület titkos szavazással történı 
döntése esetén a szavazás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.”  
Ez alapján szükséges az Ügyrendi Bizottság megválasztása, ugyanis a mai 
testületi ülésen a 7. napirendi pont keretében fog sor kerülni az alpolgár-
mester választásánál titkos szavazásra, amelyet ezen bizottságnak kellene 
elvégezni. Ez alapján javaslatunkat az Ügyrendi Bizottság elnökére és 2 
tagjára az alábbiakban teszem meg: 
 

Elnöknek javaslom:            Csernák Csilla képviselıt, 

Bizottság tagjainak javaslom: dr. Puliusné Sárdi Mária, dr. Taricska Tibor 
képviselıket.  

 
Megkérdezi a javasolt személyeket, hogy a megbízatást vállalják-e?  
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
- Nyilatkozik, hogy a megbízatást vállalja.  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselı: 
 
- Nyilatkozik, hogy a megbízatást vállalja.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
- Nyilatkozik, hogy a megbízatást vállalja.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Megkérdezi továbbá a jelölteket, hogy a nyilvános tárgyaláshoz hozzájá-
rulnak-e? 
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- Csernák Csilla, dr. Puliusné Sárdi Mária és dr. Taricska Tibor képviselık 
nyilatkoznak, hogy a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárulnak. -  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Megkérdezi, hogy a javasolt személyekkel kapcsolatban van-e kérdés, ész-
revétel, más személyre javaslat? 
 
- Amennyiben nincs javaslat, tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a 
személyek megválasztása nyílt szavazással történik.  
 
- Bejelenti, hogy a bizottság tagjainak megválasztására is vonatkozik az 
önkormányzati törvény 14. §. (2) bekezdése, amely az összeférhetetlenséggel 
foglalkozik. Kérem a javasolt személyeket, nyilatkozzanak a személyes érin-
tettségükkel kapcsolatosan, hogy a döntéshozatalban részt kívánnak-e venni.  
 
- Dr. Puliusné Sárdi Mária, Csernák Csilla és dr. Taricska Tibor képviselık nem  
kívánnak részt venni a szavazásban –  

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazás következik. A javaslat elfogadásához minısített többség szüksé-
ges (5 igen). 
- Szavazásra bocsátja, hogy dr. Puliusné Sárdi Mária képviselı az Ügyrendi 
Bizottság tagja legyen.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– elfogadta a javaslatot.  
 
- Szavazásra bocsátja, hogy dr. Taricska Tibor képviselı az Ügyrendi Bi-
zottság tagja legyen.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– elfogadta a javaslatot.  
 
- Szavazásra bocsátja, hogy Csernák Csilla képviselı az Ügyrendi Bizottság 
tagja, illetve elnöke legyen.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– elfogadta a javaslatot.  
 
A szavazatok alapján a Képviselı-testület az alábbi határozatot hozta:  
 
135/2010. (X.18.) Kth.  
 
Ügyrendi Bizottság megválasztása 
 
A Képviselı-testület az Ügyrendi Bizottság elnökének: Csernák Csillát, 
tagjainak: dr. Puliusné Sárdi Máriát és dr. Taricska Tibort megválasztotta. 

================ 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ezennel a 6.) napirendi pont tárgyalását lezárja.  

=================== 
 
- Sztakó Ildikó könyvtáros 17,40 órakor visszajött a Képviselı-testületi ülésre - 

 
 
7.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Alpolgármester választása titkos szavazással – eskütétel. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az önkormányzati törvény 34. §. (1) bekezdését figyelembe véve a Szerve-
zeti és Mőködési Szabályzat 59. §-a az alábbiak szerint szabályozza az al-
polgármester választását: 
 
„„59.§ (1)  A képviselı-testület a polgármester javaslatára, titkos szava-

zással a képviselı-testület megbízatásának idıtartamára a pol-
gármester elnöki tisztségére is kiterjedı helyettesítésére, 
munkájának segítésére egy alpolgármestert választ a képviselı-
testület tagjai közül.  

 (2)  A képviselı-testület a polgármester javaslatára, titkos szava-
zással a képviselı-testület megbízatásának idıtartamára a pol-
gármester elnöki tisztségére ki nem terjedı helyettesítésére, 
munkájának segítésére további egy alpolgármestert választhat a 
képviselı-testület tagjain kívül.” 

 
Képviselı-testület tagjai közül történı alpolgármester választás: 
Az önkormányzati törvény 12. §. (4) bekezdés a.) pontja alapján zárt ülést 
kell tartani a választáskor, amennyiben a nyilvános tárgyalásba az érintett 
személy nem egyezik bele.  
 
Az alpolgármesternek Bartók István képviselı-társát kívánja javasolni, 
ezért megkérdezi, hogy nyilatkozzon, hozzájárul-e a nyilvános tárgyaláshoz.  
 
Bartók István képviselı nyilatkozik, hogy a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárul.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az elhangzott nyilatkozat alapján a képviselı-testület nyilvánosan foly-
tatja munkáját.  
 
Ismerteti részletesen az alpolgármester személyére elıterjesztett javasla-
tát (név, foglalkozás, szakmai végzettsége, eddigi tevékenysége, stb.) 
 
Az alpolgármester választása titkos szavazással történik, melyhez szavazó-
lapot kell készíteni. Javasolja, hogy alpolgármester-jelöltként Bartók Ist-
ván képviselı kerüljön a szavazólapra.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja, hogy Bartók István 
képviselı alpolgármester-jelöltként a szavazólapra felkerüljön.  
 
- Bartók István képviselı személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban– 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
136/2010. (X.18.) Kth. 
 
Bartók István képviselı alpolgármester-jelöltként szavazólapra történı felvétele 
 
A Képviselı-testület Bartók István képviselıt alpolgármester-jelöltként a 
szavazólapra felvette. 

=================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Bejelenti a Képviselı-testületnek, hogy az alpolgármester-jelölttel történt elı-
zetes egyeztetés alapján – mivel a döntéshozatalban személyesen érintett – a titkos 
szavazásban nem vehet részt.  
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Felkéri a megválasztott Ügyrendi Bizottságot, hogy az alpolgármester titkos 
szavazással történı választását készítse elı és bonyolítsa le.  
 
A titkos szavazáshoz elıkészített szavazólap-minta kiosztásra került, a 
képviselık megtekintették. 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a megtekintett szavazólap-mintát a Képviselı-
testület elfogadja-e?  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– a szavazólap-mintát elfogadta.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A titkos szavazás elıkészítésének idıszakára szünetet rendel el.  

==================== 
 

- S Z Ü N E T – 
- 17,50 – 18,00 - 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Bejelenti a képviselı-testületnek, hogy az alpolgármester választás meg-
történt.  
 
- Felkéri az Ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse a választás eredményét.  
 
Csernák Csilla, az Ügyrendi Bizottság elnöke: 
 
- Ismerteti a szavazás eredményét: 
 
A képviselı-testület tagjainak száma:     9 fı 

Az ülésen jelen van:                      9 fı 

Leadott szavazatok száma:                 8 db 

Érvényes szavazatok száma:                7 db 

Nem tartalmaz szavazatot:                 1 db 

Érvénytelen szavazatok száma:             0 db 

 
Az érvényes szavazatokból Bartók István 7 igen szavazatot kapott.  
 
Ez alapján megválasztott alpolgármester Bartók István. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Megköszöni a szavazás eredményének ismertetését, és ez alapján kihirdeti 
a határozatot. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózko-
dással - az alábbi határozatot hozza: 
 
137/2010. (X.18.) Kth. 
 
Bartók István alpolgármester megválasztása 
 
A Képviselı-testület az 1990. évi LXV. tv. 34. §. (1) bekezdése, valamint 
az SzMSz 59. §-a alapján Bartók István képviselıt 7 igen szavazattal alpol-
gármesternek megválasztotta.  

=================== 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A megválasztott alpolgármesternek a képviselı-testület elıtt esküt kell 
tenni.  
Éppen ezért kéri Bartók Istvánt az eskü letételére.  
Kéri a képviselı-testület tagjait, a vendégeket szíveskedjenek felállni.  
 
(A polgármester úr az esküt a megválasztott alpolgármestertıl kiveszi. A jegyzı-
könyvvezetı az eskürıl készült jegyzıkönyvet az esküt tevıvel aláíratja.) 

======================= 
 
8.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányza-
ti képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 4. §. (2) bekezdé-
se az alábbiakat rögzíti: 
 
   „A képviselı-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek 
 

a.) a 2000-nél kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat állapít-
hat meg. 

b.) a 2000, illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat 
állapít meg, úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíját.”  

  
Községünk esetében az elızı ciklusban az alpolgármester havi tiszteletdíja 
82.500.- Ft volt. Az alpolgármester úrral történt elızetes egyeztetés alap-
ján javasolja, hogy az alpolgármester tiszteletdíját 82.500.- Ft-ban álla-
pítsa meg a Képviselı-testület.  
 
Bejelenti a Képviselı-testületnek, hogy az alpolgármesterrel történt elıze-
tes egyeztetés alapján – mivel a tiszteletdíj megállapításában személyesen 
érintett – a döntéshozatalban nem vesz részt.  
 
- Szavazásra bocsátja, hogy az alpolgármester tiszteletdíját 82.500.- Ft-
ban állapítsa meg a testület.  
 
- Szavazásra bocsátja az eredeti javaslatot, mely szerint 82.500 Ft-ban ja-
vasolja az alpolgármester tiszteletdíját megállapítani.  

 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozta:  
 
138/2010. (X.18.) Kth. 
 
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
A Képviselı-testület Bartók István alpolgármester tiszteletdíját havi 
82.500.- Ft-ban állapította meg.  

=================== 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ezen napirendi pont tárgyalását lezárja. 

=================== 
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9.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megválasztása.  
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az SzMSz alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság létszáma 7 fı, ebbıl 
képviselı 7 fı. 
 
A bizottság elnökére az alábbiakban terjeszti elı javaslatát: 
 
Elnöknek javasolja: Barna Sándort  

Tagoknak javasolja: Csernák Csilla, dr. Csernus Tibor, Kacziba Sándor, dr. 
Puliusné Sárdi Mária, dr. Taricska Tibor, dr. Vancsura Zoltán képviselıket. 
Megkérdezi a javasolt személyeket, hogy a megbízatást vállalják-e?  
 
- Barna Sándor, Csernák Csilla, dr. Csernus Tibor, Kacziba Sándor, dr. 
Puliusné Sárdi Mária, dr. Taricska Tibor, dr. Vancsura Zoltán képviselık 
egyenként nyilatkoztak, hogy a megbízatást vállalják -  
 
- Az önkormányzati törvény 12. §. (4) bekezdés a.) pontja alapján zárt 
ülést kell tartani a választáskor, amennyiben a nyilvános tárgyalásba az 
érintett személy nem egyezik bele.  
 
- Barna Sándor, Csernák Csilla, dr. Csernus Tibor, Kacziba Sándor, dr. 
Puliusné Sárdi Mária, dr. Taricska Tibor, dr. Vancsura Zoltán képviselık 
egyenként nyilatkoztak, hogy a nyilvános üléshez hozzájárulnak -  
 
- Barna Sándor képviselı személyes érintettség miatt nem kíván részt venni a szava-

zásban – 
 
- Szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökére és tagjai-
ra tett javaslatot.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozta: 
 
139/2010. (X.18.) Kth. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása. 
 
A Képviselı-testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének Barna Sán-
dort, tagjainak Csernák Csilla, dr. Csernus Tibor, Kacziba Sándor, dr. 
Puliusné Sárdi Mária, dr. Taricska Tibor, dr. Vancsura Zoltán képviselıket 
megválasztotta.  

=================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ezzel a 9.) napirendi pont tárgyalását lezárja.  

===================== 
 
10.) Napirendi pont: 
 
      Tárgy: Egyéb bejelentések 
  
      10.1.) Napirendi pont: 
 
             Tárgy: Polgármester és alpolgármester költségátalányának, vala-

mint polgármester cafeteria megállapítása.  
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Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
- A polgármesternek és alpolgármesternek is van költségtérítése, ezzel kap-
csolatban javasolnám azt, hogy polgármester úr eddig is számlával számolt 
el, ez maradna így ezután is, a cafeteria pedig mint a köztisztviselıknek 
havi bruttó 20 eFt. Alpolgármesternek is lehet ugyanez, egyébként az eddigi 
gyakorlatban 8.250 Ft volt a költségtérítés, de a jogszabályok szigorodtak 
és a 8.250.- Ft-ból 4.000 Ft-ot kapna meg, és az önkormányzatnak ez után 
még további 26 %-ot kell fizetni, ami összességében nem kedvezı. Ha alpol-
gármester úr elfogadja akkor neki is úgy fizetnénk ki, ha elmegy valahová 
akkor kiküldetési rendelvényen elszámolná az útiköltséget.   
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
- Az adott személyeknek ez a hozzájárulás folyamatosan járna? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
- Nem. Polgármester úrnak a cafeteria juttatás, a bruttó 20 eFt havonta 
járna. A költségtérítéssel kapcsolatban pedig ha hosszabb útra kell mennie, 
akkor az Ügyrendi bizottság elnökével kell elszámoltatnia.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A továbbiakban is az eddigi gyakorlatnak megfelelıen kívánom ezt megolda-
ni. Helyben a saját gépkocsimat használom, ha hosszú útra kell menni, vagy 
ahová ezzel a kocsival nem tudok eljutni, akkor az önkormányzat gépkocsiját 
veszem igénybe.  
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a polgármester 
cafeteria juttatását, valamint a polgármester és alpolgármester költségté-
rítésének megállapítását.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozta: 
 
140/2010. (X.18.) Kth. 
 
Polgármester és alpolgármester költségtérítésének, valamint polgármester 
cafeteria megállapítása. 
 
A Képviselı-testület a polgármester és alpolgármester részére tételes költ-
ségtérítést, és a polgármester részére havi 20 eFt cafeteria-t hagy jóvá.   

=================== 
 
 
10.2.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Vagyonnyilatkozatok beadásáról tájékoztató. 
 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı:  
 
- Az elızıekhez képest annyiban változtattunk, hogy a honlapra feltettük és 
onnan le lehet tölteni a tájékoztatót, a kitöltési útmutatót és felhatalma-
zásokat. Ha valakinek a nyomtatással problémája van segíteni fogunk. A ha-
táridıkre felhívnám a figyelmet, a képviselıknek a megbízólevél átvételétıl 
számított 30 napon belül, a polgármesternek pedig november 3-ig kell a va-
gyonnyilatkozatot megtenni. Az Ügyrendi Bizottság elnökével egyeztetve ja-
vasoljuk november 15. (hétfı) 15-16 óra közötti idıpontot az átvételre.  

====================== 



 - 35 - 

10.3.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Összeférhetetlenségi nyilatkozatok 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Jelenleg két olyan funkcióm van amely összeférhetetlen a polgármesteri 
tisztséggel. Az egyik a Tiszapart Szövetkezetben betöltött elnöki tevékeny-
ségem, a másik a Csongrád-Bokrosi Öblözetnél az Igazgatóság elnöke vagyok. 
Ez az összeférhetetlenség a Vízgazdálkodási Társulatnál évvégén biztosan 
meg fog szőnni, mert teljes átalakítás van folyamatban ezeknél a társula-
toknál. Évvégéig meg kell ejteni az új választásokat, s én itt nem kívánok 
indulni. A másik funkciót meg kívánom tartani a Tiszapart Szövetkezetnél, 
és ameddig tudom segíteni addig az elnöke kívánok maradni a szövetkezetnek.  
Amikor valamilyen irányba eldıl a sorsa utána azonnal lemondok. A Vízgaz-
dálkodási Társulatnál december 31-ig kérem a felmentést, a Tiszapart Szö-
vetkezetnél pedig addig amíg eldıl a szövetkezet sorsa.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
- A Vízgazdálkodási Társulat közcélú testületként mőködik, ezért nincs 
szükség a felmentés megadásához. A Tiszapart Szövetkezet viszont gazdasági 
társaságként mőködik, ezért szükséges a felmentés megadása.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a polgármesteri 
tisztség betöltésével szemben fennálló összeférhetetlenséggel kapcsolatos 
felmentés megadását.  
 
- dr. Vancsura István polgármester személyes érintettség miatt nem kíván részt ven-

ni a szavazásban - 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozta: 
 
141/2010. (X.18.) Kth. 
 
Összeférhetetlenségi nyilatkozat 
 
A Képviselı-testület dr. Vancsura István polgármester részére a Tiszapart 
Szövetkezet elnöki tisztségének betöltéséhez a felmentést megadja.  

=================== 
 
10.4.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
- A képviselıknek mennyi tiszteletdíj jár?  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
- A 38.900 Ft illetményalapnak az 50 %-a jár.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
- Polgármester úrral már beszéltünk az iszapkárosultak megsegítésérıl, - a 
Polgárırség próbálja felkarolni ezt a kérdést – hogy valamilyen győjtés in-
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duljon el. Felmerült az a konstrukció, hogy az önkormányzat is vegyen részt 
ebben a tevékenységben, ha pénzgyőjtési akciót szeretnénk indítani. A befi-
zetett összegek valamilyen kedvezményben részesülnek adózás szempontjából. 
Ha maradna az a koncepció, hogy valamilyen tárgyiasult formában jelenjen 
meg a győjtés, még mindig szükség van vegyvédelmi eszközökre, elsısorban 
szájmaszkra, gumicsizmára stb. szervezze meg az önkormányzat. Ha csak pénz-
győjtésre van szándék, akkor számlát kell nyitni, és arra lehetne befizet-
ni.  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselı: 
 
- Az ökumenikus segélyszervezettel vagyok kapcsolatban, Tiszaalpár ismét 
kap élelmiszer segélyt november elején. Polgármester úrral beszéltünk ar-
ról, hogy mondjunk le róla az iszapkárosultak javára, de azt mondták, hogy 
ez uniós pályázat keretében van és nem lehet lemondani. Azt mondták, hogy 
elsısorban pénzadományra lenne szükség.   
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
- Nem tudom hány háztartásban van elfekvıben vegyvédelmi eszköz, gumicsiz-
ma, de szerintem pénzbeli adományra is legyen lehetıség, és ha Tiszaalpár 
megjelenne, hogy valamennyi összeget átutalt az mégis más mintha személyte-
lenül adnánk. Meg kell hagyni azt a lehetıséget, hogy pénzbeli adományt is 
lehessen győjteni, hiszen ık tudják, hogy mire van szükségük.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
- Igyekeztem felvenni a közvetlen kapcsolatot az önkormányzattal, de kör-
jegyzıségben mőködik, sikerült beszélnem az ottani hivatal egyik dolgozójá-
val és azt mondta, hogy a természetbeni adományokat is tudják fogadni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Két legfontosabb dologra van szükség, tartós élelmiszerre és pénzre. Van 
jó néhány család aki nem kíván ott maradni a településen, el akarnak köl-
tözni onnan. Jegyzı asszonnyal beszéltünk arról, hogy fel tudnánk ajánlani 
egyik önkormányzati ingatlanunkat egy családnak lakhatásra. Meg kell nézni 
annak a lehetıségét, hogy a takarékszövetkezetnél egy számlaszámot nyit-
nánk, és a lakosság erre a számra fizethetné be a pénzbeli adományokat. Ha 
védıeszközökre továbbra is szükség van, akkor ebbıl a pénzbıl tudnánk vásá-
rolni a részükre.  
 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
- Feltesszük a honlapra és szórólapon is kiküldjük, hogy aki segíteni sze-
retne az iszapkárosultakon az október 25-29-ig teheti meg a hivatal 6-os 
számú helyiségében 8-16 óráig, a pénzbeli adományokat a Takarékszövetkezet-
nél nyitott számlaszámra lehet befizetni.   
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
- A következı testületi ülés mikor lesz? A Pénzügyi Bizottság ülését úgy 
kellene tartani, hogy a testületi ülés elıtti napon délután 4 órakor lenne. 
Sok helyen már félévre elıre megvannak az idıpontok.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Október 25-30-a között tervezzük a testületi ülést. A téli idıszakban a 4 
órai kezdéskor már sötét van, nyáron lehet késıbb tartani.  
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- Az október 23-i ünnepség október 22-én délután 3 órakor lesz megtartva, 
melyre mindenkit várunk, hogy vegyen részt ezen a megemlékezésen.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselı-testület alakuló ülését  
18,32 órakor lezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

/: dr. Vancsura István :/            /: dr. Menyhárt Anett :/ 
              polgármester                            jegyzı 
 
 
 
 

/: Kacziba Sándor :/                /: Barna Sándor :/ 
         jegyzıkönyv hitelesítı              jegyzıkönyv hitelesítı 

  
 
 
 
 

     


