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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 110-21/2011. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember  
               28-án tartott rendkívüli ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Dr. Vancsura István polgármester 
                       Barna Sándor, Bartók István, Csernák Csilla, 
                       Kacziba Sándor, Dr. Puliusné Sárdi Mária, 
                       Dr. Taricska Tibor, Dr. Vancsura Zoltán (8 fı képviselı) 
                       Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
                       Ajtai Elemérné CKÖ elnöke 
                       Németh Péter szakértı 
 
 
Bejelentéssel távollevı képviselı: Dr. Csernus Tibor 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 17,35 órakor megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
határozatképes, jelen van 8 fı képviselı. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítıknek javasolja Dr. Taricska Tibor és Dr. Vancsura Zoltán képviselıket.  
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal 8 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontra. 
 
Javasolt napirendi pont: 
 
Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.16.) Ktr. számú 
rendeletének módosítására. 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
 
 



 3 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontot. 
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi ponttal 8 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül -  egyetértett.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A rendelet tervezet módosítás azért vált szükségessé, mert a tanyafejlesztési program keretén 
belül az önkormányzat a helyi piac megvalósítása érdekében a „tanyai termékek piacra 
jutásának elısegítése” elnevezéső jogcímre kíván pályázatot benyújtani.  
A projekt pályázati részének költségvetése kb. 58 millió Ft. Pontos összeget nem tudok 
mondani, mert még kidolgozás alatt van. Az elıterjesztésben lévı 6 millió Ft önrészt biztosan 
takarja.  
 
Csernák Csilla, bizottsági tag: 
 
Úgy tudom, hogy nagyjából 950 millió Ft ez a pályázat, amire országos szinten lehet pályázni. 
Ebbıl 750 millió Ft amire az önkormányzatok pályázhatnak, egyéb szervezetek részére marad 
200 millió Ft.  
Szerintem ez a pályázat csak akkor fog nyerni, ha nagy hátszelünk van, ha van valamiféle 
kapcsolatunk.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt tudjuk, hogy erre a programra ez a pénz rendkívül kevés, de azt is látni kell, hogy ez az 
elsı, hogy ilyenre egyáltalán pénz van a költségvetésben. Ezt értékelni kell, bízzunk benne, 
hogy nyerünk. 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.16.) Ktr. számú rendeletének módosításáról szóló 
elıterjesztést. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4 

Rende l e t  

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének  19/2011. (……..) 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 
                     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 
383 346 e Ft  Felhalmozási kiadással 
24 635 e Ft  Céltartalékkal 
1 256 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 1 256 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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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több napirendi pont nincs, a rendkívüli Képviselı-testületi ülést 17,40 órakor bezárja, 
egyúttal felhívja a képviselık figyelmét, hogy az SZMS 13. §. (2) bekezdése alapján ezt 
követıen  újabb rendkívüli Képviselı-testületi ülést hív össze, dr. Csernus Tibor képviselıt 
telefonon értesítette a rendkívüli ülésrıl. 
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  Dr. Vancsura István  :/                                 /:  Dr. Menyhárt Anett  :/ 
                              polgármester                                                            jegyzı 
 
 
                  /:  Dr. Taricska Tibor  :/                                    /:  Dr. Vancsura Zoltán  :/ 
                  jegyzıkönyv-hitelesítı                                        jegyzıkönyv-hitelesítı 


