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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 110-20/2011. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 
               22-én tartott ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Dr. Vancsura István polgármester 
                       Barna Sándor, Bartók István, Csernák Csilla, 
                       Kacziba Sándor, Puliusné Sárdi Mária (6 fı képviselı) 
                       Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselı: Dr. Csernus Tibor 
 
Bejelentéssel távollevı képviselık: Dr. Taricska Tibor, Dr. Vancsura Zoltán 
 
Külön meghívottak: Sztakó Ildikó könyvtáros 
                                 Ajtai Elemérné CKÖ elnöke 
                                 Gibárszki Sándorné iskolaigazgató 
                                 Kelemenné Utasi Melinda gazdasági vezetı 
                                 Alács Gyuláné belsı ellenır 
                                 Kontra György Trió Tv részérıl 
                                 Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
                                 Bartucz István település-üzemeltetı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, 16,05 órakor megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
határozatképes, jelen van 6 fı képviselı. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Dr. Puliusné Sárdi Mária és Csernák Csilla képviselıket. 
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal 6 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkérdezi, hogy van –e javaslat a napirendi pontok módosítására, vagy más napirendi pont 
felvételére.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Javaslom, hogy az 5-ös napirendi pontot cseréljük fel a 4-essel. 
Két új napirendi pont lenne a 19-es napirendi pont után:  
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20. Elıterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati 
      rendszer 2012. évi fordulójához való csatlakozásról.  
21. Békés Credit Kft. árajánlata ingatlanok értékbecslésére. 
 
A beszámoló a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról és az elızı ülés óta 
történt fontosabb eseményekrıl  a 22. napirendi pontnál, a Bejelentések, képviselık kérdései, 
interpellációinál lenne megtárgyalva.  
 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
 

1. Elıterjesztés a Pejtsik-hagyaték és hozamai felhasználásáról szóló szabályzatra 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
2. Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár SZMSZ-ének 

módosítására 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

3. Javaslat a Pejtsik-hagyaték 2011. évi felhasználására 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

4. Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.16.) Ktr. 
számú rendeletének módosítására 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

5. Elıterjesztés a 2011. évi költségvetés I. félévi helyzetérıl 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
6. Elıterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül történı 

házasságkötés továbbá az anyakönyvvezetı rendkívüli munkavégzésének szabályairól 
szóló rendelet megalkotása 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı 

 
7. Elıterjesztés a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról  

szóló 5/2000.(IV.28.)Ktr. sz. rendelet módosítására 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı 

 
8. Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására 

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 

9. Elıterjesztés a piacon lévı felvásárló épület megvételére 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester  

 
10. Tájékoztató a 2011. évi járdaépítésekrıl és elıterjesztés a 2011. évi további önerıs 

járdaépítési munkákra 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
11. Elıterjesztés a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételeinek biztosításáról 

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
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12. Elıterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda faaprítékos kazánjának 

beszerzése tárgyában 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
13. Elıterjesztés térfigyelı kamerarendszer kiépítésérıl 

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

14. Elıterjesztés az EDF DÉMÁSZ Zrt. közvilágítási árajánlatáról 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

15. dr. Taricska Tibor a TARICSKA – MED Bt. ügyvezetıjének kérelme háziorvosi 
rendelı átalakítására (2 db kérelem) 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester,  

 
16. Elıterjesztés, javaslat a 2011. október 23-i ünnepségre 

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester  
 

17. Megállapodás közoktatási szakszolgálat (ezen belül: logopédiai ellátás) elvégzésérıl 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
18. Tájékoztató a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás  

2011. I. félévi feladatellátása tárgyában 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
19. Javaslat a közmeghallgatás idejére, napirendi pontjaira. 

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

20. Elıterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázati rendszer 2012. évi fordulójához való csatlakozásról  
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

21. Békés Credit Kft árajánlata ingatlanok értékbecslésére 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

22. Bejelentések, képviselık kérdései, interpellációi 
Beszámoló a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról és az elızı ülés óta 
történt fontosabb eseményekrıl.  
 

23. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl (zárt ülés) 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
24. Szolgálati lakás iránti kérelem (zárt ülés) 

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

25. Önkormányzati lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása iránti kérelem (zárt 
ülés) 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
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Mivel további kiegészítés, javaslat nincs, szavazásra bocsátja a napirendi pontokat a 
kiegészítéssel együtt.  
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal és a kiegészítésekkel 6 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértet.  
 
1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a Pejtsik-hagyaték és hozamai felhasználásáról szóló pályázatra 
                (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részletesen megtárgyalta. Van –e ezzel kapcsolatban a 
képviselı társaknak kiegészíteni valója? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen elhangzott javaslat alapján felolvasom a határozat 
tervezetet: 
A Képviselı-testület az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár által a Pejtsik-
hagyaték és hozamai felhasználásáról szóló szabályzattervezet átdolgozását kéri 2011. 
december 31-ig Alács Gyuláné belsı ellenır, valamint a végrendeleti meghagyás 
rendelkezéseit figyelembe véve.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a jegyzı asszony által felolvasott 
határozat tervezetet. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
185/2011. (IX. 22.) Kth. 
 
Elıterjesztés a Pejtsik-hagyaték és hozamai felhasználásáról szóló szabályzatra 
 
A Képviselı-testület az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár által a Pejtsik-
hagyaték és hozamai felhasználásáról szóló szabályzattervezet átdolgozását kéri 201. 
december 31-ig Alács Gyuláné belsı ellenır, valamint a végrendeleti meghagyás 
rendelkezéseit figyelembe véve. 
 

=============== 
 
2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár SZMSZ-ének 
                 módosítására (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta. Ami módosítás elhangzott; a gazdasági 
szervezet helyett egységre módosulna. A 17. § (7) bekezdés törlésre kerülne.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Ismertetem a határozat tervezetet; 
A Képviselı-testület az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár SZMSZ-ének 
módosításával egyetért, azzal a kiegészítéssel, hogy a gazdasági szervezet gazdasági egységre 
módosuljon és a 17. § (7) bekezdése törlésre kerüljön  a véglegesen elfogadott anyagból, mert 
az nem vonatkozik az iskolára.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a jegyzı asszony által felolvasott 
határozat tervezetet.  
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
186/2011. (IX. 22.) Kth. 
 
Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. 
 
A Képviselı-testület az Árpád Fejedelem általános Iskola és Könyvtár SZMSZ-ének 
módosításával egyetért, azzal a kiegészítéssel, hogy a gazdasági szervezet gazdasági egységre 
módosuljon és a 17. § (7) bekezdése kivételre kerüljön a véglegesen elfogadott anyagból, mert 
az nem vonatkozik az iskolára.   
 

=============== 
 
3.) Napirendi pont: 
 
      Tárgy: Javaslat a Pejtsik-hagyaték 2011. évi felhasználására 
                  (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem tudott dönteni, mert a nevelıtestületi határozat nem 
állt rendelkezésünkre, ami a mai nap kiosztásra került. 
A tıkerészre vonatkozó javaslat 2 millió Ft, az egyéb szakmai felhasználási javaslat 700 eFt, 
az elıterjesztésben részletezettek szerint.  
Azt javaslom, hogy fogadjuk el az elıterjesztést.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Pejtsik-hagyaték 2011. évi 
felhasználásáról szóló javaslatot.  
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A Képviselı-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
187/2011. (IX. 22.) Kth. 
 
Javaslat a Pejtsik-hagyaték 2011. évi felhasználására. 
 
A Képviselı-testület az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár által a Pejtsik-
hagyaték 2011. évi felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.  
 

================ 
 
4.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(II.16.)  
                 Ktr. számú rendeletének módosítására. 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen észrevétel nem érkezett az elıterjesztéssel 
kapcsolatban. Van –e a képviselı társaknak hozzáfőzni valója? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.16.) Ktr. számú rendeletének módosításáról szóló 
elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

Rende l e t  

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének  16/2011. (……..) Ktr. 

számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(II.16.) Ktr. 

számú rendeletének módosítására 

Az önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, és az államháztartásról szóló, többször 
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.16.) Ktr. számú rendeletét  az 
alábbiak szerint módosítja: 
1. § A rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„3.    § (1)  A Képviselı-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését 
 

946 338 e Ft folyó évi bevétellel 
               145 135 e Ft elızı évek pénzmaradványából igénybe vett 
                                         forrással 
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                     1 091 473 e Ft kiadással, ezen belül 
 

247 243 e Ft Személyi juttatással 
64 640 e Ft Munkaadót terhelı járulékkal 

216 671 e Ft Dologi és egyéb kiadással 
105 239 e Ft Szociálpolitikai juttatással 

8 959 e Ft Támogatásértékő kiadás 
12 657 e Ft Mőködési célú pénzeszközátadással 
1 000 e Ft Egyéb céljellegő kiadásokkal 

11 943 e Ft Kölcsönnyújtással 
382 346 e Ft  Felhalmozási kiadással 
24 635 e Ft  Céltartalékkal 
2 256 e Ft Általános tartalék 

13 884 e Ft Tervezett intézményi maradvánnyal 
 

a költségvetési létszámkeretet 130 fıben állapítja meg.” 
2. § A rendelet 8. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
„8. § Az önkormányzat a kiadások között   24 635 e Ft céltartalékot különít el felhalmozási 

célokra.  
Az általános tartalék összege 2 256 e Ft. Ez biztosítja a fedezetet a jelenleg 
összegszerően nem ismert, de várható kiadásokhoz. Ezek különösen: a közmővek 
árainak növekedése, település-üzemeltetési feladatok elvégzésérıl döntés. 

 Az Általános Iskola tervezett pénzmaradványa a Pejtsik hagyaték kezelésébıl 13 884 e 
Ft.”  
 
3. § A költségvetési rendelet mellékletei az e rendelet mellékleteinek megfelelıen 

módosulnak. 
 
4. § Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
                                   Dr. Vancsura István sk.                          Dr. Menyhárt Anett sk. 
                                            polgármester                                               jegyzı 
 

============ 
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5.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a 2011. évi költségvetés I. félévi helyzetérıl. 
                (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, van –e ezzel kapcsolatban kiegészíteni való 
a képviselı társak részérıl? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a 2011. évi költségvetés I. félévi 
helyzetérıl szóló elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
188/2011. (IX. 22.) Kth. 
 
Elıterjesztés a 2011. évi költségvetés I. félévi helyzetérıl. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évi költségvetés I. félévi 
teljesítésérıl készült elıterjesztést, tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta.  
 

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

Dr. Csernus Tibor képviselı 16,20 órakor megérkezett a Képviselı-testületi ülésre, 
így a jelenlévı képviselık száma: 7 fı. 

 
6.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül 
                történı házasságkötés, továbbá az anyakönyvvezetı rendkívüli munkavégzésének 
                szabályairól szóló rendelet megalkotása. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyv- 
                höz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
                   Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez a rendelet szabályozná házasságkötés esetén a hivatalban és a hivatalon kívüli 
házasságkötések térítésének a díját.  
Hivatali helyiségen kívül a szolgáltatás díja 5000,- Ft. 
Hivatali helységben a szolgáltatás díja 3000,- Ft.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Az anyakönyvvezetınek a díja mindenképpen 3000,- Ft. A hivatali helyiségen kívül 5000,- 
Ft-ot kell fizetni.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül történı 
házasságkötés, továbbá az anyakönyvvezetı rendkívüli munkavégzésének szabályairól szóló 
rendelet megalkotásáról szóló elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 

17/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés  

engedélyezésének szabályairól  
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói 
jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint a 2010. évi CXLVIII. törvénnyel 
módosított, az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló 1982. évi 
17. tvr. 42/A. § (4) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a hivatali 
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól a következıket rendeli: 

 
1. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre vonatkozó rendelkezések 

1. § 
 
(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés iránt az anyakönyvvezetınél illetékmentes 

kérelmet kell benyújtani a kérelem indokolásával. 

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a jegyzı engedélyezi.  

(3) A határozatot a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül kell meghozni. 
 

2. § 
 

(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhetı, ha a felek által megjelölt 
külsı helyszín alkalmas az anyakönyvi esemény méltóságteljes lebonyolítására és a 
jogszabályban elıírt feltételek biztosítására.  

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén a szolgáltatásért bruttó 5.000 Ft díjat 
kell megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára legkésıbb az eseményt 
megelızı 10  napon. 

 
(3) Az anyakönyvi esemény elmaradása esetén, amennyiben azt a felek a kitőzött idıpont 

elıtt legalább 3 nappal bejelentik, a befizetett díjat 15 napon belül vissza kell fizetni a 
kérelmezı részére. 

  
2. A hivatali munkaidın kívül történı házasságkötésre vonatkozó szabályok 

 
3. § 
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(1) A házasságkötés hivatali munkaidın kívül történı lebonyolításához külön engedély nem 
szükséges.  

 
(2) A hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés esetén a többletszolgáltatás díjmentes. 

 
3. Az anyakönyvvezetı részére fizetendı díj mértékérıl 

4. § 

(1) A hivatali munkaidın kívül történı házasságkötésnél közremőködı anyakönyvvezetıt 
választása szerint - a családi esemény elıkészítéséhez szükséges idıt (családi események 
elıtt és után 1-1 óra), valamint az egyes családi események közötti elıkészületi idıt – a 
köztisztviselık jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidıként veheti igénybe 
vagy alkalmanként bruttó 3.000,- Ft díjazás illeti meg. 

 
4. Záró rendelkezés 

5. § 

(1) E rendelet 2011. október 1-jén lép hatályba. 

(2)  Rendelkezéseit a hatályba lépését követıen bejelentett anyakönyvi eseményekre kell 
alkalmazni.  

 
Tiszaalpár, 2011. szeptember 14. 
 
 dr. Vancsura István s.k.     dr. Menyhárt Anett s.k. 
             polgármester          jegyzı 

 
 

Gibárszki Sándorné iskolaigazgató és Kelemenné Utasi Melinda gazdasági vezetı 
16,23 órakor távoztak a Képviselı-testületi ülésrıl. 

 
7.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni  
                 ellátásokról szóló 5/2000. (IV. 28.) Ktr. sz. rendelet módosítására. 
                (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
                  Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elıterjesztés a közgyógyellátás és a lakásfenntartási támogatás eddigi szabályait módosítja 
néhány ponton. A közgyógyellátás 3 jogcímen jár az erre jogosultaknak. Alanyi jogon, 
normatív alapon vagy méltányosságból. Dr. Vancsura Zoltán képviselı társunk javaslatára a 
nyugdíjminimum 250 %-ában állapítanánk meg a méltányosságból való közgyógyellátást.  
A lakásfenntartási támogatás szeptember 1-jétıl érvénybe lépett rendeletnek megfelelıen 
szabályoz. A jogosultság havi jövedelemhatárát az öregségi nyugdíjminimum 250 %-ában, 
jelenleg 71.250,- Ft-ban javasolja meghatározni. A támogatás mértékét pedig 2500,- Ft-ban.  
Így megszőnne a gázár és villanyáram támogatás, ezt egy egységes keretben biztosítaná az 
önkormányzat a jogosultaknak.  
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- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a szociális rászorultságtól függı 
pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 5/2000. (IV. 28.) Ktr. sz. rendelet módosításáról 
szóló elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
18/2011. (hó.nap.) Ktr. sz. rendelete 

a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
többször módosított 

5/2000.(IV.28.)Ktr. sz. rendelete módosításáról 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális rászorultságtól függı 
pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló többször módosított 5/2000.(IV.28.)Ktr. sz. 
rendeletét –a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. 
évi III. tv. 45. §. (1), valamint 50. §. (3) bekezdései alapján - az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. §. A rendelet 13. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„13. §. (1) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában 

az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 250 %-át és a 
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 

 
(2) Az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem számításánál a Szt. 38.§ (2) 

bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 
 

(3) Helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A támogatás 
iránti kérelem folyamatosan benyújtható. 

 
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás összege: 2500-Ft/hó 

 
(5) A helyi lakásfenntartási támogatás elismert havi költségére vonatkozóan az Szt. 

38.§ (3) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni. 
 

(6) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében az elismert lakásnagyságra az 
Szt.38.§ (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 

 
2. §. A rendelet 19.§. (4)  bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„19. §. (4) Méltányosságból közgyógyellátási igazolványra való jogosultságot lehet 

megállapítani azon szociálisan rászorult személy részére, ahol az egy fıre jutó 
jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 220 %-a alatt, egyedül élı esetén az 
öregségi nyugdíjminimum 270 %-a alatt van és a havi rendszeres gyógyító 
ellátás költsége a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 22 %-át eléri.” 

 
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. 
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dr. Vancsura István s.k.      dr. Menyhárt Anett s.k. 
polgármester               jegyzı 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására. 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
                   Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Mindazokat a feladatokat, amiket az önkormányzat ellát, vagy elláthat, azok szerepelnek az 
alapító okiratban a módosítás során.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratának módosításáról szóló elıterjesztést. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
189/2011. (IX. 22.) Kth. 
 
Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására 
 

1.) Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Tiszalpár Nagyközség  
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 7/2008. (I.24.) Képviselı-testületi határozattal 
elfogadott és az 57/2008. (IV. 30.) Kth., 57/2009. (V. 28.) Kth., 72/2009. (VI. 30.) Kth., 
2/2010. (I.11.) Kth., 3/2010. (I.11.) Kth. és a 36/2010. (III.18.) Kth. számú határozatokkal 
módosított Alapító Okiratát 2011. október 10. napjával az alábbiak szerint módosítja: 

 
a) Az Alapító Okirat bevezetı szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi bevezetı 

lép: 
 

„Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 7/2008. (I.24.) 
Képviselı-testületi határozattal elfogadott és az 57/2008. (IV. 30.) Kth., 57/2009. 
(V. 28.) Kth., 72/2009. (VI. 30.) Kth., 2/2010. (I.11.) Kth., 3/2010. (I.11.) Kth. és a 
36/2010. (III.18.) Kth. számú határozatokkal módosított Alapító Okiratát 
módosítja a …../2011. (hó.nap.) határozattal és egységes szerkezetben kiadja 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önállóan 
mőködı és gazdálkodó költségvetési szervnek az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. 
(XII.19.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelı Alapító Okiratát.” 

 
b) Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„11. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján: önállóan mőködı és 
gazdálkodó költségvetési szerv.” 
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c) Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„12. A költségvetési szerv tevékenységei: 
 

Szakágazat megnevezése: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások 

 
Szakágazat száma: 841 105 

 
a) Alaptevékenysége: önkormányzati igazgatási tevékenység 

 
Szakfeladatok megnevezése, száma: 
 
011100 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése  
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás  
421100 Út, autópálya építése  
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése  
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
581400 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása  
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
813000 Zöldterület-kezelés 
812100 Általános épülettakarítás  
812900 Egyéb takarítás  
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 
841173 Statisztikai tevékenység  
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 
összefüggı szolgáltatások 
841402 Közvilágítás  
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggı tevékenységek 
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851011 Óvodai nevelés, ellátás 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1–4. 
évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő 
nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5–8. 
évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő 
nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 
854221 Alapképzés 
855100 Sport, szabadidıs képzés  
855200 Kulturális képzés 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
869041 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Idıskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás   
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890443 Közmunka 
900400 Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
960302 Köztemetı-fenntartás és mőködtetés 

 
 
b) Vállalkozási tevékenysége, mértéke: nincs 
c) Támogatási célú szakfeladatok: 
841906 Finanszírozási mőveletek 
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852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő 
nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 
854221 Alapképzés 
890301 Civil szervezetek mőködési támogatása 
910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
 

d) Technikai szakfeladatok: 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel. 
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása.” 
 

d) Az Alapító Okirat 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkozási jogviszonyok megjelölése:  

• Köztisztviselıi jogviszony, a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvény alapján. 

• Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény alapján. 

• Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései 
alapján. 

• A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. 
törvény rendelkezései alapján. 

• Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései alapján.” 

 
e) Az Alapító Okirat 20. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzata által alapított 100 %-ban önkormányzati 
tulajdonú társaság: Tiszaalpári Településgazdálkodási Korlátolt Felelısségő 
Társaság.” 

 
2.) A Képviselı-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képezı 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. 
 

Melléklet 

egységes szerkezető alapító okirat 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Tiszaalpár Nagyközség  
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 7/2008. (I.24.) Képviselı-testületi határozattal 
elfogadott és az 57/2008. (IV. 30.) Kth., 57/2009. (V. 28.) Kth., 72/2009. (VI. 30.) Kth., 
2/2010. (I.11.) Kth., 3/2010. (I.11.) Kth. és a 36/2010. (III.18.) Kth. számú határozatokkal 
módosított Alapító Okiratot módosítja a 189/2011. (IX.22.) határozattal és egységes 
szerkezetben kiadja Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint 
önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervnek az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. 
rendelet tartalmi követelményeinek megfelelı Alapító Okiratát. 
1. A költségvetési szerv neve:      POLGÁRMESTERI HIVATAL 
 
2. Költségvetési szerv székhelye:  6066 TISZAALPÁR,  Árpád tér 1. 
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3. Alapítás idıpontja:     1979. VIII.15. 
 
4. Az intézmény illetékességi területe: 1  Tiszaalpár Nagyközség 
 
5. Alapító szerv neve:          Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 

       Képviselı-testülete 
 

6. Irányító szerv neve:2              Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat  
        Képviselı-testülete   
       6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
 
7. A költségvetési szerv törzsszáma:3  338097 
 

8. A költségvetési szerv intézmény adószáma³:  15338095-2-03 
 

9. KSH statisztikai számjel³:   15338095-8411-321-03 
 

10. Költségvetési elszámolási számla³:   51700179-10205086 
 
11. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján³,4:  
önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
12. A Költségvetési szerv tevékenységei5 

Szakágazat megnevezése: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások 
 
Szakágazat száma: 841 105 
 
 

a) Alaptevékenysége: önkormányzati igazgatási tevékenység 
 

Szakfeladatok megnevezése, száma: 
 
011100 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése  
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás  
421100 Út, autópálya építése  
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése  
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
581400 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása  
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
813000 Zöldterület-kezelés 

                                                 
1 57/2009. (V.28.) Kth. szerint módosított szöveg 
2 57/2009. (V.28.) Kth. , 72/2009. (VI.30.) Kth. szerint módosított szöveg 
3 7-20. pont  az 57/2009. (V.28.) Kth. szerint módosított szöveg 
4  189/2011. (IX.22.) Kth. szerint módosított szöveg. 
5 A 12. pontot módosította az 57/2008. (IV.30.) Kth , 57/2009. (V.28.), 72/2009. (VI.30.), 2/2010. (I.11.) Kth., 
36/2010. (III.18.) Kth.,  189/2011. (IX.22.) Kth. 
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812100 Általános épülettakarítás  
812900 Egyéb takarítás  
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 
841173 Statisztikai tevékenység  
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı 
szolgáltatások 
841402 Közvilágítás  
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggı tevékenységek 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1–4. 
évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő 
nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5–8. 
évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő 
nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 
854221 Alapképzés 
855100 Sport, szabadidıs képzés  
855200 Kulturális képzés 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
869041 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Idıskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás   
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
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890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890443 Közmunka 
900400 Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
960302 Köztemetı-fenntartás és mőködtetés 

 
b) Vállalkozási tevékenysége, mértéke: nincs 

 
c) Támogatási célú szakfeladatok: 

841906 Finanszírozási mőveletek 
852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő 
nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 
854221 Alapképzés 
890301 Civil szervezetek mőködési támogatása 
910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
 

d) Technikai szakfeladatok: 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 

    841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 

13. A Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó  önállóan mőködı intézmény neve, székhelye³ 
    Gondozási Központ 
    6066 Tiszaalpár, Dózsa György u. 71. 
 
14. Az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve az önállóan mőködı költségvetési szerv közötti 

munkamegosztás és a felelısségvállalás rendje³ 
 
A Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv és a Gondozási 
Központ önállóan mőködı költségvetési szerv közötti munkamegosztást és a felelısségvállalás rendjét 
a külön megállapodás rögzíti. 
 

15. A költségvetési szerv elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága³ 
A szerv az elıirányzatok feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörő. 
    

16. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje³ 
A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési, megbízási rendje az alábbiak szerint alakul: 
a) Az állás pályáztatása  
- A pályázati eljárás elıkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatok elvégzésére köteles a 

Képviselı-testület. 
- A pályázati felhívás közzétételének helye és gyakorisága:  
  mindenkori ágazati közlöny egyszer,  
   helyben szokásos módon egyszer. 
 
b) A vezetıi megbízás  
- A vezetıi megbízás adója: Képviselı-testület 
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- A megbízás idıtartama:  határozatlan idejő 

17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése³, 6 
– Köztisztviselıi jogviszony, a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 

alapján. 
– Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény alapján. 
– Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a Munka Törvénykönyvérıl 

szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései alapján. 
– A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései 

alapján. 
– Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi 

IV. törvény rendelkezései alapján. 
  

18. A Polgármesteri Hivatal feladatellátásra szolgáló vagyona, vagyon feletti rendelkezés joga³ 
A rendelkezésre álló vagyont a költségvetési szerv feladatainak ellátásához a vagyonról és 
vagyongazdálkodásról szóló Képviselı-testületi rendelet szabályozza. 
 

19. Az intézmény megszüntetése³ 
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben a 5. pontban megjelölt alapító jogosult 
megszüntetni.  
A megszüntetésrıl az alapító határozattal dönt. 
 
20. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzata által alapított 100 %-ban önkormányzati 
tulajdonú társaság: Tiszaalpári Településgazdálkodási Korlátolt Felelısségő Társaság.7 
 
21. Ezzel a határozattal a Képviselı-testület a 154/2003. (XII.18.), 45/2007. (IV.12.) Képviselı-
testületi határozatokat hatályon kívül helyezi. 
 
dr. Vancsura István s.k.      dr. Menyhárt Anett s.k. 
       polgármester         jegyzı 
 
 

================= 
 
9.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a piacon lévı felvásárló épület megvételére. 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester 
 
A piac területén lévı régi felvásárló épületnek a megvásárlásáról van szó. A kiskunfélegyházi 
INTEGRÁL Zrt. tulajdonában van. Az épület nem szerepel a nyilvántartásban, nincs helyrajzi 
számmal ellátva. Önkormányzati területen van, nagyon romos állapotban. Dr. Horváth Sándor 
elnök-vezérigazgató úr arról tájékoztatott, hogy a vagyonnyilvántartásukban 30.000,- Ft 
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értéken szerepel az épület. Ezt a 30.000,- Ft-ot kérik, hogy vásárlási árként fogadjuk el. Ezzel 
párhuzamosan felajánlották, hogy ezt az összeget bármelyik alapítványunknak visszautalják.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Van két óvodai és egy iskolai alapítvány. A legcélravezetıbb az lenne, ha ez a három 
alapítvány részesülne ebben a támogatásban. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Köszönöm szépen, jó javaslatnak tartom. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a piacon lévı felvásárló épület 
megvételére szóló elıterjesztést Dr. Csernus Tibor képviselı kiegészítésével. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
190/2011. (IX. 22.) Kth. 
 
Elıterjesztés a piacon lévı felvásárló épület megvételére. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a piacon lévı felvásárló épület 
megvételére szóló elıterjesztést elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a két óvodai és az 
iskolai alapítvány részesüljön a vételárnak megfelelı összegő támogatásban.   
 

============== 
10.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Tájékoztató a 2011. évi járdaépítésekrıl és elıterjesztés a 2011. évi további  
                   önerıs járdaépítési munkákra. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, az volt a határozati javaslat, hogy ezt a 
beruházást november 15-ig fejezzék be azok, akik kérték. Egyéb tekintetben támogatta a 
bizottság.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a tájékoztatót a 2011. évi 
járdaépítésekrıl és az elıterjesztést a 2011. évi további önerıs járdaépítési munkákra.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
191/2011. (IX. 22.) Kth. 
 
Tájékoztató a 2011. évi járdaépítésekrıl és elıterjesztés a 2011. évi további önerıs 
járdaépítési munkákra. 
 



 22 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évi  járdaépítési 
munkákról szóló elıterjesztést elfogadja. Az elkészítés határideje: 2011. november 15. 
Amennyiben az igénylı nem tudja a járdaépítést 2011. évben elvégezni, akkor az elkészítés 
határideje 2012. év elsı féléve. 
 

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

11.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételeinek biztosításáról 
                  (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elıterjesztést az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta. A 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság úgy javasolta, hogy ne fogadjuk el. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság azon aggályát fejtette ki, hogy ez 168.600,- Ft/hó kiadást 
jelent az önkormányzat költségvetésében. Felhívnám a figyelmet, ha ezt a határozatot 
elfogadjuk, akkor a jogszabályokkal ellentétes lesz.  
Az elhangzottak alapján fogalmaztam meg a határozattervezetet.   
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a gyermekjóléti 
szolgáltatás személyi feltételeinek biztosítása tárgyú elıterjesztést. A gyermekjóléti 
szolgáltatás mőködéséhez szükséges személyi kiadások 168.600,- Ft/hó többletköltséget 
azonban nem tudja biztosítani a költségvetésbıl. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azzal egészíteném ki, hogy a jogszabály a feladat ellátását az önkormányzatra terheli, de a 
központi támogatás nem elegendı a feladat ellátására. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselı: 
 
A jogszabályi feltételek elıírják a létszám normatívákat. Egyértelmően jogos a kérés, de 
véleményem szerint olyan változások lesznek januártól ezen a területen, hogy elıfordulhat, 
hogy egész más feltételek lesznek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A kistérségek településein is hasonló a probléma, sıt még súlyosabb mint nálunk. Mi a tárgyi 
feltételeket maximálisan tudjuk biztosítani, más településeken még ez is gondot okoz.  
 
- Szavazásra bocsátja a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételeinek biztosításáról szóló 
elıterjesztést a kiegészítésekkel együtt. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 



 23 

 
192/2011. (IX. 22.) Kth. 
 
Elıterjesztés a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételeinek biztosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a gyermekjóléti 
szolgáltatás személyi feltételeinek biztosítása tárgyú elıterjesztést. A gyermekjóléti 
szolgáltatás mőködéséhez szükséges személyi kiadások 168.600,- Ft/hó többletköltséget 
azonban nem tudja biztosítani a költségvetésbıl. A jogszabály a feladat ellátását az 
önkormányzatra terheli, de a központi támogatás nem elegendı a feladat ellátására.  
 

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

 
12.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda faaprítékos kazánjának 
                 beszerzése tárgyában. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Korábbi Képviselı-testületi döntésnek megfelelıen kiírtuk a pályázatot az óvoda faaprítékos 
kazánjának beszerzésére. Hat árajánlat kérést küldtünk ki, ebbıl kettı nyújtott be árajánlatot. 
Mindkét ajánlat a jelenlegi pénzügyi helyzetünket meghaladja, illetve mind a kettı 
közbeszerzés köteles.  
Azt javaslom, hogy mindkét árajánlat adónak köszönjük meg a munkáját. Továbbra sem 
mondunk le az óvoda alternatív főtésének a megoldásáról, viszont úgy látszik, hogy csak 
pályázati formában tudjuk megoldani és erre figyeljük a lehetıségeket.  
Megkérem jegyzı asszonyt, olvassa fel a határozat tervezetet. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Tündérrózsa napközi Otthonos 
Óvoda faaprítékos kazánjának beszerzése tárgyában kiírt ajánlati felhívást tekintettel arra, 
hogy a benyújtott ajánlatok alapján a beszerzés a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik, 
érvénytelennek nyilvánítja.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda faaprítékos kazánjának 
beszerzése tárgyáról szóló elıterjesztést és a jegyzı asszony által elmondott határozat 
tervezetet. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
193/2011. (IX. 22.) Kth. 
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Elıterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda faaprítékos kazánjának beszerzése 
tárgyában. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tündérrózsa napközi Otthonos 
Óvoda faaprítékos kazánjának beszerzése tárgyában kiírt ajánlati felhívást - tekintettel arra, 
hogy a benyújtott ajánlatok alapján a beszerzés a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik - 
érvénytelennek nyilvánítja.  
 

============== 
 
 
 
 
13.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés térfigyelı kamerarendszer kiépítésérıl. 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, szakértı is jelen volt Kopjás Mihály úr 
személyében, aki az alpolgármester úrral ezt a pályázatot átnézte.  A hivatal is adott egy 
véleményt ezzel kapcsolatban. Négy ajánlat érkezett, de az egyik telefonos megkeresés 
kapcsán küldte az árajánlatot, maga az árajánlat sem volt értékelhetı. Így a három ajánlat 
közül pénzügyileg nem a számunkra legkedvezıbb, de szakmai szempontból a legjobb az 
ALARM-TOP Kft. ajánlata.  
Részletesen megtárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a szakértı úr is részletes 
tájékoztatást adott ennek az indoklásáról. 
Azt javaslom, hogy a beérkezett ajánlatok közül az ALARM-TOP Kft. ajánlatát fogadjuk el. 
Jegyzı asszonynak erre is van egy határozat tervezete, megkérem olvassa fel. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
  
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a térfigyelı kamerarendszer 
kiépítésére három cégnek küldött ajánlattételi felhívást. A beérkezett ajánlatokat megvizsgálta 
és az alábbi határozatot hozza: 

 
A Nefty Informatika Kft. nem felel meg a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
rendelkezéseinek, valamint a Kft. ajánlata mőszakilag sem felel meg az ajánlati felhívásnak. 

 
A BÁCS- ALARM Biztonságtechnikai Tervezı és Kivitelezı Kft. és az ALARM - TOP Kft. 
közül az ALARM - TOP Kft. ajánlata a kedvezıbb, ezért a térfigyelı kamerarendszer 
kiépítésérıl szóló ajánlat nyertese: az ALARM - TOP Kft. 
 

 
Az önkormányzat 2011. évi költségvetése tartalmaz 6 000 000 Ft-ot a térfigyelı rendszer 
kiépítésére. Az ALARM - TOP Kft. ajánlatának kivitelezéséhez szükséges további 1.150.325 



 25 

Ft, melynek forrása a nyomravezetıi díj - 1 000 000 Ft -, valamint az általános tartalékból 
150.325 Ft.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a térfigyelı kamerarendszer kiépítésérıl szóló elıterjesztést és a jegyzı 
asszony által elmondott határozati javaslatot. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 
 
194/2011. (IX. 22.) Kth. 
 
Elıterjesztés térfigyelı kamerarendszer kiépítésérıl. 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a térfigyelı kamerarendszer 
kiépítésére három cégnek küldött ajánlattételi felhívást. A beérkezett ajánlatokat megvizsgálta 
és az alábbi határozatot hozza: 

 
A Nefty Informatika Kft. nem felel meg a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
rendelkezéseinek, valamint a Kft. ajánlata mőszakilag sem felel meg az ajánlati felhívásnak. 

 
A BÁCS- ALARM Biztonságtechnikai Tervezı és Kivitelezı Kft. és az ALARM - TOP Kft. 
közül az ALARM - TOP Kft. ajánlata a kedvezıbb, ezért a térfigyelı kamerarendszer 
kiépítésérıl szóló ajánlat nyertese: az ALARM - TOP Kft. 
 

 
Az önkormányzat 2011. évi költségvetése tartalmaz 6 000 000 Ft-ot a térfigyelı rendszer 
kiépítésére. Az ALARM - TOP Kft. ajánlatának kivitelezéséhez szükséges további 1.150.325 
Ft, melynek forrása a nyomravezetıi díj - 1 000 000 Ft -, valamint az általános tartalékból 
150.325 Ft.  
 

================== 
 
14.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés az EDF DÉMÁSZ Zrt. közvilágítási árajánlatáról. 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A 2012. évre vonatkozó árajánlata az EDF DÉMÁSZ Zrt-nek 16,25 Ft/kWh. Ez a 
településnek a közvilágítási tarifája.  
2011. évre 15,70 Ft/kWh volt, némi emelkedés van a 2012-es évre vonatkozóan.  
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Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az EDF DÉMÁSZ Zrt. közvilágítási 
árajánlatáról szóló elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
195/2011. (IX. 22.) Kth. 
 
Elıterjesztés az EDF DÉMÁSZ Zrt. közvilágítási árajánlatáról. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az EDF DÉMÁSZ Zrt. 2012. évre 
vonatkozó közvilágítási árajánlatát megtárgyalta és azt elfogadta.  
 

=============== 
 
15.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Dr. Taricska Tibor a TARICSKA – MED Bt. ügyvezetıjének kérelme háziorvosi 
                   rendelı átalakítására (2 db kérelem mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Két db. kérelem érkezett, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is megtárgyalta.  
Az egyik kérelemben a bejárat elıtti járdaszakasznak az átépítését, csúszásmentesítését kéri. 
A másik kérelemben az orvosi rendelınél egy ablakcserét és egy korábban használt, de most 
használaton kívüli ajtónak a befalazását kéri. Ehhez mellékeli az árajánlatot.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy ehhez az önkormányzat a közfoglalkoztatottak 
munkájának bevonásával és anyagtámogatással hozzá tud járulni.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja Dr. Taricska Tibor a TARICSKA – 
MED Bt. ügyvezetıjének kérelmeit, háziorvosi rendelı átalakítása tárgyában.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
196/2011. (IX. 22.) Kth. 
 
Dr. Taricska Tibor a TARICSKA – MED Bt. ügyvezetıjének kérelme háziorvosi rendelı 
átalakítására (2 db kérelem). 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Dr. Taricska Tibor - a 
TARICSKA – MED Bt. ügyvezetıjének - kérelmét (2 db kérelem) a háziorvosi rendelı 
átalakítása tárgyában elfogadja. A költségek csökkentése érdekében bevonja a 
közfoglalkoztatottakat és anyagtámogatással is hozzájárul a költségekhez.  
 

================ 
 
16.) Napirendi pont: 
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       Tárgy: Elıterjesztés, javaslat a 2011. október 23-i ünnepségre 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elıterjesztés rövid és csak címszavakat tartalmaz. Természetesen ezt megfelelı 
tartalommal kell kitölteni, az eddigieknek megfelelıen. A Bársony Mihály Népdalkör és az 
iskola közre szokott mőködni. Az ünnepi köszöntıknél azért írtunk többes számot, mert lehet, 
hogy sikerül olyan politikust, vagy olyan elıadót meghívni, aki az 56-os események kapcsán 
elfogadja a meghívásunkat. A helyi iskola történelem szakos tanára is mondott már beszédet, 
amit jónak tartok.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a 2011. október 23-i ünnepségre szóló 
elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
197/2011. (IX. 22.) Kth. 
 
Elıterjesztés, javaslat a 2011. október 23-i ünnepségre. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. október 23-i ünnepségre 
szóló elıterjesztést elfogadja.  
 

=============== 
17.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Megállapodás közoktatási szakszolgálat (ezen belül: logopédiai ellátás)  
                   elvégzésérıl. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat valamint Tiszaalpár 
Önkormányzata között köttetne a megállapodás a logopédiai szakfeladat ellátásáról. Bruttó 
2.400,- Ft-os órabér mellett, határozott idıre 2012. augusztus 31-ig.  
Javaslom elfogadásra. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a közoktatási szakszolgálat (ezen belül: 
logopédiai ellátás) elvégzésérıl szóló megállapodást.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
198/2011. (IX. 22.) Kth. 
 
Megállapodás közoktatási szakszolgálat (ezen belül: logopédiai ellátás) elvégzésérıl. 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatási szakszolgálat (ezen 
belül: logopédiai ellátás) elvégzésérıl szóló megállapodást elfogadja. 
 

================ 
 
18.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Tájékoztató a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
                   2011. I. félévi feladatellátása tárgyában.  
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2011. évi I. félévi feladatait 
határozta mg a tájékoztató. Tételesen, idırendi sorrendben felsorolja a munkaanyagot, illetve 
a született határozatokat. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót és 
elfogadásra javasolta. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Kiskunfélegyházi Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás 201. I. félévi feladatellátásáról szóló tájékoztatót.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
199/2011. (IX. 22.) Kth. 
 
Tájékoztató a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2011. I. félévi 
feladatellátása tárgyában. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kiskunfélegyházi Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás 2011. I. félévi feladatellátása tárgyáról szóló tájékoztatót 
megtárgyalta és azt elfogadta. 
 

=============== 
Ajtai Elemérné a CKÖ elnöke 16,45 órakor távozott a Képviselı-testületi ülésrıl. 

 
19.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Javaslat a közmeghallgatás idejére, napirendi pontjaira. 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz: 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A közmeghallgatás javasolt idıpontja 2011. november 25-én 17,00 órakor a Mővelıdési 
Házban lenne. Az Ügyrendi Bizottsági és Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen elhangzott 
egy javaslat, hogy a „Tájékoztató a település közbiztonságáról” napirendi pont is szerepeljen, 
ami az elsı legyen.  
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Barna Sándor, képviselı: 
 
Tavaly 17,20 órakor tudtuk megkezdeni a közmeghallgatást. Arra kérném a tisztelt képviselı 
társakat, hogy vegyék ezt komolyan, mert volt olyan hozzászólás, hogy akkor amikor 
szavazni kellett rátok, akkor úgy csináltátok, hogy jó legyen. Mindenkit arra kérek, hogy 
jelenjen meg ezen a közmeghallgatáson.  
A másik, amit mondani szeretnék, az üléssel kapcsolatos. Úgy képzelném el, hogy a 
polgármester úr mellé üljenek a képviselık, nem lennénk háttal a lakosságnak.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Egy hosszú fıasztal legyen? 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Igen, 11-12 személy elférjen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mind a két javaslat jó, hiszen a közmeghallgatás is testületi ülés, ahol a határozatképességet 
biztosítani kell. A másik javaslatot is tudom támogatni, hogy ne háttal üljenek a képviselık a 
lakosságnak. 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a közmeghallgatás idejére, 
napirendi pontjaira szóló javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy az elsı napirendi pont a 
Tájékoztató a település közbiztonságáról legyen.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
200/2011. (IX. 22.) Kth. 
 
Javaslat a közmeghallgatás idejére, napirendi pontjaira. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. Tv. 13. §-a alapján 2011. november 25. (péntek) 17:00 órában határozza meg 
a közmeghallgatás idıpontját. Helye: Mővelıdési Ház.  
 
A közmeghallgatás napirendi pontjai: 
 
1. Tájékoztató a település közbiztonságáról 
    Elıadó: Timafalvi László rendırkapitány 
 
2. Tájékoztató az önkormányzat 2011. évben végzett munkájáról, költségvetésérıl 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
3. Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi terveirıl, beruházásairól, pénzügyi lehetıségeirıl 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
4. Egyéb kérdések, javaslatok, hozzászólások 
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================ 

 
20.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati  
                   Ösztöndíj pályázati rendszer 2012. évi fordulójához való csatlakozásról. 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jegyzı asszonyt megkérem, hogy ismertesse a BURSA alapítvány támogatásának a lényegét.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
2000. óta csatlakozott az önkormányzat ehhez az ösztöndíj pályázathoz. Általában 30-35 
hallgató szokott pályázni. A Képviselı-testület a költségvetésben az ösztöndíjra 2011-ben 
600.000,- Ft összegő elıirányzatot különített el. 2012. évben is ekkora összegő elıirányzatot 
kell elkülöníteni, ha a Képviselı-testület ebben az évben is csatlakozik az ösztöndíjhoz.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a BURSA HUNGARICA 
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer 2012. évi fordulójához való 
csatlakozásról szóló elıterjesztést és határozat tervezetet.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
201/2011. (IX. 22.) Kth. 
 
Elıterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati 
rendszer 2012. évi fordulójához való csatlakozásról 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata megtárgyalta a BURSA HUNGARICA Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról szóló elıterjesztést.  
A Képviselı-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy csatlakozik a BURSA HUNGARICA 
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2012. évi fordulójához.  
Szándéknyilatkozat megküldésének határideje: 2011. október 14. 
 

================= 
 
21.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: BÉKÉS CREDIT Kft. árajánlata ingatlanok értékbecslésére 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
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A BÉKÉS CREDIT Kft-t kértük fel arra, hogy azokat az ingatlanjainkat, amelyeket az 
önkormányzat nem tud, vagy nem kíván hasznosítani, ezeknek a felértékelésére egy 
árajánlatot adjon. Ez tételesen megtörtént.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen javaslat született arról, hogy a Tiszaalpár, Mátyás 
K. u. 2. sz. alatti orvosi rendelıt és lakást ne értékeltessük fel, mert az orvosi rendelı 
egyébként is önkormányzati törzsvagyon, a lakás pedig a pillanatnyilag hatályos 
önkormányzati rendeletünk szerint csak a bérlı kérésére idegeníthetı el. Ilyen kérelem nem 
érkezett, ezért vegyük ki ebbıl a tervezetbıl.  
Korábban a BÉKÉS CREDIT Kft. a szolgáltató házra egy magasabb összeget adott meg, ezt 
tárgyalás során sikerült 90.000,- Ft-ra lehozni, amit korábban a Képviselı-testület is javasolt.  
A szolgáltatóházra vonatkozóan külön szavazást kérek. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a BÉKÉS CREDIT Kft. árajánlatát az 
ingatlanok értékbecslésérıl azzal a kiegészítéssel, hogy a Mátyás Király utca 2. sz. alatti 
ingatlan értékbecslését ne végezze el a Kft. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
202/2011. (IX. 22.) Kth. 
 
BÉKÉS CREDIT Kft. árajánlata ingatlanok értékbecslésére. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a BÉKÉS CREDIT Kft. 
árajánlatát az ingatlanok értékbecslésérıl megtárgyalta azzal a kiegészítéssel elfogadja, hogy 
a Mátyás Király utca 2. sz. alatti ingatlan értékbecslését ne végezze el a Kft.  
 

================ 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a BÉKÉS CREDIT Kft. árajánlatát, az Alkotmány u. 12/A szám alatt 
lévı szolgáltatóház értékbecslésérıl, amelynek az értékelési vállalási ára: 90.000,- Ft.  
 
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
203/2011. (IX. 22.) Kth. 
 
BÉKÉS CREDIT Kft. árajánlata ingatlanok értékbecslésére 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a BÉKÉS CREDIT Kft. 
árajánlatát az Alkotmány u. 12/A szám alatt lévı szolgáltatóház értékbecslésérıl, amelynek az 
értékelési vállalási ára: 90.000,- Ft elfogadta.  
 

=============== 
 
22.) Napirendi pont: 
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       Bejelentések 
 
       Tájékoztató a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Több ilyen határozat járt le, ebbıl kettıt emelnék ki: 
 
- 2011. július 27-i Képviselı-testületi ülés, 160/2011. (VII.27.) Kth.: Kérelem internet 
szolgáltatás biztosítása a körzeti megbízotti irodába. Ez teljesült. 
-  2011. szeptember 01-i rendkívüli Képviselı-testületi ülés, 174/2011. (IX. 01.) Kth. és a 
182/2011. (IX.01.) Kth.: A LEADER pályázatokról. Ezek is teljesültek.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a lejárt határidejő testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
204/2011. (IX. 22.) Kth. 
 
Tájékoztató a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő testületi 
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.  
 

================= 
Csernák Csilla képviselı 17,15 órakor kiment a Képviselı-testületi ülésrıl, 

így a jelenlévı képviselık száma: 6 fı. 
 

Tájékoztató az elızı testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrıl 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
07.30. Aracsi pusztatemplom ünnepén (Szerbia) részt vett a Bársony Mihály Népdalkör, 
           verset mondott Hatvani Ferenc 
 

Csernák Csilla képviselı 17,17 órakor visszajött a Képviselı-testületi ülésre, 
így a jelenlévı képviselık száma: 7 fı. 

 
08.04. Mozgássérültek Tiszaalpári Csoportja és a Szentkirályi Mozgássérült Csoport 
           találkozója, mindkét település polgármesterének részvételével 
           Rendkívüli Pénzügyi Bizottsági és Testületi ülés 
           Fıbb napirendi pontjai: Kft. további mőködése 
                                                 Óvoda faaprítékos kazán beszerzése 
08.06. Néptáncos gyerekek 6-14-ig erdélyi táborozása 
08.10. Homokhátsági Regionális Zrt. igazgatósági ülése – a Kiskunfélegyházi Többcélú  
           Kistérség polgármesterei részvételével 
           Tárgya: a hulladékszállítás díja 
08.13. Az Alpári Tisza Horgászegyesület Tisza parti takarításában az önkormányzat  
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            gépei segítenek 
08.17. Víziközmő Társulat igazgatósági ülése 
08.19. Gyermek kézmőves tábor (1 hetes) kiállítása a Mővelıdési Házban 
08.20. Falunapi rendezvények (a kiküldött program szerint) 
           Torda testvértelepülésünk polgármesterének és családjának állampolgársági eskütétele 
08.23. Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülése 
08.24. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
           megalakulása (KEOP pályázathoz) 
           Hírös Napok keretében Kecskeméten – Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Fórum –  
           Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterhez kérdést intéztem: 
           1. Vidéki munkahelyteremtésrıl 
            2. Kormány földbirtok-politikájáról 
08.25. Torda jegyzıjének és családjának állampolgári eskütétele 
08.26. Tiszasas és Tiszaalpár polgármesterének tárgyalása Dr. Boros Emillel, a Kiskunsági 
            Nemzeti Park igazgatójával a Holtág halászati jogának kiterjesztésérıl és a „réti” 
            területek meglátogatása 
            Fülöpházán Balogh József polgármester, országgyőlési képviselı meghívására  
            Németh Péterrel részt vettem a „Tanyafejlesztési program” megnyitóján 
08.27. Motoros Egyesület bemutatója, házi versenye 
08.28. Futballmérkızés: Bugac – Tiszaalpár 4:2 (felnıtt) 
                                        Bugac – Tiszaalpár 1:9 (ifi) 
 
Az a mentalitás nem nagyon tetszett, amit a felnıtt csapat nyújtott. Gondolom ez téma volt a 
Sportegyesületnél is. Számtalan ponton van együttmőködési lehetıségünk a Sportegyesülettel. 
A pályázatot, amilyen lehetıségünk van rá, mindenképpen támogatjuk.  
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Megpróbáltuk a pályázati pénznek oly módon való felhasználását, hogy a sportpálya 
elkészüljön, mert ez nagyon idıjárásfüggı. A továbbiakban az épület felújítása, tetıcsere 
következne.  
A mérkızés végén a fegyelmezetlenséggel kapcsolatban, azóta volt vezetıségi ülés és ez is 
témája volt. Kezd Tiszaalpáron elharapózni az a viselkedési forma, ami nem igazán viszi a jó 
hírünket. Próbáljuk ezt fegyelmezni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
08.31. Tündérrózsa Óvoda 2 csoportos új szárnyának átadása, Lezsák Sándor parlamenti  
           alelnök, országgyőlési képviselı részvételével 
09.01. Rendkívüli Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és Testületi ülés: 
           LEADER pályázatok 
           Térfigyelı rendszer árajánlatok bekérése 
09.05. Tekerılantos és kosárfonó rendezvény programjának végleges egyeztetése 
09.07. Rendkívüli Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és Testületi ülés a Tanyafejlesztés  
           tárgyában 
09.08. Teljes körő egyeztetés a „Piac” pályázatról tervezıvel, pályázatíróval 
09.10. Dániába a gyerekcsoport elindulása 
09.15. Kiskunfélegyházi Kistérségi Társulási Tanács ülése 
09.16. Egy Tordai család állampolgári eskütétele 
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Barna Sándor, képviselı: 
 
Az állampolgári eskütételekkel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a kiskunfélegyházi 
testületi ülésen az ülés keretén belül, a napirendi pontok elıtt történik meg az eskütétel. A 
legutóbbin ott voltam ez egy igazán szép esemény. 
Az lenne a javaslatom, hogy ha és amennyiben megoldható akkor nekünk is be kellene 
vezetni, hogy a testületi ülés elıtt történjen meg az állampolgársági eskütétel. Így Tiszaalpár 
lakossága is ezt a szép eseményt meg tudná tekinteni a Tv közvetítésekor.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jó felvetésnek tartom. 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az elızı testületi ülés óta történt 
fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatót. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
205/2011. (IX. 22.) Kth. 
 
Tájékoztató az elızı testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az elızı testületi ülés óta történt 
fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 

============== 
 
Képviselık kérdései, interpellációi: 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
A Tekerılantos Találkozó és Kosárfonó rendezvényre szeretnék kitérni. A Képviselı-testület 
eldöntötte a kettı helyszínt, ami menet közben megváltozott. Nem tudja a Képviselı-testület a 
programot, pedig ha segítségre szükség van, akkor talán ahhoz is van jogunk, hogy tudjunk 
arról, a polgármester milyen vendégeket hív meg, kik fogják tartani a beszédeket.  
Az október 23-i ünnepség önkormányzati rendezvény. Nem igaz, hogy nem tudjuk idıben 
megmondani, hogy kik az ünnepi mősor beszervezettjei, ki mondja az ünnepi köszöntıt. 
Kérlek benneteket, hogy ezt pontosabban kezeljétek, mert az igazi együttmőködés alapja ez 
lenne.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezeknek a részletei mind szakmai egyeztetések. Legközelebb ilyen rendezvény szervezésére 
képviselı urat, vagy bárkit meghívok, mert nem zárt körőek ezek az egyeztetések. Egy ilyen 
rendezvénynek a megszervezése nagyon komoly szakmai és technikai egyeztetést igényel. 
Azt gondolom az elızı rendezvényeink is sikeresek voltak. A legjobb szándékkal próbáljuk 
ezeket megszervezni, szívesen fogadom bármelyik képviselı társam segítségét és jobban 
belelátnának abba, hogy egy-egy döntés meghozatalára nem mindig van megfelelı idı és 
lehetıség.  
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Amirıl vita volt, hogy mi kiküldtük a meghívókat mindenkinek. Az egyik országgyőlési 
képviselı jelezte, hogy részt kíván venni. Azt gondolom, ha egy országgyőlési képviselı 
megtiszteli a rendezvényünket, azt minimum illik megtenni, hogy két percre szót adni neki, 
hogy köszöntse a jelenlévıket, függetlenül attól, hogy milyen pártból van. Ettıl ez a 
rendezvény nem lesz egy politikai rendezvény. 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Attól lesz egy rendezvény politikai színezető, ha azzá kürtöljük. Amikor az óvoda átadó volt 
Lezsák úr is itt volt. Meghallgattuk, örültünk, hogy megtisztelt bennünket. Nem biztos, hogy 
politizálni kellene egy ilyen rendezvényen.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Az lenne a kérdésem, hogy kik azok az országgyőlési képviselık, akik meghívót kaptak erre a 
rendezvényre? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ebben a választókerületben minden képviselı, sıt még a Kistérség polgármesterei is 
mindegyik kapott meghívót. Ugyanígy mi is kapunk a többi rendezvényrıl. Egy szép 
emlékkel, tapasztalattal lehet hazatérni és az ott látottakat hasznosíthatjuk. Különösen jó az 
együttmőködés a Kistérség polgármestereivel. Az ilyen rendezvényekre a meghívókat fogom 
továbbítani a képviselıknek és ha közösen elmegyünk, csak tanulhatunk belıle.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Azért kérdeztem, mert a Kovács Ernı képviselı úr nem kapott meghívót erre a rendezvényre. 
Ha kérni kell, akkor polgármester úr is a FIDESZ-es képviselıtıl kér. Ha protokolláris 
szerepet kell egy képviselınek elvégezni, akkor a JOBBIK-os képviselı végzi el.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Rá fogok kérdezni, de én szinte biztos vagyok benne, hogy elment neki is a meghívó. Rajta 
van a listán. Jó személyi kapcsolatunk van a képviselı úrral.  
Egy országgyőlési képviselınek sincs megtiltva az, hogy bármilyen rendezvényen részt 
vegyenek. Ha már megtiszteli a rendezvényt, akkor egy köszöntés erejéig illik megadni neki a 
tiszteletet.  
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Tegyük félre a politikát, de ha megkaptuk volna a listát a meghívottakról, akkor nem lett 
volna felháborodás.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Levontam a konzekvenciát, hogy a képviselı társak nem voltak annak a birtokában, hogy van 
egy listánk, ami alapján kiküldjük a meghívókat.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
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Ez a kérdés többször felmerült, fıleg az esısebb idıszakokban. Most az ısz és a tél elıtt 
célszerő lenne visszatérni és végleges megoldást találni az óvoda szomszédságában lévı 
ingatlanra, ahol nagy problémát okozott az óvoda bejáratának feltöltésével kapcsolatos víznek 
a megjelenése. Most szárazság van, az állandó vizesedés nem jelentkezett, de célszerő lenne 
ezt a kérdést már véglegesen lezárni és megoldást találni rá.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Ezt kb. fél éve kértem, hogy megoldódjon, ami sajnos nem történt meg.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megnézzük, hogy ez a vizesedés milyen mértékő, és hogy mi okozza.  
 
- Mivel több kérdés, interpelláció nincs, a Képviselı-testületi ülést 18.00 órától zárt ülés 
keretében folytatódik tovább.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  Dr. Vancsura István  :/                                       /:  Dr. Menyhárt Anett  :/ 
                       polgármester                                                                     jegyzı 
 
 
 
                /:  Dr. Puliusné Sárdi Mária  :/                              /:  Csernák Csilla  :/ 
                      jegyzıkönyv-hitelesítı                                   jegyzıkönyv-hitelesítı 
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