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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 148-4/2012. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 30-án 
               tartott rendkívüli 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. Vancsura Zoltán (8 fı képviselı) 
                       Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Bejelentéssel távollevı képviselı: Dr. Taricska Tibor 
 
Külön meghívottak: Ajtai Elemérné CKÖ elnöke 
                                 Kontra György Trió Tv részérıl 
                                 Sztakó Ildikó könyvtáros 
                                 Bartucz István településüzemeltetı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, a Trió Tv munkatársait és kedves nézıit. 16,33 órakor 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, jelen van 8 fı képviselı. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Dr. Csernus Tibor és Kacziba Sándor képviselıket. 
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal 8 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1. Elıterjesztés Tiszaalpár, Dobó I. u. 1. sz. alatti napközi otthonos konyha és étkezı 
    átalakítási munkáinak elvégeztetésére 
    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
2. Elıterjesztés a „Tiszaalpár, helyi piactér létesítése és a helyi termékek piacra jutásának 
    elısegítése” címő projekt keretében végzett kivitelezés mőszaki ellenırének  
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    kiválasztására 
    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
3. 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 
 
4. Ritter János és Ritter Jánosné kérelme a Petıfi S. utca 38. sz. alatti ingatlan vételéhez 
    kapcsolódóan 
 
5. Kiss Mária óvodavezetı tájékoztatása az elızı rendes testületi ülésen elhangzott, 
    óvodát érintı kérdésekre 
    Elıadó: Kiss Mária óvodavezetı 
 
6. Elıterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási 
    Megállapodása alapján a helyettesítés rendjének meghatározásáról 
    Elıadó: dr Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat. 
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal 8 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár, Dobó I. u. 1. sz. alatti napközi otthonos konyha és étkezı 
                 átalakítási munkáinak elvégeztetésére 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Erre azért van szükség, mert a jelenlegi iroda illetve tároló kamra a piac építésénél lebontásra 
kerül.  
Erre három árajánlatot kértünk, kettıt kaptunk. A két árajánlat közül a legjobb árajánlatot 
Szabó Sándor kımőves mester adta, 470.000,- Ft-ban.  
A konyha étkezırészét semmiképpen nem lehet beépíteni, mert így is kicsi az a helyiség. 
Megvizsgáljuk, hogy az irodahelyiség az iskolánál kialakítható –e. Úgy gondolom, hogy igen.  
 
A határozat-tervezetet azzal a kiegészítéssel kérem elfogadni, hogy az iskolában alakítsuk ki a 
konyha irodahelyiségét, és az ajánlati összeg az étkezıben, iroda kialakításához szükséges fal 
megépítésének összegével csökkenjen.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Tiszaalpár, Dobó I. u. 1. sz. alatti 
napközi otthonos konyha és étkezı átalakítási munkáinak elvégeztetésére szóló határozat 
tervezetet az elhangzott kiegészítéssel együtt.  
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A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
26/2012. (I. 30.) Kth. 
 
Tiszaalpár, Dobó I. u. 1. sz. alatti napközi otthonos konyha és étkezı átalakítási munkáinak 
elvégeztetésérıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a napközi otthonos konyha 
átalakítására vonatkozó elıterjesztést részben fogadja el. A kivitelezés során csak a szárazáru 
raktárhelyiség kialakítására kerül sor és megvizsgálja, hogy az iskolában milyen módon 
helyezhetı el az élelmezésvezetı irodája. 
A részleges munka elvégzésére Szabó Sándor kımőves mester, építési vállalkozó árajánlatát 
fogadja el, azzal, hogy mivel nem épül meg az étkezıben az iroda kialakításához szükséges 
fal, ezért az ajánlati összeg a fal megépítésének díjával csökkenjen.   
A kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a 2012. évi költségvetés 
terhére biztosítja és megbízza a polgármestert a vállalkozói szerzıdés aláírására. 
 

================== 
 
2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a „Tiszaalpár, helyi piactér létesítése és a helyi termékek piacra 
                 jutásának elısegítése” címő projekt keretében végzett kivitelezés mőszaki ellenıré- 
                 nek kiválasztására (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Minden ilyen nagyobb beruházáshoz, különösen a közbeszerzéssel bonyolított 
beruházásokhoz mőszaki ellenır szükségeltetik a jogszabályok szerint. Erre négy árajánlatot 
kértünk, egy nem vállalta az ajánlattételt. Három ajánlat érkezett, ebbıl a legkisebb összeget 
Csabai Csaba Pál egyéni vállalkozó adta 635.000,- Ft árral.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a „Tiszaalpár, helyi piactér létesítése és 
a helyi termékek piacra jutásának elısegítése” címő projekt keretében végzett kivitelezés 
mőszaki ellenırének kiválasztására szóló határozat-tervezetet.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
27/2012. (I. 30.) Kth. 
 
„Tiszaalpár, helyi piactér létesítése és a helyi termékek piacra jutásának elısegítése” címő 
projekt keretében végzett kivitelezés mőszaki ellenırének kiválasztására 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
„Tiszaalpár, helyi piactér létesítése és a helyi termékek piacra jutásának elısegítése” címő 
projekt keretében végzett építıipari kivitelezés mőszaki ellenıri feladatait bruttó 635.000,- Ft 
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vállalási díj ellenében Csabai Csaba Pál (6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 7.) egyéni 
vállalkozó lássa el.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri Dr. Vancsura István 
Polgármestert, hogy kösse meg a vállalkozóval a szerzıdést az Önkormányzat nevében.  

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

3.) 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. Vancsura István, polgármester: 
 
A szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendeletünk 15. 
§. (8) bekezdését kellene módosítanunk. A település 1,5 millió Ft értékben nyert tőzifát. A 
„tőzifa” szó, mint természetben kiadható juttatás benne kell, hogy legyen a rendeletünkben, 
így ezzel a szóval kellene a rendeletünket módosítani. Ez a fa a rászorulók részére így 
odaadható lesz. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a szociális rászorultságtól függı 
pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 5/2000. (IV.28.) Ktr. sz. rendelet módosítására 
szóló elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotja: 

 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
___/2012. (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 az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. §. A rendelet 15.§. (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„15. §. (8) Átmeneti segély nyújtható készpénzben vagy természetbeni támogatásként. 

Készpénzben nyújtott támogatás esetén – amennyiben ez indokolt – 
elszámolási kötelezettség is elıírható. 

  Elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén újabb segély nem folyósítható. 
A készpénzfelhasználás célja, az elszámolás módja és határideje az átmeneti 
segélyt megállapító határozatban rögzíthetı. 

 
  A természetbeni juttatás formái lehetnek: 
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élelmiszerjuttatás, élelmiszer utalvány, vásárlási utalvány, egészségügyi 
szolgáltatásért fizetendı térítési díj rész- vagy teljes összegben történı 
kifizetése, tüzelı utalvány, tőzifa, ruha.” 

 
 
2. §.  (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
   (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
 
dr. Vancsura István s.k.      dr. Menyhárt Anett s.k. 
         polgármester                   jegyzı 
 

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

 
4.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Ritter János és Ritter Jánosné kérelme a Petıfi S. utca 38. sz. alatti ingatlan        
                 vételéhez kapcsolódóan (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Errıl a Képviselı-testület az elızı ülésen döntött. Annyi változás történt, hogy nem a 
Képviselı-testület által meghatározott Ritter János, hanem a felesége Ritter Jánosné vásárolná 
meg a Tiszaalpár, Petıfi S. u. 38. sz. alatt lévı ingatlant. Ezt személyi okok miatt indokolja. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Ritter János és Ritter Jánosné 
kérelmét a Tiszaalpár, Petıfi utca 38. sz. alatti ingatlan vételéhez kapcsolódóan.  
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
28/2012. (I. 30.) Kth. 
 
Tiszaalpár, Petıfi Sándor u. 38. - hrsz: 1981 – sz. alatti ingatlan értékesítése 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 14/2012. (I.19.) Kth. sz. 
határozata alapján Ritter János Tiszaalpár, Dózsa György u. 29. szám alatti lakos részére a 
Tiszaalpár Petıfi Sándor u. 38. szám alatti ingatlant, melynek  hrsz-a:  1981.,  800.000,- Ft 
értékben, 20.000,- Ft/hó részletfizetés mellett értékesítette. 
 
Ritter János és felesége Ritter Jánosné kérelme alapján a Képviselı-testület jóváhagyja, hogy  
a 14/2012. (I.19.) sz. határozat alapján keletkezett jogosultságot Ritter János átengedje 
felesége, Ritter Jánosné (sz.: Somodi Erzsébet, Kecskemét, sz.sz.:  2 680525 4411, an: Jójárt 
Mária Terézia, adóazonosító: 8370342353) Tiszaalpár, Dózsa György u. 29. sz. alatti lakos 
javára. 

 
================= 
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5.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Kiss Mária óvodavezetı tájékoztatása az elızı rendes testületi ülésen elhangzott, 
                 óvodát érintı kérdésekre (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Kiss Mária óvodavezetı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez a kérdés azzal kapcsolatosan hangzott el, hogy a régi óvodából történı kiköltözés kapcsán 
milyen tárgyak és egyebek, milyen módon kerültek akár értékesítésre, akár beépítésre az új 
óvodába. Erre az óvodavezetı részletes magyarázatot adott, a tájékoztatóból egyértelmően 
kitőnik, hogy minden szabályosan történt. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
személyesen is megnézte a selejtezési és egyéb jegyzıkönyveket.  
Van –e még kérdés ezzel kapcsolatban?  
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, azt gondolom, hogy ezzel ezt a kérdést lezárhatjuk. 
 
6.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
                 Társulási Megállapodása alapján a helyettesítés rendjének meghatározásáról 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen tárgyaltuk a helyettesítés rendjét. Barna Sándor 
elnök úr javaslatot tett a helyettesítésre Bartók István alpolgármester úr személyében. A 
bizottsági ülésen jegyzı asszony elmondta, hogy amennyiben általános helyettesítésrıl van 
szó, akkor minden esetben a polgármestert az alpolgármester helyettesíti. Mivel ez a Többcélú 
Kistérségi Társulásnak az alapszabályában úgy van benne, hogy a testület határozza meg, így 
javaslom a Képviselı-testületnek, hogy erısítse meg az alpolgármester urat ebben a 
minıségében is.   
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja, hogy a Kiskunfélegyházi Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 1.2. pontja alapján a 
Társulási Tanácsban a polgármestert Bartók István alpolgármester helyettesítse. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
29/2012. (I. 30.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kiskunfélegyházi Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 1.2. pontja alapján úgy dönt, 
hogy  a  Társulási Tanácsban a polgármestert Bartók István alpolgármester helyettesíti. 
 

================== 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több napirendi pont nincs, a rendkívüli Képviselı-testületi ülést 16,45 órakor bezárja.  
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  Dr. Vancsura István  :/                                       /:  Dr. Menyhárt Anett  :/ 
                           polgármester                                                                 jegyzı 
 
 
 
               /:  Dr. Csernus Tibor  :/                                           /:  Kacziba Sándor  :/ 
               jegyzıkönyv-hitelesítı                                           jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
 
 


