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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 148-5/2012. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 23-án 
               tartott ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Dr. Vancsura István polgármester 
                       Bartók István, Barna Sándor, Csernák Csilla, Dr. Csernus Tibor, 
                       Kacziba Sándor, Dr. Puliusné Sárdi Mária, Dr. Taricska Tibor, 
                       Dr. Vancsura Zoltán (9 fı képviselı) 
                       Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Külön meghívottak: Ajtai Elemérné CNÖ elnöke 
                                 Kontra György Trió Tv részérıl, pályázó 
                                 Sztakó Ildikó könyvtáros 
                                 Kiss Mária óvodavezetı 
                                 Novák Imréné óvodavezetı helyettes 
                                 Kelemenné Utasi Melinda gazdasági vezetı 
                                 Szentirmay Tamás újságíró, pályázó 
                                 Váradi Ottília, 12. számú napirendi ponthoz 
                                 Víglási Krisztina Klára pályázó 
                                 Czímer Anikó pályázó 
                                 Magyar Ágnes pályázó 
                                 Civil szervezetek, intézmények részérıl: 
                                 Horti Sándor, Dr Halász Mátyásné, Vajda Márta, Bartha Lajos, 
                                 Kiss Jánosné, Boros Béláné, Gyovainé Konfár Krisztina, 
                                 Kiss Imre, Bondár Enikı, Ladányiné Bánkúti Natália, 
                                 Ignácz Tiborné 
                                  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a Képviselı-testületi ülésen megjelent képviselı-társakat, jegyzı 
asszonyt, alpolgármester urat, a megjelent kedves vendégeket, a Trió Tv munkatársait és 
nézıit. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Csernák Csilla és Dr. Vancsura Zoltán képviselıket. 
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal 9 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra a kiküldött meghívó szerint azzal a módosítással, hogy az 
1-es és a 2-es napirendi pontot megcserélné. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 

1. Tájékoztató a civilszervezetek, egyesületek 2011. évre adott támogatások 
felhasználásáról, kérelmek a 2012. évi támogatásokra. 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester; szervezetek, egyesületek képviselıi 

2. Tiszaalpári Hírmondó felelıs szerkesztıjének megbízására érkezett pályázatok 
elbírálása (zárt ülés) 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

3. Eperke Családi Napközi kérelme 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

4. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésére 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

5. Elıterjesztés a 2012. évi költségvetését megalapozó rendeletek módosítására 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı 

6. Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.16.) Ktr. 
számú rendeletének módosítására (új napirendi pont) 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı 

7. Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelme bérleti díjak jóváhagyására 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

8. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 2011. évi beszámolója, valamint 
2012. évi munkaterve 
Elıadó: Gibárszki Sándorné igazgató 

9. Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár könyvtárának 
Győjtıköri Szabályzat tervezetére 
Elıadó: Gibárszki Sándorné igazgató 

10. Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár intézményvezetıi 
állásának betöltésére vonatkozó pályázati felhívásról, valamint az intézményvezetıi 
megbízás pályázati eljárási rendjérıl 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

11. Javaslat a község zöldfelület fejlesztési, fenntartási tervére. 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, Vajda Márta kertészmérnök 

12. Ajánlatok ingatlanok vételére-eladására, érintett ingatlanok: 
a) Ajánlat Tiszaalpár, Csokonai u. 52. sz. alatti ingatlan megvásárlására  
b) Vételi szándék bejelentése a 0274/15 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra  
c) Vételi szándék bejelentése a 0274/144 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra  
d) Vételi szándék bejelentése a 083/200 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra  

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
13. Elıterjesztés a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő önkormányzati 

tulajdonban lévı nemzeti vagyon elemekrıl szóló rendelettervezetre (új napirendi 
pont) 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı 

14. Elıterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
tagönkormányzatai között a ’ gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására ’ létrejött 
megállapodás módosítása tárgyában 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
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15. Elıterjesztés a Tiszaalpár Településgazdálkodási Kft. további mőködésével 
kapcsolatban, javaslat a Kft. ügyvezetıjére 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester  

16. Elıterjesztés települési folyékony hulladék begyőjtésére és szállítására (új napirendi 
pont) 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

17. Elıterjesztés a vízdíj hatósági árának megállapításáról szóló 18/2006.(IX.11.)Ktr. sz. 
rendelet hatályon kívül helyezésére 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı 

18. Elıterjesztés a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
szóló 5/2000. (IV. 28.) Ktr. sz., valamint az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 5/2003.(V. 26.) Ktr. sz rendeletek módosításáról 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı 

19. Elıterjesztés, javaslat az 1848–49. évi forradalom és szabadságharc emlékére 
rendezett ünnepségre 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı 

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

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

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkérdezi, hogy a javasolt napirendi pontokhoz van –e még további kiegészítés a 
képviselık részérıl.  
 
Mivel kiegészítés nincs, szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat az elhangzott 
módosítással együtt.  
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal és a módosítással 9 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elıször is egy szomorú bejelentést szeretnék tenni. Dr. Fekete Ferenc, aki hosszú ideig 
szolgálta a települést háziorvosként elhalálozott.  
Kérem a jelenlévıket, hogy egy perces néma felállással adózzunk a tiszteletére! 
Köszönöm szépen. 
 
Mielıtt a napirendek tárgyalását megkezdenénk, egy másik bejelentést is szeretnék tenni. 
Elmúlt hét pénteken aláírtam a település szennyvíz- és csatornapályázatát. Innentıl kezdve ez 
a beruházás élesbe fordult. Sajnos úgy néz ki, hogy ebben az évben effektív munka nem fog 
elkezdıdni, hiszen még a közbeszerzési eljárás, biztosítás és egyebek hátravannak, ez elég 
hosszú idıt vesz igénybe. Innentıl kezdve nincs különösebb akadálya annak, hogy ez a 
beruházás megvalósuljon.  
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1.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Tájékoztató a civilszervezetek, egyesületek 2011. évre adott támogatások 

                        felhasználásáról, kérelmek a 2012. évi támogatásokra. 
                        (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
            Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester; szervezetek, egyesületek képviselıi 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A civilszervezetek a 2011. évi támogatásokkal elszámoltak. Az idei elszámolások nagyon 
példaértékőek, ugyanezt fogom kérni az ez évi elszámolásnál is.  
 
A civilszervezetek, egyesületek 2012. évi támogatását a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
megtárgyalta és a következıket javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra: 
 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár SZMK részére a bizottság 140.000,- Ft 
támogatást javasolt. Van –e más javaslat? 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja, hogy az Árpád Fejedelem Általános Iskola és 
Könyvtár SZMK részére 140.000,- Ft támogatást biztosítson a Képviselı-testület.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
javasolt támogatást. 
 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár (Erdei Iskola) részére a bizottság 
100.000,- Ft támogatást javasolt. Van –e más javaslat? 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja, hogy az Árpád Fejedelem Általános Iskola és 
Könyvtár (Erdei Iskola) részére 100.000,- Ft támogatást biztosítson a Képviselı-testület.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
javasolt támogatást. 
 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár (Értékırzı Tábor) részére a bizottság 
70.000,- Ft támogatást javasolt. Van –e más javaslat? 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja, hogy az Árpád Fejedelem Általános Iskola és 
Könyvtár (Értékırzı Tábor) részére 70.000,- Ft támogatást biztosítson a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
javasolt támogatást. 
 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár (İrségi Tábor) részére a bizottság 
100.000,- Ft támogatást javasolt. Van –e más javaslat? 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja, hogy az Árpád Fejedelem Általános Iskola és 
Könyvtár (İrségi Tábor) részére 100.000,- Ft támogatást biztosítson a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - elfogadta a 
javasolt támogatást. 
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Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár (Diákparlament) részére a bizottság 
30.000,- Ft támogatást javasolt. Van –e más javaslat? 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja, hogy az Árpád Fejedelem Általános Iskola és 
Könyvtár (Diákparlament) részére 30.000,- Ft támogatást biztosítson a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - elfogadta a 
javasolt támogatást. 
 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda (Lakiteleki kirándulás) részére a bizottság 
40.000,- Ft támogatást javasolt. Van –e más javaslat? 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja, hogy a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
(Lakiteleki kirándulás) részére 40.000,- Ft támogatást biztosítson a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
javasolt támogatást. 
 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda (Zöld Óvoda) részére a bizottság 60.000,- Ft 
támogatást javasolt. Van –e más javaslat? 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja, hogy a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
(Zöld Óvoda) részére 60.000,- Ft támogatást biztosítson a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
javasolt támogatást. 
 
Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub részére 180.000,- Ft, 
Kádár Lajos Nyugdíjas Klub részére 180.000,- Ft, 
Tiszaalpári Nyugdíjas Baráti Kör részére 180.000,- Ft támogatást javasolt a bizottság.  
Van –e más javaslat? 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja, hogy az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub 
részére 180.000,- Ft, a Kádár Lajos Nyugdíjas Klub részére 180.000,- Ft, a Tiszaalpári 
Nyugdíjas Baráti Kör részére 180.000,- Ft támogatást biztosítson a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta a 
javasolt támogatást. 
 
Bársony Mihály Népdalkör részére a bizottság 150.000,- Ft támogatást javasol. Van –e más 
javaslat? 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja, hogy a Bársony Mihály Népdalkör részére 
150.000,- Ft támogatást biztosítson a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta a 
javasolt támogatást. 
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Rendırkapitányság Kiskunfélegyháza részére a bizottság 200.000,- Ft támogatást javasol. 
Van –e más javaslat? 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja, hogy a Rendırkapitányság Kiskunfélegyháza 
részére 200.000,- Ft támogatást biztosítson a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta a 
javasolt támogatást. 
 
BKM-i Katasztrófavédelmi Ig. Polgári Védelmi Kirendeltsége részére a bizottság 50.000,- 
Ft támogatást javasol. Van –e más javaslat? 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja, hogy a BKM-i Katasztrófavédelmi Ig. Polgári 
Védelmi Kirendeltsége részére 50.000,- Ft támogatást biztosítson a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta a 
javasolt támogatást. 
 
Tiszaalpári Faluvédı- és Szépítı Egyesület részére a bizottság 150.000,- Ft támogatást 
javasol. Van –e más javaslat? 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja, hogy a Tiszaalpári Faluvédı- és Szépítı 
Egyesület részére 150.000,- Ft támogatást biztosítson a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta a 
javasolt támogatást. 
 
Magyar Vakok és Gyengénlátók BKM-i Egyesülete részére a bizottság 20.000,- Ft 
támogatást javasol. Van –e más javaslat? 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja, hogy a Magyar Vakok és Gyengénlátók BKM-i 
Egyesülete részére 20.000,- Ft támogatást biztosítson a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta a 
javasolt támogatást.  
 
Mozgáskorlátozottak BKM-i Egyesülete részére a bizottság 180.000,- Ft támogatást 
javasol. Van –e más javaslat? 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja, hogy a Mozgáskorlátozottak BKM-i 
Egyesülete részére 180.000,- Ft támogatást biztosítson a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – elfogadta a 
javasolt támogatást. 
 
Alpári Tisza Horgász Egyesület részére a bizottság 250.000,- Ft támogatást javasol. Van –e 
más javaslat? 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja, hogy az Alpári Tisza Horgász Egyesület 
részére 250.000,- Ft támogatást biztosítson a Képviselı-testület. 
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A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta a 
javasolt támogatást. 
 
Lovas Sport Egyesület részére a bizottság 500.000,- Ft támogatást javasol. Van –e más 
javaslat? 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja, hogy a Lovas Sport Egyesület részére 
500.000,- Ft támogatást biztosítson a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal nem fogadta el a javasolt támogatást. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérnék javaslatot. 
 
- Mivel más javaslat nincs, 400.000,- Ft-ot javasolnék a Lovas Sport Egyesület részére. 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a Lovas Sport Egyesület részére 400.000,- Ft támogatást 
biztosítson a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással – elfogadta a 
javasolt támogatást. 
 
Polgárırség részére a bizottság 600.000,- Ft támogatást javasol. Van –e más javaslat? 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja, hogy a Polgárırség részére 600.000,- Ft 
támogatást biztosítson a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta a 
javasolt támogatást. 
 
Jövınkért Alapfokú Mővészetoktatási Intézet részére a bizottság 250.000,- Ft támogatást 
javasol. Van –e más javaslat? 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja, hogy a Jövınkért Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézet részére 250.000,- Ft támogatást biztosítson a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
javasolt támogatást. 
 
Tiszaalpári Sportegyesület részére a bizottság 2.500.000,- Ft támogatást javasol. Van –e más 
javaslat? 
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
Módosító javaslatom lenne, 1.500.000,- Ft támogatást javasolnék a Tiszaalpári Sportegyesület 
részére azzal, hogy az 1.000.000,- Ft-ról a tavaszi idény végén tárgyaljunk, a hozott 
eredményektıl függıen.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja Csernák Csilla képviselı módosító javaslatát, miszerint a Tiszaalpári 
Sportegyesület részére 1.500.000,- Ft támogatást biztosítson a Képviselı-testület azzal, hogy 
az 1.000.000,- Ft-ról a tavaszi idény végén tárgyaljunk, a hozott eredményektıl függıen. 
 
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással – nem 
fogadta el a javasolt támogatást. 
 
Szavazásra bocsátja a bizottság javaslatát, miszerint a Tiszaalpári Sportegyesület részére 
2.500.000,- Ft támogatást biztosítson a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – elfogadta a 
javasolt támogatást. 
 
Zaletnyikné Almási Mária – Kálmán Jánosné (kézmővesek) részére a bizottság 50.000,- 
Ft támogatást javasol. Van –e más javaslat? 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja, hogy Zaletnyikné Almási Mária – Kálmán 
Jánosné (kézmővesek) részére 50.000,- Ft támogatást biztosítson a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – elfogadta a 
javasolt támogatást. 
 
Motoros Klub  részére a bizottság 300.000,- Ft támogatást javasol. Van –e más javaslat? 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja, hogy a Motoros Klub részére 300.000,- Ft 
támogatást biztosítson a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – elfogadta a 
javasolt támogatást.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a civilszervezetek, egyesületek 2011. évi elszámolásait.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
civilszervezetek 2011. évi elszámolásait.  
 
A Képviselı-testület a civilszervezetek, egyesületek 2011. évre adott támogatások 
felhasználásáról szóló elszámolásokról, és a 2012. évi támogatásokról szóló kérelmekrıl a 
szavazatok alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
30/2012. (II. 23.) Kth. 

Szervezetek 2012. évi önkormányzati támogatása 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évben, önkormányzati 
támogatásban részesülı szervezetek támogatás-felhasználásáról szóló elszámolásait elfogadja. 
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A benyújtott kérelmek alapján Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 
2012. évben, az alábbi szervezetek, intézmények, kézmővesek részére a megjelölt mértékő 
támogatást biztosítja, melynek kifizetésére a költségvetésben e célra megjelölt keret 
elfogadása után kerülhet sor. A támogatás célja a szervezetek létrejöttének oka szerinti 
mőködéséhez forrás biztosítása, az intézmények által szervezett programokhoz támogatás 
nyújtása, a kézmővesek anyagi terheinek csökkentése figyelembe véve azt, hogy ezek a 
szervezetek, intézmények, kézmővesek nagymértékben hozzájárulnak az önkormányzati 
feladatok megvalósításához. 
A kapott támogatások felhasználásáról a szervezeteknek 2013. január 15-ig írásban el kell 
számolniuk az önkormányzat felé. 
A támogatás juttatásának további feltétele, hogy a támogatott szervezet elfogadja, hogy az 
önkormányzat jogosult az ellenırzési rendszerében meghatározott bármely módon a 
támogatás felhasználását ellenırizni. (helyszíni ellenırzés, bizonylatok bekérése, belsı ellenır 
útján stb.,) 
 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár SZMK részére                      140.000,- Ft 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár (Erdei Iskola) részére           100.000,- Ft 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár (Értékırzı Tábor) részére      70.000,- Ft 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár (İrségi Olimpia) részére     100.000,- Ft 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár (Diákparlament) részére        30.000,- Ft 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda (Lakitelek) részére                              40.000,- Ft 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda (Zöld Óvoda) részére                          60.000,- Ft 
Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub részére                                                       180.000,- Ft 
Kádár Lajos Nyugdíjas Klub részére                                                               180.000,- Ft 
Tiszaalpári Nyugdíjas Baráti Kör részére                                                        180.000,- Ft 
Bársony Mihály Népdalkör részére                                                                  150.000,- Ft 
Rendırkapitányság Kiskunfélegyháza részére                                                 200.000,- Ft 
BKM-i Katasztrófavédelmi Ig. Polgári Védelmi Kirendeltsége részére            50.000,- Ft 
Tiszaalpári Faluvédı- és Szépítı Egyesület részére                                         150.000,- Ft 
Magyar Vakok és Gyengénlátók BKM-i Egyesülete részére                             20.000,- Ft 
Mozgáskorlátozottak BKM-i Egyesülete részére                                             180.000,- Ft 
Alpári Tisza Horgász Egyesület részére                                                           250.000,- Ft 
Lovas Sport Egyesület részére                                                                          400.000,- Ft 
Polgárırség részére                                                                                           600.000,- Ft 
Jövınkért Alapfokú Mővészetoktatási Intézet részére                                      250.000,- Ft 
Tiszaalpári Sportegyesület részére                                                                 2.500.000,- Ft 
Zaletnyikné Almási Mária – Kálmán Jánosné (kézmővesek) részére                 50.000,- Ft 
Motoros Klub részére                                                                                         300.000,- Ft. 
Ö s s z e s e n:                                                                                                  6.180.000,- Ft 
 

====================== 
 
 
A Képviselı-testületi ülés 16,50 órakor zárt ülés keretében folytatódik tovább. 
 
 
 
A Képviselı-testület zárt ülése 17,30 órakor nyílt ülés keretében folytatódik. 
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3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Eperke Családi Napközi kérelme 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az eddigi 12.000,- Ft-os támogatásunkat szeretnék, ha 13.000,- Ft-ra fel tudnánk emelni 
gyermekenként és a bérlemény további díjmentességét kérik. 
Van –e ezzel kapcsolatban észrevétel? 
 
Mivel észrevétel nincs, szavazásra bocsátja, hogy az Eperke Családi napközit 2013. február 
28-ig gyermekenként havi 13.000,- Ft-tal és a bérleti díj elengedésével támogassa a 
Képviselı-testület azzal a feltétellel, hogy jelenléti ívet kell vezetni, és az alapján kerül sor a 
támogatás kifizetésére, melyet belsı ellenır útján ellenıriz az önkormányzat.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
34/2012. (II. 23.) Kth. 
 

Elıterjesztés Családi Napközi fenntartásáról, illetve Apraja Falva KH Egyesület részére adott 
támogatás meghosszabbításáról. 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Eperke Családi Napközit 2013. 
február 28-ig gyermekenként havi 13.000,- Ft-tal, és a bérleti díj elengedésével támogatja, 
azzal a feltétellel, hogy jelenléti ívet kell vezetni, és az alapján kerül sor a támogatás 
kifizetésére, melyet belsı ellenır útján ellenıriz az önkormányzat.   
 

================== 
 
4.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésére 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ennek az elfogadásával a Képviselı-testület a település pénzügyi helyzetét egy évre rögzíti, 
illetve volt már rá példa, hogy ezt módosítottunk év közben. 
Több soron tárgyaltuk, a bizottság egyértelmően javasolta.  
Egy módosítást szeretnék javasolni: 
A 27. oldalon az 55219. pontnál a Trió Tv-nek kimaradt az elıirányzata, ez 1 680 eFt + 453 
eFt Áfa.  
A civilszervezeteké is több lett, 6 180 eFt. 
Így a település költségvetésének a bevételi fıösszege: 1 026 355 eFt,  
a kiadási fıösszeg: 1 160 850 eFt,  
a költségvetési hiány összege: 134 495 eFt. 
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Ezt még a jelenlegi belsı tartalékainkból tudjuk pótolni, a költségvetésünk nem lesz negatív. 
A következı idıszakban ezt az eredményt így nem fogjuk tudni tartani, hiszen elkezdıdik a 
szennyvízberuházás és ehhez jelentıs hitelt kell felvenni. Bízzunk abban, hogy a lakossági 
befizetések az LTP-n keresztül és az egyösszegő befizetések pótolják valamelyest ezt az 
összeget. Sok ismeretlen faktor van a költségvetésben, amit nem látunk, de ez a költségvetés a 
település zavartalan mőködését fogja tudni biztosítani.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Két javaslatom lenne, amit a Pénzügyi és Gazdasági bizottsági ülésen is megtettem. 
Az egyik, hogy ebben a költségvetésben van egy olyan pont, ami a köztemetık fenntartására 
és mőködtetésére vonatkozik. Azon belül a temetkezési szolgáltatást egy vállalkozó nyújtja. 
Azt gondolom, amellett, hogy a vállalkozó számlát állít ki és elteszi ennek az ellenértékét, az 
ebbıl fakadó villamos energia, víz- és csatornadíjakat és egyéb karbantartási szolgáltatásokat 
pedig az önkormányzat biztosítja mintegy 953 eFt értékben, én ezt nem látom jó dolognak. A 
következı évre vonatkozólag mindenképpen változtatást javaslok ez ügyben. 
Egy nagyobb változtatási igény merül fel a Gondozási Központtal kapcsolatban. Mintegy 71 
millió Ft-ot összegő költségvetéső intézményrıl van szó, ami nem kötelezı önkormányzati 
feladat és a településen több szociális otthon is mőködik, ami a feladatokat át tudja vállalni. 
Sajnos az állami normatíva, illetve a térítési díjak mintegy 16-17 millió Ft-nyi mínuszt 
eredményeznek és az önkormányzatnak egyéb más jövedelmébıl, normatíváiból kell ezt a rést 
betömni. Ha ezt a költségvetést összébb akarjuk húzni, biztonságosabbá akarjuk tenni, és az 
óvodának, iskolának, az egyéb fıbb intézményeknek a létét akarjuk biztosítani, akkor ezen 
nagyon komoly mértékben el kell gondolkodni.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A tiszaalpári temetkezési vállalkozó az általa végzett szolgáltatást 120-150 eFt-os összegért 
végzi. Azt a költséget, amit a Doktor úr említett a temetı karbantartásával, tisztításával 
kapcsolatban, az 1 millió Ft körüli költség, rá lehet terhelni a vállalkozóra, de azt Doktor úr is 
jól tudja, hogy az nem a vállalkozóra lesz ráterhelve, hanem a lakosságra. Ha van 50 temetés 
1 évben, az azt jelenti, hogy 20 eFt-tal emelkedik a temetkezés költsége ez miatt. Lehet hozni 
másik vállalkozót is, de például Lakiteleken, Nyárlırincen 200-350 eFt-os költség a 
temetkezés. Mindezeket figyelembe kell venni akkor, amikor azt a kijelentést tesszük, hogy a 
temetınél betervezett költséget ráhárítjuk a vállalkozóra.  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselı: 
 
Igen furcsán hangzik bárkinek a szájából az, hogy sokkal fontosabb dolgok is vannak, mint az 
idısellátás és az elesettekrıl való gondoskodás. Azt el szeretném mondani, hogy mindent a 
maga nemében nézzünk. Ugyanolyan fontos a gyerekeknek az ellátása az óvodában, az 
iskolások nevelése az iskolában és ugyanolyan fontos az idıseknek az ellátása. Nyilvánvaló, 
hogy más szemszögbıl nézzük a dolgokat képviselıtársammal és nem egy oldalon vagyunk.  
Mindazzal egyetértek, hogy plusz pénzbe kerül a községünknek, de más is ugyanígy plusz 
pénzbe kerül és nem értem, hogy miért teszünk különbséget, hogy ez egy alantas feladat. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Azt hiszem, hogy mindenki hallhatta, hogy alantas feladatról nem beszéltem. Arról beszéltem, 
hogy 25 emberre egyik évrıl a másikra ráköltött az önkormányzat pluszban 16-17 millió Ft-
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ot, elvéve más feladatai elıl a pénzt. Ha ezt a gesztust meg tudnánk tenni a 300 iskolással és a 
200 óvodással, akkor azt mondanám, hogy rendben van.  
A 16-17 millió Ft egy-egy pályázatnak az önereje is lehet. Most is folyik egy ilyen beruházás 
a falu központjában nagyjából ekkora önerı mellett, illetve ennél kisebb önerıvel. Akár két 
piacot is tudnánk csinálni évrıl-évre ekkora önerıbıl. Nem célom ez, de a faluban számtalan 
megoldatlan feladat van. El lehet menni az iskolába, meg lehet nézni, hogy a tanári szoba 
mikor lett kifestve, hogy néznek ki a burkolatok, a nyílászárók egy részén továbbra is ki-be jár 
a levegı. Számos helye lenne ennek a pénznek nemesebb feladatra, de ez nem azt jelenti, 
hogy alantasabb dologról van szó. Nemesebb, célzottabb feladatra lehetne költeni, ahol az 
értékarány sokkal szembetőnıbb.  
Nekem nincsenek félelmeim afelıl, ha esetleg egy pályázat újból ki lenne írva a temetkezésre, 
hogy az ár nem lenne a versenynek a témája. Még az is lehet, hogy árban olcsóbb vállalkozót 
találnánk erre. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Minden tételérıl lehetne vitát nyitni a költségvetésnek. Azt halljuk, hogy feladatalapú 
támogatás lesz jövıre. Igen jelentıs összegeket kell betenni az iskola mőködtetésére és az 
Idısek Otthona mőködtetésére. Úgy látom, hogy pontosan ezek az intézkedések azok, amik 
generálják a vitát, de igazán nem tudunk rajta változtatni mindaddig, amíg a feladatok a 
helyére nem kerülnek. Azt látom, hogy elindult ez a folyamat az iskolának az állami 
átvételével, igazából, ami nincs megoldva az a szociális ellátás. Kétségtelen, hogy a 25 fıvel 
nem lehet rentábilisan mőködtetni, mert ez az intézmény nem bıvíthetı. Bízom benne, hogy 
az állam erre is talál valami megoldást, mert két lehetıség elıtt állunk. Vagy bezárjuk, vagy 
valakinek átadjuk a mőködtetését az intézménynek, mert ezt folyamatosan nem tudja az 
önkormányzat felvállalni. 
Még év közben a költségvetés módosítására néhány alkalommal biztosan vissza fogunk térni, 
különösképpen, ha látjuk a járások kialakítását, az iskolának a sorsát. Minden ilyen döntés 
után, ha ez érinti a költségvetésünket vissza fogunk térni rá. 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat 2012. évi költségvetését. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotja:                        
                                        

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselı-testületének   

 
  /2012. ( .  .) Ktr.  számú rendelete 

 
az önkormányzat  2012. évi költségvetésérıl 

 
 
Az önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) és 91. §. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. 
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évi CXCV. tv. 23.§., és a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésérıl szóló CLXXXVIII.   
törvény alapján a 2012. évi költségvetésrıl az alábbi rendeletet alkotja: 

 
A rendelet hatálya 

 
1. §. A rendelet hatálya a Képviselı-testületre, annak bizottságaira, és a Tiszaalpári 

Nagyközségi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. 
 

A költségvetés fıösszege 
 
2.    §. (1)  A Képviselı-testület az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének 
 

- bevételi fıösszegét             1 026 355 eFt-ban 
- kiadási fıösszegét             1 160 850 eFt-ban 
- költségvetési hiány összegét      134 495 eFt-ban  

 
állapítja meg (1. sz. melléklet). 

 
(2) A Képviselı-testület a (1) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az 
alábbiak szerint hagyja jóvá (1.sz. melléklet): 
 
A hiány belsı finanszírozására szolgáló 

 mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele  42 803 eFt 
 felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele  91 692 eFt 
 

A helyi önkormányzat költségvetése 
 
3. §. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2012. évi mőködési költségvetését jelen 

rendelet 2.sz. mellékletének részletezése szerint 557 644 eFt bevétellel és 205 447 eFt 
kiadással hagyja jóvá. 

 
(2) A Képviselı-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 
3.sz. mellékletének részletezése szerint 513 701 eFt bevétellel és 513 701 eFt kiadással 
hagyja jóvá. 
 
 
 

A Polgármesteri Hivatal költségvetése 
 

4.§. A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetését 400 eFt 
mőködési bevétellel, 84 731 eFt mőködési kiadással, 84 331 eFt 
intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése 
szerint. 

 
A Gondozási Központ költségvetése 

 
5.§. A Képviselı-testület a Gondozási Központ 2012. évi költségvetését 30 889 eFt 

mőködési bevétellel, 71 544 eFt mőködési kiadással, 40 655 eFt 
intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése 
szerint. 



 15 

 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár költségvetése 

 
6.§. A Képviselı-testület az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár, mint önállóan 

mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 2012. évi költségvetését 57 827 eFt 
mőködési bevétellel, 229 609 eFt mőködési kiadással és 171 782 eFt 
intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. sz. mellékletének részletezése 
szerint. 

 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda költségvetése 

 
7.§. A Képviselı-testület a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda, mint önállóan mőködı 

költségvetési szerv 2012. évi költségvetését 389 eFt mőködési bevétellel, 65 619 eFt 
mőködési kiadással és 65 230 eFt intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 
7. sz. mellékletének részletezése szerint. 

 
Normatív központi hozzájárulások 

 
8.§. Az önkormányzatot megilletı normatív-, és normatív kötött felhasználású 

hozzájárulások , valamint SZJA részesedésének mértékét jelen rendelet 8. és 9. sz. 
mellékletei részletezik. 

 
EU támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 

 
9.§. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében Európai Uniós támogatással számol a 

következık szerint: 
 

Beruházás/Fejlesztés megnevezése,  
Pályázat jele 

Összes 
nettó 
költség 

2012 évi 
nettó 
költség 

2012. évi 
Uniós 

támogatás 

2012. évi 
sajáterı 

     
Szennyvízberuházás 
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 

2 141 175 288 226 244 992 43 234 

     
 
 
 
 
 
 

Tartalék képzése 
 

10.§. A Képviselı-testület a 2012.- évi költségvetésben 
 

- mőködési általános tartalék címén 5 000 eFt 
- felhalmozási célú tartalék címén 61 264 eFt 
- az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár költségve-   
   tésében a Pejtsik hagyaték tartalékolása címén 

13 884 eFt 

Összesen: 80 148 
eFt 
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összeget képez, illetve hagy jóvá. A tartalék felosztásáról, és felhasználásáról a 
Képviselı-testület jogosult dönteni. 

 
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszáma 

 
11.§. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzat által 

irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Önkormányzat 8,26 fı 

 Településüzemeltetés 4,13 fı 
     közfoglalkoztatott 11,50 fı 
 Közmővelıdés  1,50 fı 
 Egészségügyi alapellátás 2,63 fı  

Polgármesteri  Hivatal 15,00 fı 
 Gondozási Központ 11,50 fı 
                      közfoglalkoztatott 0,62  fı 
 Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 51,50 fı 
                      közfoglalkoztatott 0,44  fı 

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 23,50 fı 
    közfoglalkoztatott 0,44  fı 
Összesen:                                                                        109,76 fı 

közfoglalkoztatottak éves létszáma                    13,00 fı 
             MINDÖSSZESEN:                     122,76 fı 

 
A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
12.§. (1) Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata az egységes költségvetést /bevételek 

beszedését, kiadások teljesítését/ a Költségvetési törvény, az Államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény, a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségérıl szóló módosított 249/2000.(XII.30.) Korm. rendelet, 
az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezı 368/2011.(XII.31.) 
Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata, valamint jelen 
önkormányzati rendelet elıírásainak megfelelıen hajtja végre az Önkormányzati 
Hivatal és egy önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési intézmény útján. 

  
 (2) Az önállóan mőködı és önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek 
részére a költségvetési támogatást az Önkormányzati Hivatal a szükségletnek 
megfelelıen bocsátja rendelkezésre, melyre finanszírozási ütemterv készült.  /10. sz 
melléklet/ 
(3) Az önállóan mőködı költségvetési szervek, ezen rendeletben meghatározott 
költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerőségéért, a takarékosság 
érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával 
– a költségvetési szerv vezetıje felelıs. 
 
(4) A 2012. évi normatív állami hozzájárulás igényléséhez a költségvetési szervek 
vezetıi által szolgáltatott adatok 3 %-osnál nagyobb mértékő eltérése esetén, amikor 
az önkormányzatot büntetı kamat terheli, a költségvetési szerv vezetıjének 
felelısségét meg kell vizsgálni. 
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(5) A költségvetési szervenként megállapított kiemelt elıirányzatok között az 
intézmények által módosítás, átcsoportosítás nem hajtható végre, ezen módosításokat,  
átcsoportosításokat – elıterjesztés alapján – a Képviselı-testület e rendeletének 
módosításával engedélyezheti. 

 
(6) A költségvetési szervek részérıl jelentkezı évközi mőködéssel kapcsolatban 
felmerült, nem tervezett támogatási igények Képviselı-testület által történı elbírálása 
elıtt minden esetben szükséges a kérés megalapozottságának felülvizsgálata. Ezen 
igényekkel kapcsolatban kötelezettségvállalás, megrendelés, kivitelezés megkezdése 
testületi döntést követıen lehet. Az ellenırzés elvégzése az Önkormányzati Hivatal 
feladata. 

 
(7) A rendeletben meghatározott felhalmozási kiadásokon kívül további felhalmozási 
cél meghatározására csak a Képviselı-testület egyedi elbírálása alapján kerülhet sor. 
 
(8) A különbözı jogcímeken eszközölt kiadások /vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, 
stb./ az idıarányos felhasználás figyelembevételével történhetnek. 
A beszerzések kizárólag a költségvetési rendeletben szereplı feladatok ellátására 
korlátozódhatnak. Ettıl eltérı igények költségvetésbe való beépítésérıl a Képviselı-
testület dönt. 

 
(9) A költségvetési évben a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak vonatkozásában 
jutalmazásra nem áll rendelkezésre keretösszeg. 

 
 (10) A költségvetés elıterjesztésekor a képviselı-testület részére az Áht. 24. §.(4) 
bekezdésében meghatározott tájékoztató jellegő mérlegek és kimutatások az alábbiak: 

 
 A helyi önkormányzat költségvetési mérlege /1. sz. melléklet/. 
 

A közvetett támogatásokról készített kimutatás tartalmazza az adókedvezmények, 
mentességek összesített adatait jogcímenkénti bontásban  /12. sz. melléklet/. 

 
 Elıirányzat felhasználási ütemterv /11. sz. melléklet/. 

 
(11) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott 
költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke eléri az éves 
eredeti kiadási elıirányzatának 10 %-át. 

 
 

 
(12) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje a tárgyhót követı 15-ig az 
intézmény gazdálkodásáról és tartozásállományáról a hivatal által elıírt formában 
jelentést ad a Jegyzı  részére. 

 
(13) A Képviselı-testület a tartalékok (cél- általános tartalék, és a tervezett intézményi 

 maradvány) terhére történı átcsoportosítás jogát magának tartja fenn. 
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(14) Elızetes elıirányzat-módosítás nélkül teljesíthetık azon nem tervezett kiadások, 
melyet jogszabály kötelezıvé tesz, vagy annak megtérítésérıl intézkedik, de az 
ezeknek megfelelı elıirányzat-módosításokat mielıbb kezdeményezni szükséges. 

 
(15) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, és az önállóan mőködı költségvetési szervek 
rendeletben meghatározott bevételi és kiadási elıirányzatai felett az intézmények 
vezetıi a jogszabályokban foglaltak és a megkötött megállapodás szerint elıirányzat-
felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

 
(16) A költségvetési szervek elıirányzat-módosítási és átcsoportosítási kérelmét, a 
kérelem megalapozottságának felülvizsgálata után a Polgármester szükség szerint, de 
legkésıbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselı-testület elé terjesztését 
közvetlenül megelızı ülésén terjeszti a testület elé, amely ez alapján dönt az 
elıirányzat módosításról. 

 
(17) A Képviselı-testület – ha az érdemi döntést igényel – legalább félévenként – 
adott év június 30-ig, illetve december  31-i hatállyal (a külön jogszabályban 
meghatározott  határidıig) – dönt a költségvetési rendeletének pótelıirányzatok 
szerinti módosításáról. 

       
(18) A költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselı-testület állapítja meg. A 
Képviselı-testület a költségvetési szervek pénzmaradványával szabadon rendelkezhet. 

 
 (19) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet 

illetve a  tartalék a számlavezetı  pénzintézeti lekötés, és értékpapír vásárlás útján 
befektethetı, mellyel kapcsolatos döntési jogkört a  Képviselı-testület a polgármester 
hatáskörébe utalja. 

 Az Általános Iskolánál a Pejtsik hagyatékból képzett tartalék elıbbiek szerinti  
pénzintézeti lekötésének bonyolításával a Képviselı-testület az intézményvezetıt 
hatalmazza fel.  

 
 

Záró rendelkezés 
 

13.§.  (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. nap- 
jától kell alkalmazni, és 2012. december 31-én hatályát veszti. 

        
            (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
                                    dr.Vancsura István s.k.                    dr. Menyhárt Anett s.k.  
                                         polgármester                                            jegyzı 
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5.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a 2012. évi költségvetést megalapozó rendeletek módosítására 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
                   Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az Idısek Otthona, a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés intézményi térítési díjait 
állapítja meg ez a rendelet módosítás.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részletesen megtárgyalta, támogatta. 
Van –e ezzel kapcsolatban észrevétel? 
 
- Mivel észrevétel nincs, szavazásra bocsátja a 2012. évi költségvetést megalapozó rendeletek 
módosítását. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

 
_____/2012. (……...) Ktr. sz. rendelete 

 
a 2012. évi költségvetését megalapozó rendeletek módosítására 

 
 
A 2012. évi költségvetést befolyásoló egyes rendeleteket a Képviselı-testület az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1.§.  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 7/2000. 

(VI.08.) Ktr. sz. rendelet 8. § (1) b.) pontja, (2) bekezdés b.) pontja, (5) bekezdés b.) 
pontja és a (6) bekezdés helyébe a következı rendelkezések lépnek: 

 
8. § (1) b.) A felnıtt étkeztetés intézményi térítési díja  
                       ba) 390.- Ft/adag, (elvitellel) 
                       bb) 450.- Ft/adag  (kiszállítással) 

 
Az étkeztetésért fizetendı térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi 
jövedelmének 30%-át. 

 
(2)  Házi segítségnyújtás 

 
b.) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 580.- Ft/óra 
 
Az ellátásért fizetendı személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi 
jövedelemének 25%-át. Ha a házi segítségnyújtás keretében étkeztetést is 
biztosítanak, a személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a 
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gondozott rendszeres havi jövedelmének 30%-át.  A személyi térítési díj 
mértéke megegyezik az intézményi térítési díjjal. 

 
(5)  Idısek Otthona 

 
b.) az Idısek Otthonára vonatkozóan megállapított intézményi térítési díjak: 
 
 a) Demens betegek ellátása esetén 3.135.-Ft/nap,   94.050.-Ft/hó 
 b) Átlagos ápolást igénylık esetén 3.340.-Ft/nap, 100.200.-Ft/hó 

       
Az intézményi ellátásért fizetendı személyi térítési díj a jogosult rendszeres 
havi jövedelmének 80%-a, amelynek megállapítása az Sztv. 117. §-a alapján 
történik. 

 
(6) A szociális ellátások keretében nyújtott étkeztetés nyersanyagnormája a 

napi háromszori étkeztetést figyelembe véve 731.-Ft. 
 

 
2.§.  A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló többször módosított  

7/2003. (IX.01.) Ktr. sz. rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 

1. sz. melléklet 
 

Intézményi térítési díjak 
 

1.) Napközi Otthonos Óvodában 
 

    tízórai     83.-Ft 
    ebéd   310.-Ft 
    uzsonna    70.-Ft      
    3-szor étkezı  462.-Ft   
 

2.)  Általános Iskolában   
tízórai     91.-Ft 

    ebéd   376.-Ft 
    uzsonna    84.-Ft     
    3-szor étkezı  551.-Ft 

 
3.§.  (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012.                    

 április 1-tıl kell alkalmazni 
 

(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
 

Dr. Vancsura István s.k.      Dr. Menyhárt Anett s.k. 
                   polgármester              jegyzı 
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6.) 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. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az év végén ismertté vált változásoknak az átvezetése miatt került sor az elıirányzat 
módosítására. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, támogatta. 
Van –e ezzel kapcsolatban észrevétel? 
 
Mivel észrevétel nincs, szavazásra bocsátja az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 
2/2011. (II. 16.) Ktr. számú rendeletének módosítását. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

Rende l e t  

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének  …/2012. (……..) 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 
 

973 794 e Ft folyó évi bevétellel 
               145 135 e Ft elızı évek pénzmaradványából igénybe vett 
                                         forrással, 
                     1 118 929 e Ft kiadással, ezen belül 
                                                                                                   a kiadások e Ft-ban 

258 087 Személyi juttatással 
65 462   Munkaadót terhelı járulékkal 

237 640   Dologi és egyéb kiadással 
102 464   Szociálpolitikai juttatással 

8 959   Támogatásértékő kiadás 
12 994   Mőködési célú pénzeszközátadással 

0   Egyéb céljellegő kiadásokkal 
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12 644   Kölcsönnyújtással 
392 028   Felhalmozási kiadással 
14 767   Céltartalékkal 

0   Általános tartalék 
13 884   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   14.767 e Ft céltartalékot különít el felhalmozási 

célokra.  
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 
 

================== 
 
7.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelme bérleti díjak jóváhagyására 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az általános iskola a tornacsarnok, az aula és a tanterem bérleti díjáról módosító javaslatot 
terjesztett a Képviselı-testület elé, ami most került kiosztásra. Indoka ennek az energia árak 
emelkedése. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Hány százalékos emelést jelent ez? 
 
Kelemenné Utasi Melinda, gazdasági vezetı: 
 
Megváltoztattuk a struktúráját a bérleti díjak kiszámolásának. Az energiaköltségekbıl 
indultunk ki és hogy évek óta nem volt bérleti díjemelés. Négyzetméter arányosan néztem 
meg. Ha a teljes négyzetméter arányában számoljuk a rezsiköltséget, akkor 1 Ft/m2-re jön ki. 
Mivel tanteremrıl és tornacsarnokról beszélünk, kb. az intézményünknek a harmada nem 
kihasznált terület, folyosó és egyéb helyiségek. Így 1 m2-re 3 Ft-ot számíthatunk, mint 
rezsiköltség. Eddig nem nagyon volt beszámítva a kopásköltség és az eszközhasználat. Amit 
megállapítottunk bérleti díjat, ebbe az ügyeletes személyzetnek az órabérét is belevettük, mert 
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ez hétvégén gondot jelent, plusz embernek be kell jönnie. A százalékos arányát azért nem 
tudom megmondani, mert a struktúra változott. A tornacsarnok 1 napi bérleti díja 30 eFt volt. 
Ez nyilván megváltozik, mert nem egy napra adjuk ki, hanem órára.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Érthetı az iskolának az álláspontja is, de egy kicsit fáj látni, ha délután a tornateremben a 
gyerekek sportolnak és a szüleiknek ezért többet kell majd fizetni. Amikor a 
sportegyesületnek 1 millió Ft-tal többet adtunk a tervezetthez képest, lehet, hogy jobban járt 
volna a sportolni vágyó lakosság, ha az 1 millió Ft-nak csak a töredékét ide beraktuk volna a 
tornacsarnokba, hogy ne kelljen az iskolának emiatt emelni.  
 
Kelemenné Utasi Melinda, gazdasági vezetı: 
 
Az iskola tevékenységén belül sportkört szerveznek három korcsoportban. Ez természetesen a 
gyerekeknek ingyenes. A többi egyéb sporttevékenység sajnos pénzbe kerül. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A döntés a Képviselı-testület kezében van. Tennék olyan javaslatot, hogy adott esetben a 
Képviselı-testület ezekbıl a díjakból adhasson felmentést. 
 
Dr. Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Van az iskolának lehetısége ezeket a fájó pontokat rendbe tenni. Ezek a terembérleti díjak 
már évek óta 3000,- Ft-ok. Akik ezt igénybe veszik, jómagam is, ugyanúgy elmennénk, nem 
okozna problémát, ha ezek a díjak fel volnának emelve.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Ha a táblázatban a „fı”-nek lehetne olyan bontása, hogy 5 fı iskolás és 5 fı nem iskolás. Ezt 
figyelembe véve én is azt gondolom, hogy a felnıtt foci során megjelenık a több bérleti díjat 
ki tudnák fizetni, viszont ha iskolás gyermekek sportolnak, akkor az ı számukra lehetne 
csökkenteni ezt a díjat. Így az iskolának az a szándéka is teljesül, hogy valahol a rezsiköltség 
is megjelenik.  
 
Kelemenné Utasi Melinda, gazdasági vezetı: 
 
Eddig is mőködött az a gyakorlat, hogy az általános iskolás gyerekek, akik nem olyan 
sporttevékenységet folytatnak, amiért fizetnek, tehát ha focizni be szerettek volna jönni és egy 
felnıtt kísérıjük van, van felügyelet, ık ingyen jöhettek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy ebben ne döntsön most a Képviselı-testület. A következı testületi 
ülésre részletesen legyen kidolgozva az Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelme a bérleti 
díjak jóváhagyására.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
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35/2012. (II. 23.) Kth. 
 
Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelme bérleti díjak jóváhagyására 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola bérleti díjak jóváhagyásáról szóló kérelemrıl a következı testületi ülésen dönt a 
részletesen kidolgozott anyag ismeretében.  
 

============== 
 
   8.) Napirendi pont: 
 
        Tárgy: Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 2011. évi beszámolója, 
                 valamint 2012. évi munkaterve (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
        Elıadó: Gibárszki Sándorné igazgató 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Nagyon jó 
munkaanyagot kaptunk. Természetesen ez tükrözi a könyvtárban lévı munkát is, amit külön 
megköszönünk.  
 
Van –e észrevétel a Képviselı-társak részérıl? 
 
- Mivel észrevétel nincs, szavazásra bocsátja az Árpád Fejedelem Általános Iskola és 
Könyvtár 2011. évi beszámolóját, valamint 2012. évi munkatervét. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
36/2012. (II. 23.) Kth. 
 
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár könyvtárának 2011. évi beszámolója, 
valamint 2012. évi munkaterve 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola és Könyvtár könyvtárának 2011. évi beszámolóját és 2012. évi munkatervét elfogadja. 
 

================ 
    
 
9.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár könyvtárának  
                 Győjtıköri Szabályzat tervezetére  
     Elıadó: Gibárszki Sándorné igazgató 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez egy szakmai elıterjesztés, ami a könyvtár állományának a gyarapításával, bıvítésével 
kapcsolatos. Nagyon szép elıterjesztést kaptunk. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
támogatta azzal, hogy ahhoz, hogy ezt támogatni tudjuk szakértıvel véleményeztetni kell.  
Azt javaslom, hogy három szakértıtıl kérjünk árajánlatot és ennek alapján döntsünk.  
 
Van –e más vélemény? 
 
Mivel más vélemény nincs, szavazásra bocsátja az Árpád Fejedelem Általános Iskola és 
Könyvtár könyvtárának Győjtıköri Szabályzatának tervezetét. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
37/2012. (II. 23.) Kth. 
 
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Könyvtárának Győjtıköri Szabályzat 
tervezete 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola és Könyvtár Könyvtárának győjtıköri szabályzatának tervezetét szakértıvel 
véleményezteti. Ennek érdekében felkéri a polgármestert, hogy 3 szakértıtıl kérjen be 
árajánlatot. 
 

================ 
 
10.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár intézményvezetıi 
                   állásának betöltésére vonatkozó pályázati felhívásról, valamint az intézményveze- 
                   tıi megbízás pályázati eljárási rendjérıl 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezzel kapcsolatban a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak az volt a javaslata, hogy a legalább 
öt éves vezetıi gyakorlatot vegyük ki a határozat-tervezetbıl. Én személy szerint nem értek 
egyet vele. Azt gondolom, hogy az iskola vezetését megfelelı gyakorlattal rendelkezı vezetı 
kezébe kellene adni. A pályázat többi részével a bizottság egyetértett. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
A bizottsági döntéssel kapcsolatos ellenvéleményemet szeretném hangsúlyozni. 
Messzemenıkig nem értek azzal egyet, hogy ebbıl a pályázati kiírásból az egyik 
leglényegesebb elemet vegyük ki, hogy az öt éves vezetıi pozícióban eltöltött idı ne legyen 
feltétel. Ez egy nagy és komoly iskola, komoly, nagy tanári testülettel. A mőködtetését jól 
megszervezni, jól összefogni komoly és nagy feladat. Ezt olyan emberre bízni, akinek nincs 
vezetıi gyakorlata, azt gondolom, hogy felelıtlenség.  
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Abba kompromisszumként belemegyek, hogy változtassuk meg úgy a pályázati kiírást, hogy 
amennyiben csak egy pályázat lesz érvényes, akkor hirdessük eredménytelennek, hogy meg 
legyen a választás lehetısége. 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Az elızı években sem volt követelmény, hogy öt éves vezetıi gyakorlat legyen erre a posztra. 
Két ciklussal ezelıtt pont olyan nyerte meg a pályázatot, akinek éppen nem volt vezetıi 
gyakorlata, viszont most már van. Azzal nem sértjük senkinek az érdekeit, ha bıvítjük a kört. 
Nem sok jelentkezı van erre, ez egy hálátlan feladat. Még mindig jobb ez, mintha csak egy 
pályázat lesz, és azt érvénytelenné nyilvánítjuk és kezdhetjük elölrıl az egészet. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Gyanítom, hogy a testületi tagok fel vannak ruházva annyi bölcsességgel, hogy ha beérkezik 
tíz pályázat, abból el tudják dönteni, hogy ki az, akinek van vezetıi gyakorlata. Miért akarunk 
mi valamit szőkíteni? Nem kötelezı nekünk abból választani, akinek nincs vezetıi gyakorlata. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy körnek a szőkítése az adott esetben elınyére válhat a dolognak. Különösen akkor, hogy 
ha a feltételeknek a szigorításával szőkítünk kört. Ez eredményesebb pályázatot 
eredményezhet.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
A 17. § d) pontjában szerepel a határozatlan idıre szóló alkalmazás. Ez mit takar? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Az igazgatónak egy határozatlan idıre szóló közalkalmazotti jogviszonya is van. Ezt 
jogszabály írja elı.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
Mit takar a mondat elsı fele és mit a második fele? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Ha megbízunk egy pályázót, annak kell pedagógus munkakörben fennálló határozatlan idıre 
szóló alkalmazás. Ha olyat bízunk meg, aki most az iskolában pedagógus, akkor annak 
feltehetıen van határozatlan idejő jogviszonya, neki fennálló jogviszonya van. Ez a 
közalkalmazott jogait védi a munkáltatóval szemben.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra teszem fel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság módosító javaslatát. 
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Barna Sándor, képviselı: 
 
A bizottságnak javaslata van a Képviselı-testület felé, ha valakinek van módosító javaslata, 
azt szavazzuk meg elıször. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az eredetihez képest a bizottság módosított, én úgy fogadom el, mint módosító javaslatot. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Nem, az nem jódosító javaslat. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
A vita lezárása végett, az eredeti elıterjesztést tenném fel módosító javaslatnak az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár intézményvezetıi állásának betöltésére vonatkozó 
pályázati felhívásról, amiben benne van a képesítési és egyéb feltételek címszó alatt, a  
legalább öt év vezetıi gyakorlat.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja Dr. Csernus Tibor képviselı módosító javaslatát, az eredeti 
elıterjesztést az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár intézményvezetıi állásának 
betöltésére vonatkozó pályázati felhívásról, amiben benne van a képesítési és egyéb feltételek 
címszó alatt, a legalább öt év vezetıi gyakorlat.  
 
A Képviselı-testület 3 igen szavazattal – 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – nem fogadta 
el a javaslatot.  
 
- Szavazásra bocsátja az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár intézményvezetıi 
állásának betöltésére vonatkozó pályázati felhívásról, valamint az intézményvezetıi megbízás 
pályázati eljárási rendjérıl szóló határozati javaslatokat, melyekbıl a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság javaslata alapján,  kerüljön ki a legalább öt év vezetıi gyakorlat, mint feltétel.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatokat hozza: 
 
38/2012. (II. 23.) Kth. 

 
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Tiszaalpár intézményvezetıi állásának 
meghirdetése a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület az alábbiakban határozza meg az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Tiszaalpár intézményvezetıi állásának 
meghirdetését a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján 
történı közzététele céljából: 
 
Közzétételi adatlap adatai 
I. A pályázatot kiíró munkáltató adatai 
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1. A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma 
2. A közzétételi adatlapot kitöltı személyügyi munkatárs neve: dr. Menyhárt Anett 
3. A közzétételi adatlap – munkáltató által képzett – iktatószáma:              /2012. 
4. A munkáltató megnevezése: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 
5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: dr. Vancsura István polgármester 
6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 
1. 
7. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: -------------- 
8. A munkáltató részérıl a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt személy(ek) 
neve, e-mail címe, telefonszáma: dr. Menyhárt Anett, pmhivatal@tiszaalpar.hu, 
jegyzo@tiszaalpar.hu, 06-76-424-133 
(A 7–8. pont kitöltése nem kötelezı) 
 
II. A betöltendı munkakörre vonatkozó adatok 
1. A munkakör megnevezése: intézményvezetı, igazgató 
2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetıi megbízás megnevezése: igazgató 
3. A vezetıi megbízás szintje (vezetı/magasabb vezetı): magasabb vezetı 
4. Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az az intézmény, ahol a munkavégzésre sor 
kerül: 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 
5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni 
6. A munkakör betölthetıségének idıpontja: 2012. augusztus 16. 
7. A jogviszony idıtartama (határozatlan / határozott): határozatlan idejő közalkalmazotti 
jogviszony 
8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidı/részmunkaidıs): teljes munkaidı 
9. Vezetıi megbízás esetén a megbízás idıtartama: A vezetıi megbízás határozott idıre, 
2012.08.16-2017.08.15-ig szól. 
10. A munkavégzés helye: 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 
 
11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok felsorolása: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint az intézmény irányítási, ellenırzési, 
munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a 
fenntartóval. 
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár munkájának koordinálása, szakmai 
tevékenységének szervezése, tervezése, az intézmény mőködését érintı pályázati lehetıségek 
figyelése, pályázatok készítése, személyügyi és gazdasági feladatok ellátása. Kapcsolattartás a 
nevelési-oktatási intézményekkel, fenntartóval, polgármesteri hivatallal. 
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár önállóan gazdálkodó és mőködı 
költségvetési szerv, gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A gazdálkodási feladatokat 
gazdasági egység végzi, amely ellátja a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda gazdálkodási 
feladatait is. 
 
12. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó 
egyéb jogszabályok, belsı szabályzatok megnevezése 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Magasabb vezetıi pótlék a  
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet alapján. 
 
13. A munkakör, vezetıi megbízás betöltéséhez elvárt/elınyt jelentı képzettség, végzettség, 
tapasztalat: ----------- 
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14. A munkakör, vezetıi megbízás betöltéséhez elvárt/elınyt jelentı nyelvtudás szintje, 
nyelvvizsga típusa:------------- 
15. A munkakör betöltéséhez elvárt/elınyt jelentı informatikai rendszerismeret:--------------- 
16. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa:-------------- 
17. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenırzés szintje:------------- 
18. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat: szükséges 
19. Egyéb feltételek/elınyök a munkakör betöltéséhez 
20. A munkakör betöltıjétıl elvárt kompetenciák 
(A 3. pont kitöltése csak a 2. pont kitöltése esetén kötelezı. A 4. pont kitöltése csak akkor 
kötelezı, ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja. A 14–20. pont, illetve az elınyt jelentı 
kategóriák kitöltése nem kötelezı.) 
 
III. A munkakörre kiírandó pályázat adatai 
1. A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma: 2012. április 1. 
2. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:  
 

� legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása  
� szakmai önéletrajz  
� három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  
� a végzettséget igazoló oklevelek másolata  
� a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul  
� a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 

5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti idıben vagyonnyilatkozatot tesz  
� szakmai helyzetelemzésre épülı vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel  
� Nyilatkozatot, hogy a magasabb vezetıi megbízás elnyerése esetén a pályázóval 

szemben a Kjt. 41. §. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. 
� Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat 

megtárgyalását. 
 

3. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 31.  
4. A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen 
5. A pályázat benyújtásának feltételei:  

� az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez 
szükséges – a Közoktatási törvény 17. § (1)–(2) bekezdésben felsorolt – felsıfokú 
iskolai végzettség és szakképzettség  

� pedagógus szakvizsga 
� legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett  szakmai gyakorlat  
� magyar állampolgárság 
�         cselekvıképesség,büntetlen elıélet Kjt.20.§ szerint  
� másodszor és további alkalommal történı megbízás esetén a pedagógus-

szakvizsga keretében szerzett intézményvezetıi szakképzettség; 
 

A pályázat benyújtásának módja: papír alapon, három eredeti példányban, zárt borítékban, a 
borítékon „Intézményvezetıi pályázat” megjelölésével kell benyújtani postai úton vagy 
személyesen. Postacím.: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 
1. 
 
6. A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31. 
7. A pályázat elbírálásának módja, rendje 
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Bizottsági meghallgatás és javaslat kialakítását követıen Képviselı-testületi döntés. 
8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje (a szolgáltató központ honlapján 
való közzétételen kívül) 
Oktatási és Kulturális Közlöny  
 Tiszaalpári Hírmondó: áprilisi lapszám 
Nagyközség honlapja: 2012. április 1-ig 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár honlapja: 2012. április 1-ig 
9. A pályázat elektronikusan történı benyújtása esetén az annak fogadására kijelölt munkatárs 
neve, e-mail címe: -------------- 
10. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma: -----
---- 
(A 9–10. pont kitöltése nem kötelezı.) 

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

 
39/2012. (II. 23.) Kth. 
 
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Tiszaalpár intézményvezetıi állásának 
meghirdetése az Oktatási és Kulturális Közlönyben 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület az alábbiakban határozza meg az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Tiszaalpár intézményvezetıi állásának 
meghirdetését a z Oktatási és Kulturális Közlönyben: 
 
Pályázatot meghirdetı szerv neve, címe: 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata 
6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
 
Meghirdetett munkahely: 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 
6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 16. 
intézményvezetı, igazgató  
 
Képesítési és egyéb feltételek: 

� az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez 
szükséges – a Közoktatási törvény 17. § (1)–(2) bekezdésben felsorolt – felsıfokú 
iskolai végzettség és szakképzettség  

� pedagógus szakvizsga 
� legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett  szakmai gyakorlat  
� magyar állampolgárság 
�         cselekvıképesség,büntetlen elıélet Kjt.20.§ szerint 
� másodszor és további alkalommal történı megbízás esetén a pedagógus-

szakvizsga keretében szerzett intézményvezetıi szakképzettség; 
 
Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb:  (Közlönyben alkalmazott rövidítések) 
Állás elfoglalásának ideje: 2012. 08.16.     (ÁEI) 
A vezetıi megbízás 2017. augusztus 15-ig, öt évre szól. 
Pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 31.   (Pbhi) 
Pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31.    (Pehi) 
Illetmény , juttatás:          (ill.) 
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Kjt. és a végrehajtási rendelet rendelkezési az irányadók. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

� legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása 
� szakmai önéletrajz  
� három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  
� a végzettséget igazoló oklevelek másolata  
� a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul  
� a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 

5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti idıben vagyonnyilatkozatot tesz  
� szakmai helyzetelemzésre épülı vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel  
� Nyilatkozatot, hogy a magasabb vezetıi megbízás elnyerése esetén a pályázóval 

szemben a Kjt. 41. §. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. 
� Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat 

megtárgyalását. 
 
A nyertes pályázónak az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrıl szóló 2007. évi CLII. 
törvény alapján vagyonnyilatkozatot kell tennie. 
 
A pályázat benyújtásának módja: papír alapon, három eredeti példányban, zárt borítékban, a 
borítékon „Intézményvezetıi pályázat” megjelölésével kell benyújtani postai úton vagy 
személyesen. 
Pc.: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
 

_____________________ 
 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy az elıterjesztésben szereplı szakértıktıl kérjünk be árajánlatot. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
40/2012. (II. 23.) Kth. 
 
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár intézményvezetési programjának szakértı 
véleményeztetésének lehetıségéhez árajánlatok bekérése 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár intézményvezetési programjának szakértıi 
véleményeztetésének lehetısége érdekében az alábbi szakértıktıl kérjen be árajánlatot. 
 
Az önkormányzat szakértıi feladatokra kérte fel az elmúlt évek során az alábbi személyeket:  
 

– Márványkövi Ferencné 
– Hegedős-Deme Pálné 
– Papp Gyöngyi (Békéscsaba) 
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Kiskunfélegyházi értesítési címmel rendelkezı szakértık: 
 

– Ágoston Tibor  
– Bogácsi Attila 
– Csáki Sándorné 
– Jankovszki Zoltán 
– Jankovszki Zoltánné 
– Raffayné Fazekas Aranka 
– Fazekas József 
– Szabó Imre 

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

11.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Javaslat a község zöldfelület fejlesztési, fenntartási tervére. 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, 
                     Vajda Márta kertészmérnök 
 
Vajda Márta, kertészmérnök: 
 
Az idén nagy fásításra nem kerül sor, viszont szeretnénk az adónk 1 %-áról egy felhívást, a 
település fásítására szeretnénk győjteni. Erre a késıbbiekben egy alapítványt is létre 
szeretnénk hozni. Gyógy- és főszernövénnyel szeretnénk foglalkozni a Szent Imre tér mellett. 
200.000,- Ft el lett vonva, egyetértek a polgármester úrral, ha a víz biztosítva lesz, nagy 
segítség lenne a településnek. A gyerekeknek jó lenne egy részt a régi piactéren kialakítani, 
hogy itt a központban ne legyen grund. Az ifjúság is segítene.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottsági ülésen javasoltam, hogy a kért 600.000,- Ft-ot vegyük le 400.000,- Ft-ra azzal, 
hogy kutat mindenképpen fúratni kel, hogy a parkok gondozása rendbe legyen. Ezzel egyet 
értett Vajda Márta is és a bizottság is támogatta.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
A leírtakkal teljes mértékben egyetértek, de talán az is egy fontos szempont lenne, hogy ezek 
a növények meg is maradjanak. Ha olyan kánikula lesz, mint tavaly, akkor fıleg az 
egynyáriak és a fő is ki fog égni. Ha hozzá tudnánk ehhez az összeghez évrıl évre 100.000,- 
Ft-ot tenni, akkor el tudnánk kezdeni egy kicsi területen az automata öntözést kiépíteni.  
 
Vajda Márta, kertészmérnök: 
 
Olyan növények lennének helybe vetve, amelyeknek kevés a vízigénye. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
A főnyíró gépek, üzemanyag, egyéb anyagok költségét az önkormányzat parkfenntartás 
fejében vállalja? 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen, itt elsısorban csak növényekre gondoltam.  
 
- Szavazásra bocsátja a község zöldfelület fejlesztési, fenntartási tervére tett javaslatot. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
41/2012. (II. 23.) Kth. 
 
A község zöldfelület fejlesztési, fenntartási tervére tett javaslat. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a község zöldfelület fejlesztési, 
fenntartási tervérıl szóló javaslat alapján az erre a célra szolgáló keretet 400 000 Ft + ÁFA 
értékben határozza meg.  
 

============== 
12.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Ajánlatok ingatlanok vételére-eladására. Érintett ingatlanok: 

a) Ajánlat Tiszaalpár, Csokonai u. 52. sz. alatti ingatlan megvásárlására 
b) Vételi szándék bejelentése a 0274/15 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra 
c) Vételi szándék bejelentése a 0274/144 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra 
d) Vételi szándék bejelentése a 083/200 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra 

 Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Csokonai u. 52. sz. alatti ingatlan. 
Sikerült tárgyalni az ingatlan társtulajdonosával. Ragaszkodik ahhoz, hogy részérıl 1.400 eFt 
legyen a vételár. Tisztázódott, hogy összesen 30 eFt-ot tud a Váradi Ottília fizetni.  
Váradi Ottíliát kérdezem, hogy ezt tudják –e tartani, ilyen feltételekkel is meg kívánják –e 
vásárolni az ingatlant? 
 
Váradi Ottília: 
 
Meg szeretnénk vásárolni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
2.800 eFt lenne és a 30 eFt/hó fizetéssel 9,4 év alatt történne a kifizetése az ingatlannak.  
Kásáné azt is elmondta, hogy azért állapított meg ilyen magas árat, mert nagyon hosszú az 
idı, mire ki lesz fizetve. 
A 30 eFt úgy értendı, hogy 15-15 eFt mind a két részére. 
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
Ha bank által folyósított hitelbıl törlesztené bárki is, annak mennyi lenne a kamatvonzata? 
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Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Kb. ugyanannyi, mint a tıke. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azért próbáltam a társtulajdonost arra ösztönözni, hogy kicsit alacsonyabb összeget fogadjon 
el, hamarabb ki lenne fizetve. Erre az ingatlanra költeni kellene, hogy rendesen lakható 
legyen. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Ha nem tudja fizetni, akkor mi fog történni? 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Olyan szerzıdést kell kötni. A vételár az összeg kifizetéséig jelzáloggal lenne terhelve.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
Milyen közmő van az ingatlanon? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az udvarban van víz, villany van, de ki van kötve. 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
A kilenc évet hosszúnak tartom. 
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
Ha a részletfizetés nem teljesül, akkor van rá lehetıség, hogy az önkormányzat vissza tudja 
venni az ingatlant. Ha a közmőveknél történik adósság, azzal mit lehet csinálni? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha eladjuk az ingatlant, akkor olyan szerzıdést kötünk, hogy onnantól kezdve az ı 
felelıssége. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Ha és amennyiben ilyen tartalmú megállapodás jön létre, akkor a jelzáloggal a vételár ki nem 
fizetett része bejegyzésre kerül. Miután jelzálogjoggal biztosított követelésrıl van szó,   
mindenkit megelızı jogosultságot eredményez az ingatlan esetleges végrehajtás útján történı 
értékesítése során. Ugyanígy fognak jelentkezni a közmővek is. Ami azt megelızıen 
keletkezett tartozás, az nem jelenhet meg az ingatlan jövıbeli sorsában.  
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Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Ha a szerzıdést közokiratba foglaljuk, annak van –e jelentısége a visszafizetést illetıen. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
A végeredmény szempontjából a közokiratba foglalás magát a bírósági procedúrát kerüli ki. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ennek az ingatlannak a valós értéke lényegesen alacsonyabb. Ez az érték azért ennyi, mert 
nagyon hosszú a törlesztési idı. 
Elég sok a bizonytalansági faktor, több dolognak utána kell nézni, egyeztetni kell a 
társtulajdonossal is, ezért azt javaslom, hogy ebben most ne döntsünk. 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Képviselı-testület a következı testületi ülésen döntsön a 
Tiszaalpár, Csokonai u. 52. sz. alatti ingatlan megvásárlására tett ajánlatról. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
42/2012. (II. 23.) Kth. 
 
Ajánlat Tiszaalpár, Csokonai u. 52. sz. alatti ingatlan megvásárlására 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpár, Csokonai u. 52. sz. 
alatti ingatlan megvásárlására tett ajánlatról a következı testületi ülésen dönt. 

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

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A következı ingatlan a 0274/15 hrsz-ú Donka István által használt terület és a 0274/144 hrsz-
ú Kacziba Sándorné által mővelt terület. Mind a két ingatlannál el kell végeztetni a 
felértékelést. A Kacziba féle területnél telekmegosztás után történne meg az árajánlatkérés. 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy Donka István (Tiszaalpár, Thököly I. u. 25.) által kért, 0274/15 
hrsz-ú ingatlant értékeltessük fel a Békés Credit Kft-vel azzal a megkötéssel, hogy árajánlata 
a 25.000,-ft + Áfa összeget ne haladja meg, és Kacziba Sándorné (Tiszaalpár, Kossuth L. u. 
10.) által kért 0274/144 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan végeztessük el a telekmegosztást, utána 
értékeltessük fel a Békés Credit Kft-vel. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Személyes érintettség miatt nem veszek részt a szavazásban.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tudomásul vettem. 
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A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül, 1 képviselı nem 
vett részt a szavazásban – az alábbi határozatokat hozza: 
 
43/2012. (II. 23.) Kth. 
 
Vételi szándék bejelentése a 0274/15 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
Donka István (Tiszaalpár, Thököly I. u. 25.) által kért, 0274/15 hrsz-ú ingatlant értékeltesse 
fel a Békés Credit Kft-vel azzal a megkötéssel, hogy árajánlata a 25.000,-ft + Áfa összeget ne 
haladja meg.  
  

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

44/2012. (II. 23.) Kth. 
 
Vételi szándék bejelentése a 0274/144 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
Kacziba Sándorné (Tiszaalpár, Kossuth L. u. 10.) által kért 0274/144 hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozóan végeztesse el a telekmegosztást, utána értékeltesse fel a Békés Credit Kft-vel, 
azzal a megkötéssel, hogy az árajánlata a 25.000,- Ft + Áfa összeget ne haladja meg.  
 

======================= 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A következı, a 083/200 hrsz-ú ingatlant Papp Kálmán úr vásárolná meg. A bizottsági 
javaslatnak megfelelıen megtörtént vele az egyeztetés, a 350.000,- Ft-ot elfogadja.  
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a 083/200 hrsz-ú önkormányzati ingatlant 350.000,- Ft-ért 
értékesítse a Képviselı-testület Papp Kálmán (Lakitelek, Felsıalpár 4.sz.) számára.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
45/2012. (II. 23.) Kth. 
 
083/200 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítése 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 083/200 hrsz-ú önkormányzati 
ingatlant 350.000,- Ft-ért értékesíti Papp Kálmán (Lakitelek, Felsıalpár 4. sz.) számára.  
 

=================== 
13. Napirendi pont: 
 
      Tárgy: Elıterjesztés a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő önkormányzati 
                  tulajdonban lévı nemzeti vagyon elemekrıl szóló rendelettervezetre 
                  (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
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      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
                    Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
 
A 2011. évi CXCVI. törvény értelmében azt a tulajdoni hányadunkat, amelyik 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő, azt forgalomképtelen törzsvagyonná kell 
minısíteni.  
A BÁCSVÍZ Zrt-nél van ilyen vagyonunk 27.307 eFt értékben. 
 
Van –e ezzel kapcsolatban észrevétel? 
 
- Mivel észrevétel nincs, szavazásra bocsátja a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentıségő önkormányzati tulajdonban lévı nemzeti vagyon elemekrıl szóló 
rendelettervezetet. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı - testületének 
…./2012. (hó.nap. )Ktr. számú rendelete 

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő  
önkormányzati tulajdonban lévı 

nemzeti vagyon elemekrıl 
 

Tiszaalpár Nagyközségi  Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvé-nyének 
32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.  törvény 
18.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzetgazdasági szem-pontból 
kiemelt jelentıségő, önkormányzati tulajdonban lévı nemzett vagyon elemekrıl az alábbi 
Önkormányzati rendeletet alkotja: 

1.§ 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. (4) bekezdésében foglalt rendelkezés 
alapján a Képviselı-testület az önkormányzat tulajdonát képezı vagyonból a alábbi vagyone-
lemet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő nemzeti vagyonként, forgalom-
képtelen törzsvagyonnak minısít: 
 
 - BÁCSVÍZ  ZRT        RÉSZVÉNY:  27.307 e Ft ARÁNY: 0,59% 
 

2.§ 
A rendelet 2012. március 1-én lép hatályba. A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 

Dr. Vancsura István 
polgármester 

Dr. Menyhárt Anett 
jegyzı 

 
======================== 
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14. Napirendi pont: 
 
      Tárgy: Elıterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistér4ségi Önkormányzati Társulás 
                  tagönkormányzatai között a ’ gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására ’ 
                  létrejött megállapodás módosítása tárgyában 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azért kell ezt a megállapodás-tervezetet elfogadni, hogy Kunszállás település kilépett a 
Kistérségi Gyermekjóléti Szolgáltatásból. Ahhoz, hogy ezt a kilépést a KAPOCS Intézménye 
ki tudja vezetni a határozatából, illetve, hogy Kunszállás is meg tudja kötni az új 
megállapodást, ehhez idıre van szükség. 2012. március 31-ig tudják ezt a feladatot 
megoldani, ehhez kérik a mi hozzájárulásunkat.  
 

Dr. Taricska Tibor 19,00 órakor kiment a Képviselı-testületi ülésrıl, 
így a jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 

 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai között a ’ gyermekjóléti szolgáltatás feladatok 
ellátására ’ létrejött megállapodás módosítása tárgyú elıterjesztést. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
46/2012. (II. 23.) Kth. 
 
A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai között 
a ’ gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására ’ létrejött megállapodás módosítása 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja a tagönkormányzatok 
és Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata között a gyermekjóléti szolgáltatás feladatok 
ellátása tárgyában létrejött megállapodás III. számú módosítását. 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata nevében felkéri a Polgármestert 2012. március 31-jei 
hatállyal annak aláírására. 
 
Felelıs:  Dr. Vancsura István polgármester 
Határidı: 2012. április 30. 
Melléklet:  Megállapodás gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására III. számú 
módosítás-tervezet 
Tiszaalpár, 2012. február 8. 

 
 Dr. Vancsura István 
 Polgármester 
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 1. számú melléklet 
 
 
 
 

M E G Á L L A P O D Á S- tervezet 
(harmadik számú módosítással egységes szerkezetben) 

gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96-97.§-ai, 
valamint Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásban foglaltak alapján a többcélú kistérségi társulás keretében a 
Kiskunfélegyházai Kistérséghez tartózó és a megállapodás 1. pontjában felsorolt települések a 
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§  
(2) bekezdésben meghatározott gyermekjóléti alapellátáson belül gyermekjóléti szolgáltatás 
feladatukról jelen megállapodásban foglaltak szerint gondoskodnak: 
 

I.  
Általános rendelkezések 

1.) A társulás megbízó tagjainak neve és székhelye: 
• Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 

(székhely: 6116 Fülöpjakab, Alkotmány u. 1.) 
• Gátér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 

(székhely: 6111 Gátér, Petıfi u. 16. 
• Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

(székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 1.) 
• Pálmonostora Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 

(székhely: 6112 Pálmonostora, Posta u. 10.) 
• Petıfiszállás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 

(székhely: 6113 Petıfiszállás, Kossuth u. 6.) 
• Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 

(székhely: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.) 
 

2.) A feladatok ellátásával megbízott neve és székhelye: 
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
(székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 1.) 

 
3.) Az ellátási terület a kistérség alábbi részeire terjed ki: Fülöpjakab, Gátér, 
Kiskunfélegyháza, Pálmonostora, Petıfiszállás, Tiszaalpár települések közigazgatási 
területe. 

II. 
A megállapodás célja, és annak ellátási módja 

1.) A Kiskunfélegyházi Kistérségben részt vevı és e feladatra ellátására társuló települési 
önkormányzatok képviselı-testületei a gyermekek védelmét biztosító ellátórendszert 
egységesítik, közösen mőködtetik, annak érdekében, hogy a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott gyermekjóléti 
alapellátáson belül gyermekjóléti szolgáltatás feladatok egységesen kerüljenek 



 40 

megvalósításra, valamint azért, hogy a kistérség lakossága azonos eséllyel juthasson hozzá a 
gyermekjóléti szolgáltatáshoz. 
2.) A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulást alkotó települési 
önkormányzatok képviselı-testületei megbízzák Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 
Képviselı-testületét, hogy a megbízó önkormányzatok közigazgatási területein lakóhellyel 
rendelkezı lakosai számára a gyermekjóléti szolgáltatást biztosítsa. 

 
3.) A gyermekjóléti alapellátáson belül a gyermekjóléti szolgáltatás feladatokat a megbízott 
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata fenntartásában mőködı KAPOCS Szociális, 
Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézménye által látja el 

 
III. 

A feladatellátás feltételrendszere 
1.) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a KAPOCS 
Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézménye ellátási területének kiterjesztésével 
biztosítja a Kiskunfélegyházi Kistérséghez tartozó, a feladatellátásban résztvevı I./1. pontban 
megjelölt települési önkormányzatok közigazgatási területén. 
2.) A megbízott önkormányzat a KAPOCS Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi 
Intézményében biztosítja a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvényben, valamint a gyermekjóléti intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 15/1998. (IV.30) NM rendeletben meghatározott 
személyi és tárgyi feltételeket. 
 

IV. 
A feladat ellátás finanszírozása, költségei, elszámolása 

1.) A Megbízott önkormányzat a gyermekjóléti alapellátáson belüli gyermekjóléti szolgáltatás 
mőködéséhez szükséges pénzügyi fedezetét elsıdlegesen a központi költségvetés 
hozzájárulásaiból (gyermekjóléti normatíva), és egyéb támogatásból biztosítja. Megbízó 
önkormányzatok képviselı-testületei Megbízott erre irányuló elıterjesztése alapján 
önkormányzati támogatás megfizetésérıl dönthetnek a feladatellátás biztosítása érdekében.  
A feladatellátásban résztvevı társult önkormányzatok által jóváhagyott önkormányzati 
támogatást a képviselı-testületi jóváhagyástól számított 30 napon belül köteles megbízó 
önkormányzat megfizetni Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat költségvetési elszámolási 
számlájára. Amennyiben a támogatást jóváhagyó önkormányzat befizetési kötelezettségének a 
meghatározott határidıig nem tesz eleget, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a fizetésre 
kötelezett önkormányzatot írásban felszólítja 30 napos határidı megjelölésével az elmaradt 
pénzügyi kötelezettségvállalás befizetésére. Amennyiben megjelölt határideig nem történik 
meg az átutalás, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 15 napos fizetési határidı 
megjelölésével újabb írásbeli felhívást tesz. A 45 napon túli késedelem esetén 
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat felhatalmazza számlavezetı pénzintézetét, hogy 
követeléseit az adós önkormányzat bankszámlájáról azonnali beszedési megbízás – inkasszó - 
alkalmazásával beszedje. 
 
2.) A Megbízó települési önkormányzatok képviselı-testületei a feladatellátás, a feladatellátás 
költségtervének, valamint az elszámolásának ellenırzésére a Kiskunfélegyházi Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottságát jelölik ki. 
 

V. 
Tájékoztatás, beszámolás 
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1.) A KAPOCS Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézménye vezetıje a 
gyermekjóléti feladatok ellátásáról pénzügyi és szakmai beszámolót készít. 
 
2.) A Megbízó települési önkormányzatok polgármesterei minden év május 31. napjáig 
beszámolnak képviselı-testületüknek jelen megállapodásban foglaltak teljesülésérıl. 
 

VI. 
Vegyes rendelkezések 

1.) Jelen megállapodást a felek 2012. március 31-jétıl határozatlan idıre kötik. 
 
2.) A felek egymás közti esetleges vitáikat békés úton kívánják rendezni. Ennek 
sikertelensége esetén alávetik magukat a Kiskunfélegyházi Városi Bíróság kizárólagos 
illetékességének. 
 
3.) A Megállapodás 1. sz. melléklete jelen Megállapodást jóváhagyó döntést tartalmazó 
képviselı-testületi ülésekrıl készült hitelesített jegyzıkönyvi kivonat. 
 
4.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvrıl 
szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Kiskunfélegyháza 2012. február … 

___________________________ 
Kapus Krisztián 

Kiskunfélegyháza Város 
Polgármestere 

P.H. 

___________________________ 
Dr. Vancsura István 

Tiszaalpár Nagyközség 
Polgármestere 

P.H. 

___________________________ 
Csáki Béla 

Fülöpjakab Község 
Polgármestere 

P.H. 
 

___________________________ 
Rádiné Gémes Ildikó 
Pálmonostora Község 

Polgármestere 
P.H. 

 
___________________________ 
Jánosiné Gyermán Erzsébet 

Gátér Község 
Polgármestere 

P.H. 

 
_________________________ 

Szász János Attila 
Petıfiszállás Község 

Polgármestere 
P.H. 

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

15.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés a Tiszaalpár Településgazdálkodási Kft. további mőködésével 
                   kapcsolatban, javaslat a Kft. ügyvezetıjére 
                  (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen az a javaslat fogalmazódott meg, hogy a 
következı testületi ülésre a Településgazdálkodási Kft. feladatainak pénzügyi tervét 
dolgozzuk ki és terjesszük a Képviselı-testület elé. 
Az önkormányzati törvény által meghatározott kötelezıen elvégzendı feladatok közül a 
következı feladatok elvégzésével javaslom megbízni a Településüzemeltetési Kft-t. 
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Településüzemeltetés: 
- Közterületek, parkok, zöldfelületek gépi munkáinak végzése (főnyírás, ıszi levelek 
eltávolítása, hó tolás) 
- Kül- és belterületi utak javítása, karbantartása (csapadékvíz elvezetés, útpadkák, árkok). 
Út menti fák gallyazása, vágásérett fák kivágása, újak telepítése, hó eltakarítás, síkosság 
mentesítés. 
Hulladékgazdálkodás: 
- Folyékony hulladék elszállítása (személyi, tárgyi feltételek megteremtésére engedélyek 
beszerzése) 
Környezet, egészségügy: 
- Rovar- és rágcsálóirtás 
Szociális feladat: 
- Rászorultak részére téli tőzifa biztosítása, kiszállítása 
Lakás és helységgazdálkodás: 
- Az önkormányzati intézmények, lakások, ingatlanok felújítása 
 
A nem kötelezı önkormányzati feladatok közül javaslom megbízni a 
Településüzemeltetési Kft-t: 
 
- Az önkormányzati földterületek hasznosítása, a bérlet átadása. 
 

Dr. Taricska Tibor 19,05 órakor visszajött a Képviselı-testületi ülésre, 
így a jelenlévı képviselık száma: 9 fı. 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a következı testületi ülésre ki legyenek dolgozva a Tiszaalpári 
Településgazdálkodási Kft. részére átadásra javasolt feladatoknak a pénzügyi és munkaügyi 
feltételei. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
47/2012. (II. 23.) Kth. 
 
Településüzemeltetési Kft. részére átadásra javasolt feladatok pénzügyi és munkaügyi 
feltételeinek kidolgozása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
dolgoztassa ki a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. részére átadásra javasolt feladatoknak 
a pénzügyi és munkaügyi feltételeit.  
 
Javasolt feladatok: 
 
Kötelezı önkormányzati feladatok: 
 
Településüzemeltetés: 
- Közterületek, parkok, zöldfelületek gépi munkáinak végzése (főnyírás, ıszi levelek 
eltávolítása, hó tolás) 
- Kül- és belterületi utak javítása, karbantartása (csapadékvíz elvezetés, útpadkák, árkok). 
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Út menti fák gallyazása, vágásérett fák kivágása, újak telepítése, hó eltakarítás, síkosság 
mentesítés. 
Hulladékgazdálkodás: 
- Folyékony hulladék elszállítása (személyi, tárgyi feltételek megteremtésére engedélyek 
beszerzése) 
Környezet, egészségügy: 
- Rovar- és rágcsálóirtás 
Szociális feladat: 
- Rászorultak részére téli tőzifa biztosítása, kiszállítása 
Lakás és helységgazdálkodás: 
- Az önkormányzati intézmények, lakások, ingatlanok felújítása 
 
Nem kötelezı önkormányzati feladatok: 
 
- Az önkormányzati földterületek hasznosítása, a bérlet átadása. 
 

==================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Kft. jelenlegi ügyvezetıjének a megbízása 2012. február 29-ig tart. Javaslom a Képviselı-
testületnek, hogy megbízását 2013. február 28-ig hosszabbítsa meg azzal, hogy ha a javasolt  
feladatok átadásra kerülnek, akkor ezekrıl tájékoztatni fogja a Képviselı-testületet és a 
Felügyelı Bizottságot is.  
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Településüzemeltetési Kft. jelenlegi ügyvezetıjének, Bartucz 
Istvánnak a megbízását, 2013. február 28-ig hosszabbítsa meg a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
48/2012. (II. 23.) Kth. 
 
Bartucz Istvánnak, a Településüzemeltetési Kft. ügyvezetıjének megbízás meghosszabbítása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Bartucz Istvánnak, a 
Településüzemeltetési Kft. ügyvezetıjének a megbízását 2013. február 28-ig 
meghosszabbítja. 
 

======================= 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Kft-nek 5 millió Ft-os önkormányzati kölcsöne van, aminek a visszafizetési határideje 
2011. december 31-én lejárt. Javaslom a Képviselı-testületnek, hogy mivel a Kft. megbízás 
hiányában munkát nem tudott végezni, 2013. december 31-ig hosszabbítsuk meg a kölcsön 
visszafizetési határidejét.  
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- Szavazásra bocsátja, hogy a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft-nek nyújtott 5 millió Ft 
kamatmentes kölcsön visszafizetési határidejét 2013. december 31-ig hosszabbítsuk meg. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
49/2012. (II. 23.) Kth. 
 
A Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft-nek nyújtott kölcsön elbírálása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpári 
Településgazdálkodási Kft-nek nyújtott 5 millió Ft kamatmentes kölcsön visszafizetési 
határidejét 2013. december 31-ig meghosszabbítja. 

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

16.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés települési folyékony hulladék begyőjtésére és szállítására 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Bejelentést küldött a BÁCSVÍZ Zrt., hogy a településen a továbbiakban a folyékony hulladék 
szállítását Kézsmárki László magánvállalkozó végzi. Nem volt egy darabig, aki elszállítsa a 
szennyvizet. Úgy gondolom, hogy a településen a folyékony hulladék szállítását a Kft. részére 
meg kellene szervezni. Mindazokat az engedélyeket, amik a mőködéshez szükségesek, meg 
kellene szerezni. A költségvetésnek egy része már meg van. Azt javaslom, hogy a következı 
testületi ülésre ennek is a hiányzó számításait végezzük el.   
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a következı testületi ülésre ki legyen dolgozva a Tiszaalpári 
Településgazdálkodási Kft. részére átadásra javasolt feladat, a folyékony hulladék 
begyőjtésének és szállításának pénzügyi és munkaügyi feltételei.   
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
50/2012. (II. 23.) Kth 
 
Településüzemeltetési Kft. részére átadásra javasolt feladat, a folyékony hulladék 
begyőjtésének és szállításának pénzügyi és munkaügyi feltételének kidolgozása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
dolgoztassa ki a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. részére átadásra javasolt feladat - a 
folyékony hulladék begyőjtésének és szállításának - pénzügyi és munkaügyi feltételeit.  
 

========================= 
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17.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés a vízdíj hatósági árának megállapításáról szóló 18/2006. 
                   (IX. 11.) Ktr. sz. rendelet hatályon kívül helyezésére 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A vízdíj megállapítását az állam magához vonta, ez a jogköre az önkormányzatnak a 
továbbiakban nem áll fenn. Végeztünk számítást, hogy mennyi a különbség, nagyon 
minimális. Nem jár rosszabbul a lakosság, mint elıtte. 
A lakossági vízdíj 2012. évre 293 Ft/m3 + Áfa. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a vízdíj hatósági árának 
megállapításáról szóló 18/2006. (IX. 11.) Ktr. sz. rendelet hatályon kívül helyezését. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotja: 

 
Rendelet 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
__________/2012. (hó.nap.) Ktr. sz. rendelete 

 
 a vízdíj hatósági árának megállapításáról szóló 18/2006.(IX.11.)Ktr. sz. rendelet hatályon 

kívül helyezésérıl 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) a) pontban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletét alkotja: 

1.§ 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 18/2006.(IX.11.) Ktr. sz. 
rendeletét hatályon kívül helyezi. 

2.§ 
(1) A rendelet hatályba lépésének napja: 2012. január 1.  

(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 

 
Tiszaalpár, 2012. február 2. 
 

dr. Vancsura István     dr. Menyhárt Anett 
                         polgármester                                                                    jegyzı 
 

===================== 
 
18.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni 
                   ellátásokról szóló 5/2000. (IV. 28.) Ktr. szl, valamint az Önkormányzat 
                   Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2003. (V. 26.) Ktr. sz.  
                   rendeletek módosításáról (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
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       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
                     Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
A jegyzı törvény adta kötelezettségének tesz eleget azzal, hogy a feltételek teljesítésérıl 
helyszíni szemlén gyızıdik meg, vagy rábízhatjuk ezt a feladatot a közterület-felügyelıre is? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Az általam adott lista alapján tavaly is a közterület-felügyelı végezte el ezt a feladatot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
szóló 5/2000. (IV. 28.) Ktr. sz. rendelet módosítását. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 

………/2012. (……….) Ktr. sz. rendelete 
a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról 

szóló 5/2000. (IV. 28.) Ktr. sz. rendelet módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
1. §. A szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 5/2000.  

(IV. 28.) Ktr. sz. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (1) bekezdése helyébe a 
következı rendelkezés lép: 

„9. §.  (1)  Szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátás az átmeneti segély, amely    
adható természetbeni ellátásként is.” 

2. §.  A Rendelet 11/A. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 

„11/A. §. (1)  Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltétele, hogy az ellátás 
jogosultjának lakókörnyezete rendezett legyen, az alábbi szempontok szerint: 

a) a kérelmezı által életvitelszerően lakott lakás vagy ház – a továbbiakban: 
lakóingatlan - elıkertje, udvara gondozott legyen, gyom- és gaztalanítására 
folyamatosan kerüljön sor, évszaknak megfelelıen; 

b) a lakóingatlanon, és azzal határos köz- vagy magánterületen az ellátásra 
jogosult és annak családja által, háztartási kommunális- és egyéb hulladék 
elhelyezve, felhalmozva ne legyen; 

c) a lakóingatlan használatához igazodóan, az illemhely kialakítása, a 
higiéniai követelményeknek megfelelı rendben tartása biztosított legyen; 

d) a lakóingatlanon esetlegesen elıforduló kártevı rágcsálók irtása 
megtörténjen; 
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e) a lakóingatlannal határos járdaszakasz téli hó- és csúszásmentesítése 
megtörténjen; 

f) a lakóingatlannal határos területen elhelyezkedı csapadékvíz-elvezetı árok, 
kapubejáró, áteresz folyamatosan gondozott legyen, oly módon, hogy az 
alkalmas legyen a csapadékvíz elvezetésére. Az ellátás jogosultja 
lakókörnyezete rendben tartásáról a lakhatását szolgáló ingatlan 
használatának jogcímétıl függetlenül köteles.” 

(2)  A jegyzı az aktív korúak ellátásának megállapítására irányuló kérelem 
benyújtását követı 10 napon belül helyszíni szemle (környezettanulmány) 
lefolytatása során gyızıdik meg a lakókörnyezet rendezettségérıl. 

 
(3)  Ha a lakókörnyezet az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a 

jegyzı 15 napos határidı kitőzésével felhívja a kérelmezıt, illetve az ellátás 
jogosultját – az elvégzendı tevékenység konkrét megjelölésével – a kifogásolt 
hiányosságok felszámolására, melynek teljesítésérıl ismételt helyszíni szemlén 
gyızıdik meg. 

(4)  Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitőzött határidıig nem biztosítja, annak 
bérpótló juttatás nem állapítható meg, illetve a bérpótló juttatás folyósítását 
meg kell szüntetni, ha a (1) bekezdésben foglalt feltételeknek – a felszólítás 
ellenére nem tesz eleget. 

3. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
         (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 

(3) A rendelet hatálybalépésével a Rendelet 13. §-a, a Rendelet 1. számú 
mellékletének (1) pontja, valamint a Rendelet 2. számú melléklete hatályát veszti. 

dr. Menyhárt Anett        dr. Vancsura István 
           jegyzı               polgármester 
 

========================= 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2003. 
(V. 26.) Ktr. sz. rendelet módosítását és annak kiegészítését. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
………/2012. (……….) Ktr. sz. rendelete 

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

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján a következı rendeletet alkotja: 



 48 

1. §. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2003.(V.26.)Ktr. sz 
rendelet 5. sz. mellékletének a bizottságok mőködésének egyéb szabályai cím 3. pontja 
helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„5. sz. melléklet 3) Az üléseket a bizottság elnöke, az elnök akadályoztatása vagy az 
elnök külön felkérése alapján az általa megbízott tagja vezeti.” 

2. §. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2003.(V.26.)Ktr. sz 
rendelet 9. sz. melléklet 1. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 „9. sz. melléklet 1) A külön jogszabályban és az önkormányzat rendeletében foglaltak 
szerint dönt az átmeneti segélyrıl.” 

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

==================== 
 
19.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés, javaslat az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emlékére  
                   rendezett ünnepségre (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
                     Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és a Népdalkör szokta közösen rendezni az ünnepséget. 
Az idıpontja március 15-én 10 órakor lesz.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az 1848-49. évi forradalom és 
szabadságharc emlékére rendezett ünnepségre tett javaslatot. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
51/2012. (II. 23.) Kth 
 
Javaslat a március 15-i ünnepség programjára 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1848-49. évi forradalom és 
szabadságharc emlékére rendezett ünnepség programjára tett javaslatot elfogadja. 

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

20.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Bejelentések, képviselık kérdései, interpellációi 
                   Beszámoló a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról és az elızı 
                   ülés óta történt fontosabb eseményekrıl  
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
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Beszámoló a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról és az elızı ülés óta történt 
fontosabb eseményekrıl 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elızı ülés óta történt fontosabb események február 10-ig vannak feltüntetve a 
beszámolóban, azóta még kettı fontos esemény történt. Az egyik, hogy a piac építkezési 
munkálatai megkezdıdtek, a másik, hogy az elmúlt hét pénteken a szennyvízberuházás 
szerzıdésének az aláírása megtörtént.  
 

Dr. Puliusné Sárdi Mária és Dr. Csernus Tibor képviselık 19,20 órakor 
távoztak a Képviselı-testületi ülésrıl, így a jelenlévı képviselık száma: 7 fı. 

 
A farsang vége felé volt néhány kulturális rendezvény. Egy jól sikerült sportbál és a 
településen elıször volt vıfélytalálkozó, majdnem 500 fıs közönséggel, jó hangulatú 
rendezvény volt. Jövıre ajánlom mindenkinek, hogy egy ilyenen részt vegyen. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
A lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásánál szó van a Járási rendszer társadalmi 
egyeztetésérıl. Elküldésre került az állásfoglalásunk. Errıl lehet –e tudni már valamit? Azt 
hallani, hogy ezt lassan lezártnak tekintik. Kiskunfélegyháza jelezte –e, hogy hajlandó minket 
befogadni? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kiskunfélegyháza jelezte, lobbizott is ez ügyben, de a döntést majd a Parlament hozza meg. 
Elızetes információm nincs, a tavasz második felében lesz errıl döntés. Ha számunkra nem 
kedvezı döntés születik, akkor van még egy lehetısége a településnek, ez a népszavazás. 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a lejárt határidejő testületi 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
52/2012. (II. 23.) Kth. 
 
Beszámoló a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő testületi 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

=================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja az elızı ülés óta történt fontosabb eseményekrıl szóló beszámolót. 
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
53/2012. (II. 23.) Kth. 
 
Elızı ülés óta történt fontosabb eseményekrıl szóló beszámoló 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az elızı ülés óta történt fontosabb 
eseményekrıl szóló beszámolót elfogadja. 
 

====================== 
 
Bejelentések, képviselık kérdései, interpellációi: 
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
Az Ügyrendi Bizottsági ülésen is említettem és kértem a jegyzı asszonyt, hogy az 
önkormányzat által fenntartott intézmények esetében az üzemorvosi szerzıdést vizsgálja meg. 
Van –e lehetıség arra, hogy Dr. Vancsura Zoltán lássa el az üzemorvosi teendıket, aki 
helyben van, és ne kelljen a dolgozóknak elmenni Kiskunfélegyházára, orvosi vizsgálatra.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Polgármester úr mondhatja fel a szerzıdést. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Amit Csilla mondott, arról nem tudtam, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy tavalyelıtt és 
azt megelızıen, még más polgármesteri ciklusban is én ezt kértem, árajánlatot is tettem. Alá 
is ígértem a jelenlegi vállalkozónak és azt mondták, hogy köszönik szépen, de a jelenlegivel 
meg vannak elégedve. Utána letettem errıl, tavaly már nem is kérvényeztem. Ha augusztusig 
beadnék egy újabb ilyen igényt, az 2013-tól mőködhetne. A jelenlegi cégnél továbbra is 
fenntartom az olcsóbb árajánlatomat.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A rendszer alapján az intézményekre külön kell megkötni a szerzıdést az egyes intézmények 
vezetıinek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Hihetetlen módon megszaporították a bürokráciát azzal, hogy minden intézményt külön kell 
kezelni. 
 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Gazdasági megfontolásokat figyelembe véve egyértelmően elınyére válna mindenkinek. Nem 
kellene egy napot eltölteni azzal, hogy az üzemorvosnál sorban állunk. Lehetne egyeztetni 
idıpontot. Jó javaslatnak tartom.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Meg fogjuk nézni a szerzıdést és az intézmények saját hatáskörükben eldöntik.  
 
- Mivel több bejelentés, interpelláció nincs, a Képviselı-testületi ülés 19,35 órakor zárt ülés 
keretében folytatódik tovább. 
 

K.m.f. 
 
 

/:  Dr. Vancsura István  :/                                       /:  Dr. Menyhárt Anett  :/ 
                           polgármester                                                                 jegyzı 
 
 
 
 
               /:  Csernák Csilla  :/                                               /:  Dr. Vancsura Zoltán  :/ 
             jegyzıkönyv-hitelesítı                                               jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


