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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 148-12/2012. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 07-én 
               tartott rendkívüli ülésérıl.  
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Dr. Vancsura István polgármester, 
                       Barna Sándor, Bartók István, Csernák Csilla, 
                       Kacziba Sándor (5 fı képviselı) 
                       Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
                       Kontra György Trió Tv részérıl 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselı: Dr. Csernus Tibor  
 
Bejelentéssel távollevı képviselık: Dr. Puliusné Sárdi Mária, Dr. Taricska Tibor, 
                                                         Dr. Vancsura Zoltán 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, a Trió Tv munkatársait és nézıit. 18,42 órakor 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, jelen van 5 fı képviselı. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Csernák Csilla és Kacziba Sándor képviselıket. 
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A napirendi pontok a kiküldött meghívó szerint kerülnek megtárgyalásra, mivel a mai ülés 
rendkívüli ülés, nincs mód más napirendi pont felvételére. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1. Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló  
    zárszámadási rendelet-tervezetre 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
2. Elıterjesztés a 2011. évben végrehajtott belsı ellenırzésekrıl készült éves ellenırzési 
    jelentés tárgyában 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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3. Elıterjesztés Településrendezési terv módosítására 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
4. Elıterjesztés iskolatej programba való részvétel utólagos jóváhagyásáról 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
5. Integrál Zrt. és Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat közötti megállapodás 
    jóváhagyása 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
6. Megbízási szerzıdés jóváhagyása energia menedzsment tárgyában 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat. 
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – egyetértett.  
 
1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
                 zárszámadási rendelet-tervezetre (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A zárszámadásról a közmeghallgatáson egy elég részletes tájékoztatót adtam. A 2011. évi 
költségvetésünk 35 millió Ft plusszal zárult, ami már az ez évi tervekre nem nagyon 
mondható el, hiszen a szennyvízberuházásnak az idei évre esı elıleg része már fogja terhelni 
a költségvetésünket, de 2011. évben a gazdálkodás nagyon eredményes volt.  
 

Dr. Csernus Tibor képviselı 18,45 órakor megérkezett a Képviselı-testületi ülésre, 
így a jelenlévı képviselık száma: 6 fı. 

 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
A zárszámadásban volt egy 8.959 e Ft-os TÁMOP pályázat a 2011-es évre. Az lenne a 
kérdésem, hogy ez milyen arányban oszlik ez el az óvoda és az iskola között.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A következı testületi ülésre tudunk erre válaszolni, ha megfelel képviselı-asszonynak.  
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
A következı testületi ülésre részletes tájékoztatást szeretnék kérni, hogy ez a 8.959 e Ft-os 
költség a 2011. évben hogyan jelentkezett, milyen arányban oszlik meg az óvoda és az iskola 
között. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Rendben van. 
Szavazásra bocsátja az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
zárszámadási rendelet-tervezetrıl szóló elıterjesztést. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotja: 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 

 
13/2012. (V. 14.) Ktr. sz. zárszámadási rendelete 

 
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. tv. 89-a §, 91. § (1) bekezdése, a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 7. §-a, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikke, valamint az 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) d) pontja 
értelmében a 2011. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról a következı rendeletet 
alkotja: 

 
A rendelet hatálya 

1.  §.  A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat 
költségvetési szerveire.  

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 
2011. évi költségvetésének teljesítése 

 
2. §.  (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének 
 

 bevételi fıösszegét  765 771 eFt-ban 
 kiadási fıösszegét   730 818 eFt-ban állapítja meg.  
 

 (2) Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. 
       évi költségvetése végrehajtásáról szóló határozatát a 2/A. sz. melléklet szerint  
  tudomásul veszi, és e rendeletébe változatlan összeggel beépíti. 
 

3. §.  Az Önkormányzat 2011. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti és 
kiadásainak kiemelt elıirányzatonkénti teljesítését – önkormányzati összevont adatokkal - 
az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el.  

 
4. §. Az Önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését, a létszámadatok 

alakulását címenként a 2., költségvetési szervekként a 3., alcímenként a 4. számú 
melléklettekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

  
5. §. A Képviselı-testület a mőködési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. 

számú melléklet szerint fogadja el.  
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6. §. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási jogkörébe tartozó alcímek, feladatok teljesített 

mőködési kiadásainak részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. 
 
7. §. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási kiadásait célonként és 

feladatonként a 7. számú melléklet részletezi.   
 
8. §. A Képviselı-testület az 2/2011. (II.16.) Ktr. sz.  rendelet 18.§-a alapján a 8., és 9. 

számú mellékletek levezetése szerint a Polgármesteri Hivatal tárgyévi és elızı évekbıl 
származó pénzmaradványát 148 447 e Ft-ban, az Általános Iskola – mint önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv – tárgyévi és elızı évekbıl származó pénzmaradványát  
18 231 e Ft-ban állapítja meg, és felosztásukról a 10. számú melléklet szerint rendelkezik. 
 

a.) A Képviselı-testület utasítja az Önkormányzat Jegyzıjét, hogy a pénzmaradványt 
érintı és ahhoz  kapcsolódó költségvetési támogatások elszámolását biztosítsa.  

 
b.) A Polgármesteri Hivatalnál, illetve a gazdálkodási jogkörébe tartozó címeknél 

(intézmények, feladatok) keletkezett maradvány tényleges felhasználásáról, 
feladathoz rendelésérıl a benyújtott javaslatok alapján a Képviselı-testület dönt.  

 
c.) Az Általános Iskola pénzmaradványaként a Pejtsik hagyaték elszámolt tıke és 

hozam maradványának összege került meghatározásra. A hagyatékozó 
szándékának megfelelıen a tıke összege általános mőködési, fenntartási célra nem, 
csak az oktatás színvonalának emelésére, rekonstrukcióra használható fel. A 
tényleges célszerinti felhasználásáról az intézmény javaslata alapján a Képviselı-
testület dönt.  

 
9. §.  Az Áht. 91. §-a  alapján bemutatandó mérlegeket és kimutatásokat a Képviselı-testület a  
 11. és 12. mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja.  
 
13. §. A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a   
      12. sz. mellékletekben szereplı adatok alapján 3 337 308 e Ft-ban állapítja meg.  

 
Záró rendelkezések 

 
14. §. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésérıl a Jegyzı 

gondoskodik.  

 
Dr.Vancsura István s.k.              dr. Menyhárt Anett s.k. 

                                      polgármester                                   jegyzı 
 
 

=================== 
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2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a 2011. évben végrehajtott belsı ellenırzésekrıl készült éves 
                 ellenırzési jelentés tárgyában (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottsági ülésen azzal kapcsolatban merült fel kérdés, hogy a belsı ellenır megállapításai 
miért nincsenek kiosztva. A megállapításokat egy részletesebb anyag tartalmazza, ahol a 
közbeszerzési szabályzat pontosítására, illetve a Pejtsik hagyaték hozamának felülvizsgálatára 
tett javaslatot. Az anyag a hivatalban bárkinek rendelkezésre áll betekintésre, most ennek a 
rövid kivonata került kiosztásra.  
Az ellenırzés olyan jellegő hiányosságokat, amit külön tárgyalni kellene, vagy külön 
intézkedést kívánna, nem tartalmaz. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a 2011. évben végrehajtott belsı 
ellenırzésekrıl készült éves ellenırzési jelentésrıl szóló elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
106/2012. (V. 07.) Kth. 
 
Elıterjesztés a 2011. évben végrehajtott belsı ellenırzésekrıl készült éves ellenırzési jelentés 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évben végrehajtott belsı 
ellenırzésekrıl készült éves ellenırzési jelentést elfogadja.  
 

=================== 
 
3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés Településrendezési terv módosítására 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elızı bizottsági ülésen a tervezetet készítı tervezı asszony részletes tájékoztatást adott ezzel 
kapcsolatban. Három olyan kérdés merült fel, amire választ vár. 
Az egyik a tiszaújfalui részen az üdülıterület, illetve kemping vonatkozásában merült fel, 
hogy melyik maradjon. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag a kempinget 
támogatta, azt gondolom, hogy jó a javaslat.  
A másik ilyen, a Kátai sornál korábban felmerült probléma, amit a lakosság észrevételezett és 
az volt az alapja, hogy az árvízi részbe kerítették a magas parti részt. Ennek a helyreigazítását 
kezdeményezzük, úgy gondoljuk, hogy tervezési vagy rajzolási hiba miatt kerültek azok a 
tanyák az árvízi részre. Azt javasoljuk, hogy a tervezı asszony ennek a helyesbítését kérje. 
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A harmadik pedig az egész összegzés elfogadása.  
A településrendezési tervünkre valamennyi érintett szakhatóság, és akinek ehhez a területhez 
bármi köze van néhány kivétellel mindenki adott választ, összességében támogatták. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Településrendezési terv 
módosításáról szóló elıterjesztést. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
107/2012. (V. 07.) Kth. 
 
Településrendezési terv módosítása 
 
1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az üdülıterületen 
kezdeményezett módosítástól eltérıen az érintett terület felszíni viszonyai miatt egyetért a 
rendezési terv készítıjének javaslatával, hogy az üdülıházas besorolás helyett kemping 
besorolású terület-felhasználásba kerüljön át.  
 
2.    A rendezési terv módosítását készítı tervezı észrevételezte, hogy a topográfiai térképen a 
nagyvízi meder övezete pontatlanul lett lehatárolva, mert az érinti az út mellett húzódó magas 
partot is. Ennek megfelelıen ábrázolta a hatályos természeti terület határvonalát. Emiatt a 
0280 hrsz-ú út és a vízgazdálkodási terület határa között lévı terület Mák korlátozott 
használatú mezıgazdasági területként történı fenntartása nem indokolt. Így Má általános 
mezıgazdasági övezetbe visszasorolása javasolt, amellyel Tiszaalpár Nagyközségi     
Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért. 
 
3.   Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért a 2009-2010. évi 
kérelmek alapján indított településrendezési terv részleges módosításának az ÉTV. 9.§(3) 
szerinti véleményezési eljárásban beérkezett vélemények összegzésével. 
 

=================== 
 
4.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés iskolatej programba való részvétel utólagos jóváhagyásáról 
                (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az én hibámból nem került a testület elé döntésre az iskolatej program ezért elnézést kérek, 
de megörültem, amikor ez a cég jelentkezett. Régóta próbálkozok azzal, hogy az iskolába az 
iskolatejet bevezessük és ez a cég mindenféle jót ajánlott, amit teljesítettek is. Utólag kérem, 
hogy fogadja el a Képviselı-testület. Határidı azért június 30., mert amikor iskolai év 
befejezıdik, addig tart a program és van két hét az értékelésére, amit szintén a testület elé 
fogunk terjeszteni.  
 
- Szavazásra bocsátja az iskolatej programba való részvétel utólagos jóváhagyásáról szóló 
elıterjesztést. 
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A Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
108/2012. (V. 07.) Kth. 
 
Elıterjesztés iskolatej programba való részvétel utólagos jóváhagyásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi óvoda-, iskolatej 
program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet alapján az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola és Könyvtár oktatási intézményre vonatkozóan iskolatej szállítási szerzıdést, 
valamint iskolatejjel való ellátásról szóló együttmőködési megállapodást utólag jóváhagyja. 
 
Határidı: 2012. június 30. 
Felelıs: polgármester 
Határozatról értesül: Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
 

==================== 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Integrál Zrt. és Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat közötti megállapodás 
                jóváhagyása (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az Integrál Zrt. elnök-vezérigazgatója Dr. Horváth Sándor úr egy megállapodás tervezetet 
küldött, aminek az a lényege, hogy biztosítani szeretnék az ABC Áruház vagyonvédelmét.  
Ezt egy belsı önálló internet átjátszó állomással tudnák biztosítani, amit az iskola kéményére 
tennének fel. Ennek az összes költségét vállalnák, illetve ha bármiféle probléma merül fel, 
akkor ezt a megállapodást 30 napos határidıvel bármikor felmondhatjuk.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az Integrál Zrt. és Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat közötti megállapodás jóváhagyását.  
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
109/2012. (V. 07.) Kth. 
 
Integrál Zrt. és Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat közötti megállapodás jóváhagyása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ABC Áruház 
vagyonvédelmének biztosítása érdekében az Integrál Zrt. és Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat közötti megállapodást jóváhagyja. 
 

=================== 
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6.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Megbízási szerzıdés jóváhagyása energia menedzsment tárgyában 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy megbízási szerzıdést terjesztettünk a Képviselı-testület elé, amire bizottsági ülésen Dr. 
Csernus Tibor képviselı úr azt a javaslatot tette, hogy kérjünk be más olyan cégtıl is 
ajánlatot, aminek van e téren tapasztalata, jó referenciákkal rendelkezik, és utána döntsünk. 
A következı testületi ülésre kérnénk az ajánlatot.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja, hogy energia menedzsment tárgyában 
a következı testületi ülésre más cégtıl beérkezı ajánlatot figyelembe véve döntsön a 
Képviselı-testület a megbízási szerzıdés jóváhagyásáról.  
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
110/2012. (V. 07.) Kth. 
 
Megbízási szerzıdés jóváhagyása energia menedzsment tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy energia 
menedzsment tárgyában a következı testületi ülésre más cégtıl beérkezı ajánlatot figyelembe 
véve dönt a megbízási szerzıdés jóváhagyásáról.  
 

=================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több napirendi pont nincs, a rendkívüli Képviselı-testületi ülést 19,00 órakor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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