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Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselı-testülete 
T i s z a a l p á r 
Szám: 148-22/2012 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 13-
án  tartott rendkívüli ülésérıl. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak:  Dr. Vancsura István polgármester 
  Barna Sándor, Csernák Csilla, Dr. Csernus Tibor, 
  Kacziba Sándor, Dr. Puliusné Sárdi Mária (6 fı) 
  Bársony Lajos aljegyzı 
   
Bejelentéssel távollévı képviselık: Dr. Taricska Tibor, Dr. Vancsura Zoltán 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselı: Gyıri István 
 
Külön meghívottak: Kiss Mária óvodavezetı 
   Kontra György a Trió Tv részérıl 
   Szentirmay Tamás újságíró 
   Viglási Krisztina újságíró 
   Borsos Botond HBF. Hungaricum Kft. részérıl 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, a Trió Tv munkatársait és nézıit, Borsos Botond urat a 
HBF Hungaricum Kft. részérıl. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, jelen 
van 6 fı. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Barna Sándor és Kacziba Sándor képviselıket. 
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal 6 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
 
- Javaslatot tesz a napirendi pontokra a kiküldött meghívó szerint. 

 
1. „Megbízási szerzıdés a „Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a     
    település vonzó   természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért”   
    KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 pályázat megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és  
    mőszaki ellenıri tevékenység ellátására tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás  
    eredményének megállapítása 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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2. „Egyösszegő, átalánydíjas a FIDIC „Sárga” könyve szerinti vállalkozási szerzıdés   
    Tiszaalpár szennyvíztisztító telep építési munkáinak kivitelezésére irányulóan KEOP  
    forrásból (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069)” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati  
    dokumentációjának elfogadása 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
3. „Vállalkozási szerzıdés Tiszaalpár szennyvízcsatornázására (Tiszaalpár Nagyközség  
    szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és  
    felszín alatti vizeinek megóvásáért)” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati  
    dokumentációjának elfogadása 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
4. Döntés Dr. Méhész László felkérésérıl a jegyzı helyettesítési feladatainak ellátására, és    
    Tiszakécske város Képviselı-testülete engedélyének kérése 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
5. Gondozási Központ vezetıjére kiírt pályázat pontosítása 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
6. Iskolatej program tapasztalatai, döntés a program folytatásáról 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
7. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala létszámkeret bıvítéséhez  
    elızetes hozzájárulás 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat. 
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokat 6 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
1.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: „Megbízási szerzıdés a „Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és    
                        tisztítása a település vonzó   természeti környezetének, felszíni és felszín alatti  
                        vizeinek megóvásáért” KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 pályázat   
                        megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és mőszaki ellenıri tevékenység   
                        ellátására tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének  
                        megállapítása 
                        (Szóbeli elıterjesztés) 
 Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ma délelıtt összeült a bíráló bizottság. Sajnos az eredményt nem tudjuk megállapítani, mert 
még az NFÜ-höz föl kell küldeni végleges bólintásra, ezért ma tulajdonképpen egy 
tájékoztatást tudunk adni errıl. Megkérném Borsos Botond urat, hogy tájékoztatást adjon. 
Valószínő, sıt biztos, hogy még egy rendkívüli testületi ülést kell összehívni ebben a 
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tárgyban. Az NFÜ KFF-nek szabályossági szempontból 15 napon belül kellene 
véleményeznie a Közbeszerzési Bíráló Bizottság által az eljárás eredményére tett javaslatát, és 
ezután tudunk errıl végleges döntést hozni. 
 
Átadom a szót Borsos Botond úrnak. 
 
Borsos Botond, a HBF Hungaricum Kft. részérıl: 
 
Tisztelettel köszöntök mindenkit.  
Gyakorlatilag ugyanúgy, ahogy az ajánlati felhívás dokumentációját, az eljárás eredményét is 
a Képviselı-testületnek kell elfogadni, ehhez azonban elızetesen az NFÜ által kiadott 
szabályossági tanúsítvány szükséges. Az ajánlati felhívás hirdetménye június 15-én jelent meg 
a mérnök tárgykörben, a június 28-ára meghirdetett helyszíni bejáráson nem jelent meg 
egyetlenegy ajánlattevı sem.  Június közepén érkeztek kérdések azoktól, akik megvásárolták 
a dokumentációt, ezt mi meg is válaszoltuk. A kérdések általában alkalmassági 
követelményekre vonatkoztak. A beadási határidı július 31-én volt, amely határidıre 5 darab 
ajánlat érkezett, a bontási jegyzıkönyvek elkészültek és megküldésre kerültek. Augusztus 1-
jén felkértünk 3 szakértıt a mőszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés értékelésére. 3 értékelési szempont volt: 1/ a megajánlott ár, 2/ a mérnök óra 
megajánlás, 3/ és egy szakmai rész. Ezt a szakmai részt a 3 önálló vízügyi szakértı 
véleményezte.  Augusztus 3-án, 6-án és 8-án hiánypótlási felhívásokat küldtünk ki az 
ajánlattevıknek. Ezen hiánypótlások egy része tényleges hiányra vonatkozott, egy része 
magyarázatot kért bizonyos dolgokra, amik nem voltak kerek, érthetı nyelvezetőek, illetve a 
Kbt. meghatározza azt, hogy mikor kötelezı felvilágosítást kérni a megajánlott árra 
vonatkozóan, hisz irreálisan alacsony vagy megalapozatlan az ár, ha a becsült értéktıl 20%-al 
eltérnek az ajánlatok. Esetünkben az ilyen mértékő eltérésre 4 ajánlatnál került sor. 
Gyakorlatilag augusztus 9-re beérkeztek a szakmai bírálatok, és mai nap, augusztus 13-án 
visszajött a bíráló bizottság értékelése. 
 

17,12 órakor megérkezett a Képviselı-testületi ülésre Gyıri István képviselı,  
így a jelenlévı képviselık száma: 7 fı. 

 
Ami megállapítható, hogy az 5 db ajánlattevıbıl 2 db ajánlattevı nem adott választ, illetve 
nem küldte be a hiánypótlását, ezzel ık automatikusan kiesnek az értékelésbıl. A Kbt. 
kimondja, hogy aki ezt nem teszi meg, annak érvénytelen az ajánlata. Ezek közül az egyik a 
Folyammérnöki Kft. aki a legmagasabb árajánlatot adta a tárgykörben, illetve a FİBER-
AGROINVEST által vezetett konzorcium. Van egy harmadik ajánlattevı, akit úgy hívnak, 
hogy Grontmij Canor nevő konzorcium, ık pedig a megajánlott áruknak a magyarázatában 
nem megfelelıen hivatkoztak, mert gyakorlatilag a dokumentáció tartalmaz egy tervezett 
ütemtervet, ami körülbelül 26 hónapot fed le jelenlegi ismereteink alapján, de minden 
ajánlatkérıt arra kértünk a dokumentációban, hogy 26 hónapra kalkulálja az árat. Azt az NFÜ 
kérte, hogy 26 hónap legyen a munka és 24 hónap a rendelkezésre állás, a próba üzem. İk 
nem 26 hónapra, hanem 20 hónapra kalkuláltak. Nyilvánvaló, ha 26 hónapra kalkulálunk 
azokkal az árakkal amit ık megadtak, akkor lényegesen magasabb az ár, mint amit megadott, 
innentıl kezdve gyakorlatilag érvénytelennek minısül az árajánlat is. Maradt két ajánlattevı 
akinek érvényes az ajánlata, ezek az EUROUT által vezetett konzorcium és a KEVITERV 
AKVA nevő cég alkotta konzorcium, akik érvényes ajánlatot tettek. Az ár alapján a 
KEVITERV AKVA volt jobb, a megajánlott mérnökóra tekintetében mind a kettınek ugyan- 
azt a maximumot amit lehetett adni.  Minimum és maximum közé volt behatárolva, hogy ne 
legyen irreálisan alacsony, vagy irreálisan magas. Mind a kettı a legmagasabb, a 120 órát 
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adta, tehát maximum pontot kapott mind a kettı és a szakmai ajánlati résznél mind a három 
szakértınél egyértelmően a KEVITERV AKVA által képviselt konzorcium minısült jobbnak. 
Így sorbarendezést kellett végezni, 5 db ajánlattevı volt, az egyest kapta a KEVITERV 
AKVA és a kettes lett az EUROUT által képviselt konzorcium. Itt is a magasabb értékelési 
pontszámot a Keviterv Akva kapta, így megállapította a bizottság, hogy két érvényes ajánlat 
érkezett, elsı helyen a Keviterv Akva lesz kihirdetve nyertesnek, második helyen következik 
az Eurout által képviselt konzorcium. Nyilván a másodiknak csak akkor lesz lehetısége, ha az 
elsıvel valamilyen oknál fogva nem kötünk szerzıdést. A holnapi napon fölküldjük az NFÜ-
nek a keletkezett dokumentumokat, hogy kiadják ezt a szabályossági tanúsítványt, 15 napjuk 
van. Amint az megérkezik, a Képviselı-testület utána tudja véglegesíteni az eljárás 
eredményét. Gyakorlatilag ha valamibe beleköt, vagy valami nem tetszik az eljárásban az 
NFÜ-nek, akkor nyilván a képviselı -testület tájékoztatva lesz. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Köszönöm szépen. 
Sajnos ebben a tárgyban még egyszer össze kell ülnünk. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a tájékoztatás elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
227/2012. (VIII.13.) Kth. 
 
 „Megbízási szerzıdés a „Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a     
település vonzó   természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért”   
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 pályázat megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és  
mőszaki ellenıri tevékenység ellátására tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás  
eredményének megállapítása 
   
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Megbízási szerzıdés a 
„Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti 
környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért” KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 
pályázat megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és mőszaki ellenıri tevékenység 
ellátására tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
 

===================== 
 
2.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: „Egyösszegő, átalánydíjas a FIDIC „Sárga” könyve szerinti vállalkozási  
                        szerzıdés Tiszaalpár szennyvíztisztító telep építési munkáinak kivitelezésére  
                        irányulóan KEOP forrásból (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069)” tárgyú  
                        közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának elfogadása 
                        (Szóbeli elıterjesztés) 
 Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Bársony Lajos aljegyzı: 
 
Elızetesen elmondanám, hogy a második és a harmadik napirendi pontot együtt indokolnám. 
Március 29-én a képviselı-testület mindkét kivitelezési munka esetében a közbeszerzési 
dokumentációt elızetesen fogadta el azzal, hogy az úgynevezett szabályossági folyamaton 
menjen végig, és a végleges döntést az ajánlati dokumentációra, illetve a közbeszerzési eljárás 
megindítására utána mondja ki. Ez a szabályossági folyamat lezárult, elıször a közremőködı 
szervezet szakmai és mőszaki szempontból ellenırizte. Amikor annak vége lett, akkor az 
NFÜ KFF osztályához lett több soron benyújtva, most az is lezárult és a Képviselı-testület 
döntésének megfelelıen most a dokumentáció végleges elfogadásáról kell dönteni, ahogy a 
közbeszerzési szabályzatunk is szól, hogy az ajánlati felhívást a képviselı-testület fogadja el 
és a közbeszerzési eljárás megindításáról a képviselı-testület dönt. Ennek megfelelıen kellene 
most mindkét esetben a testületnek a döntését meghozni. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Köszönöm szépen.  
Ezzel kapcsolatosan tájékoztatást szeretnék kérni Borsos Botond úrtól. 
 
Borsos Botond, a HBF Hungaricum Kft. részérıl: 
 
Gyakorlatilag azt szeretném elmondani, amit Bársony úr elmondott, hogy a hiánypótlás 
keretében kellett átvezetni dolgokat, de ezeket kötelezı módon kellett. Nem lehetett 
választani, ezek átvezetésre kerültek, nyilván szakmai belsı dolgokat nem befolyásol, 
határidıket és egyéb jogszabályi vonatkozásokat, kitételeket módosítottak. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Köszönöm szépen. 
 
Mivel kérdés nincs, szavazásra bocsátja a szennyvíztisztító dokumentációjának elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
228/2012.(VIII.13.) Kth. 

„Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti 
környezetének, felszíni és felszínalatti vizeinek megóvásáért” megnevezéső KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0069 számú pályázat keretében a szennyvíztisztító telep kivitelezıjének 
kiválasztására szolgáló közbeszerzési dokumentáció elfogadása, az ajánlati felhívás 
jóváhagyása, valamint a közbeszerzési eljárás megindításának elrendelése 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a szennyvíztisztító telep kivitele-
zıjének kiválasztására összeállított „Egyösszegő, átalánydíjas a FIDIC „Sárga” könyve 
szerinti vállalkozási szerzıdés Tiszaalpár szennyvíztisztító telep építési munkáinak 
kivitelezésére irányulóan KEOP forrásból (KEOP-1. 2.0/2F/09-2010-0069).” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációját elfogadja, az eljárást megindító felhívást 
jóváhagyja, és elrendeli a közbeszerzési eljárás megindítását. 
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======================== 

 

3.) napirendi pont: 
 

Tárgy: „Vállalkozási szerzıdés Tiszaalpár szennyvízcsatornázására (Tiszaalpár  
            Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti   
            környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért)” tárgyú  
            közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának elfogadása 
            (Szóbeli elıterjesztés) 

 Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Aki a csatornázásra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó ajánlattételi 
felhívást elfogadja, az kérem kézfelnyújtással jelezze.  
Köszönöm szépen.  
 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

229/2012.(VIII.13.) Kth. 

„Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti 
környezetének, felszíni és felszínalatti vizeinek megóvásáért” megnevezéső KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0069 számú pályázat keretében a szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezıjének 
kiválasztására szolgáló közbeszerzési dokumentáció elfogadása az ajánlati felhívás 
jóváhagyása, valamint a közbeszerzési eljárás megindításának elrendelése 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a szennyvízcsatorna-hálózat 
kivitelezıjének kiválasztására szolgáló „Vállalkozási szerzıdés Tiszaalpár 
szennyvízcsatornázására (Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése ás tisztítása a település 
vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért megnevezéső 
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 számú projekt keretében)” tárgyú közbeszerzési 
dokumentációt elfogadja, az eljárást megindító felhívást jóváhagyja, és elrendeli a 
közbeszerzési eljárás megindítását. 

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

Borsos Botond a HBF Hungaricum Kft. részérıl 17,20 órakor távozott a Képviselı-
testületi ülésrıl. 

 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ezt a témát már lezártuk, megyünk tovább. 
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Gyıri István képviselı: 
 
Szeretnék szót kérni. 
A képviselı-testületnek jogában áll minden információhoz hozzájutni. Én semmilyen 
információt nem kaptam, mivel új képviselı vagyok, most kerültem be a Képviselı-testület 
közé és Lajosnak jeleztem, hogy a keresett adatok az interneten nem tölthetık le, vagy 
egyáltalán nem nyithatók meg. 
 
- Gyıri István átadott egy pendrive-ot Bársony Lajosnak. 
 
Közérdekő dolgot a szennyvízberuházással kapcsolatosan Tiszaalpáron, szeretném az összes 
szerzıdést, mindent ha rámásolnátok. Az összes anyagokat, amik eddig megtörténtek 
kifizetések, mindent. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Az itt, a mögöttem lévı helyiségben van olyan jellegő dolog, egy hatalmas zárt szekrényben 
található, bármi ezzel kapcsolatban a rendelkezésre áll.   
Köszönöm szépen. 
 
4.) napirendi pont: 
  

Tárgy: Döntés Dr. Méhész László felkérésérıl a jegyzı helyettesítési feladatainak   
            ellátására, és Tiszakécske város Képviselı-testülete engedélyének kérése 
            (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 

 Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Én egy picit elészaladtam a dolgoknak, de hát ezt beszéltük több alkalommal és Kovács Ernı, 
Tiszakécske város polgármestere részére elküldtünk egy fölkérést, és tulajdonképpen ennek a 
megerısítését kérném a képviselıktıl.  
Van-e ezzel kapcsolatosan észrevétel? 
 
Gyıri István képviselı: 
 
Én annyit szeretnék hozzászólni, hogy nekem semmi kifogásom ellene, hogy Méhész urat 
megbízza polgármester úr, de egy megbeszélést összehívott a rendkívüli testületi ülés után és 
plusz egy státuszt kért a tiszaalpári Önkormányzat számára. Én azt mondtam, hogy addig ne 
hozzon a Képviselı-testület döntést, míg ezt tulajdonképpen teljesen át nem tárgyaljuk, hogy 
aljegyzıre szükség van-e itt Tiszaalpáron. Tehát én elhiszem, hogy szükség van a munkájára, 
én azzal tisztában vagyok, de úgy érzem, nem látom át teljesen a költségvetést, hogy 
Tiszaalpár hogy áll. Ez véleményem szerint Tiszaalpár Önkormányzatának plusz 3-4 millió 
forintos plusz terhet jelent. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy két személyt felvenni 
Tiszaalpár Önkormányzatának ilyen magas fizetés mellett most nem szabad. Úgy érzem, hogy 
a Tiszaalpár Önkormányzatánál lévı személyzet, munkatársak, egyes munkatársak állása 
veszélybe fog kerülni, nem indokolt két doktoranduszt ide felvenni. Tehát én teljesen 
támogatom mind a kettıt, de úgy érzem, hogy most polgármester úr elébe ment ennek a 
dolognak, értelmetlenné válik ennek a hölgynek tartós idıre való behozatala. Véleményem 
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szerint ezt próbáljuk elhalasztani. Én úgy érzem, hogy meg kellene beszélni azt, hogy 
felvegyük-e mind a kettıt, mert a tiszaalpári iskolánál a gazdasági igazgató felmondásával 
felszabadul egy állás és akkor oda fel lehet venni egy személyt. Csak ne abba a pozícióba, 
hanem más pozícióba. Ha a két státuszt megszavazza a képviselı testület, ez plusz 4 millió 
forintjába kerül minimum az Önkormányzatnak.  

 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Köszönöm szépen képviselı úr. 
 
Dr. Csernus Tibor képviselı: 
 
Igazából azért tekinthetı érdekesnek a képviselı úr elmondása, mert azt kell tudomásul venni, 
hogy jelen állás szerint ami biztos és egyértelmő, és ezen túlmenıen még semmi döntés nem 
született, hogy augusztus 31-ig bezárólag rendelkezik Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzata, illetve Polgármesteri Hivatala aljegyzıvel. Ennek megfelelıen jelenleg nincs 
olyan személy, aki szeptember elsejétıl úgymond a jegyzıi feladatokat kvázi helyettesítéssel 
el tudná látni. Innentıl kezdve az Önkormányzat, ha úgy tetszik, kényszerpályán van abból a 
szempontból, hogy a törvényi lehetıségek közül úgymond a legrövidebb idı alatt megléphetıt 
meglépje, mert meg kell lépnie neki, miszerint egy helyettesítı jegyzıt hív ide, erre az 
idıszakra. Az, hogy ezt követıen milyen további lépéseket fogunk tenni, az még számtalan 
döntést igényel, illetve elızetes konzultációt, akár a mai nap is. Itt az ülést követıen le fog 
zajlódni ennek a része, de itt még semmi nem dılt el ebben a kérdéskörben, ez még elıttünk 
áll, tehát pontosan ezek a folyamatok, konzultációk és megbeszélések és ennek az egész 
történetnek a részletei, amik majd vélhetıen esetleg összeállhatnak, de itt még semmi nem 
dılt el ebben a kérdésben. Amirıl nekünk viszont muszáj döntenünk az, hogy minél hamarabb 
induljon el ez a folyamat, tekintettel arra, hogy szeptember elsejétıl nekünk 
mindenféleképpen szükséges a törvényi feltételeknek megfelelni, miszerint, hogy a jegyzıi 
feladatot valaki ebben az idıszakban ellássa. Erre per pillanat ettıl gyorsabb és mondjuk úgy, 
hogy jobbnak tekinthetı megoldás nem kínálkozik, ennek is mondjuk így, hogy örülnünk kell, 
hogy gyakorlatilag  most már közel két hét idı van hátra, és ezt össze bírjuk hozni, már ez is 
egy majdnem azt mondom hogy szerencsés, csoda kategóriába fog tartozni. Mondjuk ennek is 
volt már némi elıkészítése azért, nem pont ma kezdıdött ez, nem egy-két nappal ezelıtt 
ennek a folyamatnak a lezongorálása, de nagyon az utolsó pillanatban vagyunk. Még egyszer 
mondom, ez szükségképpeni helyzet, ezt mindenféleképpen meg kell oldani. Az, hogy a 
késıbbiekben esetleg az aljegyzıi státuszt valamilyen módon be tudjuk tölteni, és ennek 
megfelelıen lenne olyan személy, aki a jegyzı helyettesítését el tudja látni és el is látja olyan 
mértékben, hogy helyettesítı jegyzıre nincs szükség, akkor errıl a kérdésrıl még döntünk a 
késıbbiekben és a továbbiakban már nem tartunk rá igényt. Ez egy teljesen más történet, most 
a szükségesség az ezt a lépést tılünk elvárja, úgyhogy mindenkit megkérek, hogy fontolja 
meg majd a döntését.  
Köszönöm. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Köszönjük szépen. 
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Barna Sándor képviselı: 
  
Nem hogy várjunk még, hanem ezt a döntést, ezt a levelet már július 31-én meg kellett volna 
szavaznunk éppen azért, mert ma van augusztus 13-a. Tehát 2 és fél hónapig elhúztuk a 
dolgot, amit én már akkor is emlegettem minden győlésen, április 19-e óta vergıdünk evvel a 
dologgal, és július 31-én ha ezt elfogadtuk volna, akkor Kécske lehet, hogy bólintott volna rá, 
éppen ezért kérem, hogy ebbe a levélbe kerüljön bele az, hogy szeptember 1-jétıl kérjük a 
helyettesítést. Tehát ahogy le van írva, hogy engedélyezze Tiszaalpár Nagyközség jegyzıi 
feladatait 2012. szeptember 1-jétıl ellássa. Úgyhogy nagyon sürgetni kell az eseményeket, 
kérem, hogy ez a holnapi napon  megküldésre kerüljön, mert ugye a kécskei testületnek össze 
kell ülni. Tehát itt nekik erre bólintani kell, és utána végleges ez a dolog.  
Köszönöm szépen. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
A felkérést már megküldtük, és szóbeli egyeztetés történt, Kovács Ernı Polgármester Úr 
tájékoztatása szerint a testületük pár napon belül hozza meg döntését, amelyben várhatóan 
hozzájárulnak a jegyzıi helyettesítéshez.  
 
Bársony Lajos aljegyzı: 
 
A közszolgálati tisztviselıkrıl szóló törvény 251. §-a úgy szól, hogy a „ …..másik jegyzı 
helyettesítése céljából - a képviselı-testületek megállapodása alapján - a jegyzı további egy 
közszolgálati jogviszonyt létesíthet.”  
 
Barna Sándor képviselı: 
 
Akkor történt-e megbeszélés, hogy heti hány órában lenne itt? 

 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Hát ez nyilvánvalóan tılük függ, hogy mennyit tudnak engedélyezni, tehát ezt ık megnézik, 
én írtam a levelemet, hogy napi 1, tehát nyolc órát, és majd látjuk, hogy mennyit tudnak ık 
engedélyezni. Én bízom, hogy ezt fogják tudni. 

 
Barna Sándor képviselı: 
 
Mert abban az esetben, ha a rendkívüli ülés utáni megbeszélés sikeresen zárulna, abban az 
esetben nem tartom annyira vészesnek a dolgot, azzal a heti 1 nappal.Viszont ha az a dolog 
nem lesz mőködıképes véletlen, én bízom benne hogy mőködıképes lesz, de ha véletlen nem, 
akkor én ezt nagyon kevésnek tartom, ezt a heti 8 órát. De majd látjuk, hogy mi lesz.  
Köszönöm. 
 
Gyıri István képviselı: 
 
Én is teljes mértékben egyetértek azzal, hogy dr. Méhész László jegyzı urat kérjük fel itt a 
rendkívüli ülés után. A hölgy jelentkezett jegyzıi állásra, beadta a pályázatát. 
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Barna Sándor képviselı: 
 
Aljegyzı. 

 
Gyıri István képviselı: 
 
Aljegyzıi állásra, de a pályázata valami formai okok miatt nem felelt meg.  
 
Barna Sándor képviselı: 
 
Ne ferdítsél! Megfelelt a pályázata, ilyet ne mondj! Megfelelt a pályázata, elsı osztályú 
pályázat volt, itt ültél. 

 
Gyıri István képviselı: 
 
A lényeg az, ha egy aljegyzı felmond Tiszaalpáron, az állásáról lemond, akkor ne kettıt 
vegyünk fel, tehát mind a kettı doktorandusz.  

 
Dr. Csernus Tibor képviselı: 
 
Nem is így nevezik. 
 
Gyıri István képviselı: 
 
Én másik megoldást is tudnék még elképzelni, ha Lajoska végiggondolná ezt, hogy 
Tiszaalpáron tulajdonképpen 4-5 millió forintjába fog kerülni évente. A hölgyet felveszitek és 
ennyire biztosak vagytok benne, hogy ezt meg fogjátok szavazni a hölgyet, aki beadta az 
aljegyzıi pályázatát, és fel lesz véve dr. Méhész László kinevezése mellett, akkor én azt 
mondom, hogy Tiszaalpáron ez a plusz státusszal, Tiszaalpári Önkormányzatnál több millió 
forint mínusz kiadás fog keletkezni. Ha Lajoskát ki tudja váltani az a hölgy, akkor Lajoska így 
is alá tudja írni, más meg elvégzi helyette a munkát, ha az egészségi állapota nem engedi meg. 
Tehát én ezt is el tudom képzelni, hogy Tiszaalpár Önkormányzatának több millió forintos 
kiadás ne történjen meg. Nekem ez a személyes véleményem. Különösen azok után, hogy be 
akarjátok zárni, ki akarjátok az Önkormányzat alól vinni a Gondozói Központot, hogy 
forráshiány van, meg 11 milliós hiányra hivatkoztok, meg ilyen hasonló dolgokra. Úgy érzem, 
hogy akkor meg kell gondolni, hogy hány ilyen aljegyzıi állást telepítünk ide Tiszaalpár 
Önkormányzathoz.  
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Köszönöm szépen, és elmondom a képviselı-társaknak, hogy jegyzıre szükség van, és mind 
olyan feladatok elvégzıjére is szükség van, aki a hivatalnál ezeket a feladatokat adott esetben 
az aljegyzıi feladatot is el tudja látni. És az, hogy ez pénzbe kerül, hát a képviselı urak meg 
tudják mondani, hogy pénz nélkül is meg lehet oldani, annak nagyon örülnék, ezek eddig is 
mindig pénzbe kerültek, ezután is pénzbe fognak kerülni.  
Köszönöm szépen. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a tájékoztatás elfogadását. 
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
230/2012.(VIII.13.). Kth 
 
Döntés Dr. Méhész László felkérésérıl a jegyzı helyettesítési feladatainak ellátására,  
és Tiszakécske város Képviselı-testülete engedélyének kérése 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Dr. Méhész László tiszakécskei 
jegyzı – a jegyzı helyettesítési feladatainak ellátására való – felkérésével egyetért, és 
megbízza a polgármestert, hogy a helyettesítéshez Tiszakécske Város Képviselı-testületének 
engedélyét megkérje. 
 

==================== 
 
 
5.) napirendi pont: 
 

Tárgy: Gondozási Központ vezetıjére kiírt pályázat pontosítása 
             (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 

 Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Bársony Lajos Aljegyzı úrnak átadom a szót. 
 
Bársony Lajos aljegyzı: 
 
Amikor a napirendi pontokat összeállítottuk, akkor kaptam meg a Szociális Közlöny 
kiadójának a pályázat pontosítására vonatkozó értesítését. Mivel a pályázat szövegét a 
Képviselı-testület fogadta el, a módosításról is az dönthet.  A szerkesztıség által jelzett 
módosítások csak kisebb pontosítások, nem mond ellent a már megjelent pályázatnak. Az 
elıbbiek alapján állásfoglalásom szerint nincs jogi akadálya annak, hogy ez a pontosítás 
megtörténjen.  
Átadom Dr. Puliusné Sárdi Máriának a szót. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária képviselı: 
 
Az elsı módosítás, a pontosítás amit javasolnak, az pályázati feltételeknek az elsı mondatánál 
van, ott a szakirányú végzettségeket az 1/2000-es szakmai rendelet 19/A § (2) bekezdése 
szerint, mégpedig,hogy ha idısek otthonát is mőködtet az intézmény, akkor annak a 
szakirányú szakképzettsége az amit meg kell jelentetni. Tehát az eredetiben benne volt, hogy 
a rendelet 3. számú melléklete szerint, de pontosítva a 3. számú melléklet 8/2-es az mondja ki, 
hogy abban idısek otthona is mőködik. A másik az, hogy kik azok akik pályázhatnak, magyar 
állampolgárság, itt pedig az eredetiben a magyar állampolgárság volt, és a közalkalmazotti 
törvény pedig a mondat többi részét is írja, hogy most már nem csak a magyar állampolgárság 
kell, hanem tartózkodás jogával rendelkezı, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz. Ez a 
második pontosítás, és a harmadik pedig, itt van egy 9 §, az alatt van, hogy az a a Kjt-nek a 
szociális ágazatra vonatkozó kormányrendelete szerint nyilatkoztatni kell a pályázót, tehát 
nem kell a pályázatban benne lenni, hanem a megbízása elıtt kell nyilatkoztatni arról, hogy 
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nem áll cselekvıképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt. Tehát ez sem olyan, ami 
az eredeti pályázatot bármilyen formában hatályon kívül helyezné. 

 
Bársony Lajos aljegyzı: 
 
A közigállás felületén, és a saját honlapunkon is megjelent. 

 
Dr. Puliusné Sárdi Mária képviselı: 
 
Igen, az már elsején megjelent, de gyakorlatilag ez nem zavaró, nem ellentétes vele. 

 
Bársony Lajos aljegyzı: 
 
Tehát itt a lényeg, hogy nem kell visszavonnunk a pályázatunkat, ezt a pontosítást 
elfogadhatjuk, és akkor minden mehet az eredeti pályázati kiírás szerint.  
 
Dr. Csernus Tibor képviselı: 
 
Köszönjük szépen. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Köszönöm szépen. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Gondozási Központ vezetıjére kiírt 
pályázat módosítását. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
231/2012. (VIII. 13.) Kth. 
 
Gondozási Központ vezetıjére kiírt pályázat pontosítása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális Közlöny 2012. 
augusztusi számában megjelentetni kívánt hirdetésében a Gondozási Központ vezetıjére kiírt 
pályázatra vonatkozóan a módosításokat elfogadja.  
 

==================== 
 
6.) napirendi pont: 
 
 Tárgy: Iskolatej program tapasztalatai, döntés a program folytatásáról 
                        (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
 Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ezt azért hoztuk be testületi ülésre, mert ahhoz, hogy szeptembertıl az iskolatej program az 
iskolánál folytatódni tudjon, és az óvodánál bevezetésre kerüljön, ehhez a képviselı- 
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testületnek a hozzájárulása szükséges és,hogy ezek néhány hét alatt meg tudjanak 
szervezıdni. Az elmúlt év tavaszán a Fény Otthona Alapítvány keresett meg bennünket azzal, 
hogy iskolatej program keretében tudnának biztosítani iskolánk tanulói számára iskolatejet, és 
tejterméket. Ez ügyben én kissé elıreszaladtam, megelılegeztem a bizalmat, késıbb a 
képviselı-testület ezt jóváhagyta, és én úgy vagyok értesülve, hogy a tapasztalatok és kezdeti 
gondok után elsısorban a tárolásból, a nem pontos szállításból adódtak. Ezek a helyükre 
álltak, a gyermekek megelégedésére és a pedagógusok megelégedésére is történt, a tejnek és a 
tejtermékeknek a szállítása. Ebben a megállapodásban, illetve szerzıdéstervezetben az 
óvodával kiegészítve megvalósulhat-e a tejszállítás és a képviselı testület elfogadja-e? Én azt 
gondolom, hogy nagyon sok gyerek számára, látva itt a családok szociális helyzetét, ez a tej is 
hozzásegít ahhoz, hogy valamilyen módon a gyermekek táplálkozása közelítsen afelé, 
amilyennek lenni kellene, természetesen azért messze nem az, de azért ez is apró segítség, ami 
mindenképpen pozitív dolog volt, hogy ez a Fény Otthona hogy kapcsolódott bele? Ez egy 
alapítvány tulajdonképpen, ami közvetít és leveszi azt a terhet az iskolának illetve az 
óvodának a válláról, hogy ne az adminisztráció és az elszámolás dolgaival kelljen foglalkozni, 
ı ezt elvégzi, és így úgy gondolom, hogy leegyszerősödött a mi feladatunk ezzel 
kapcsolatosan.  

Barna Sándor képviselı: 
 
Nagyon sajnálom, hogy az iskola részérıl senki sem jelent meg, hiszen úgy gondolom, hogy 
egy ilyen döntésnek a meghozatalánál azért illene valakinek megjelenni, vagy a konyha vagy 
az iskola részérıl, és ık is mondanának pár gondolatot arról, hogy és miként értékelik az 
elmúlt eseményeket. 
 
Csernák Csilla képviselı: 
 
Itt vagyok! 
 
Barna Sándor képviselı: 
 
Hogyan értékelik az elmúlt eseményeket, én a vezérkarra gondoltam. Az igazgatónıre. 
 
Csernák Csilla képviselı: 
 
Átadom. El fogom neki mondani, igen. 
 
Barna Sándor képviselı: 
 
Hallottam mindenféle véleményt, pozitívat és negatívat is, de azért jó lett volna meghallgatni. 
De gondolom akkor majd Csilla elmondja, hogy mi a helyzet. 
 
Csernák Csilla képviselı: 
 
Gyıri Istvánné hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud itt részt venni, az iskola tapasztalatai 
gyakorlatilag, hogy minden nagyon szép és minden nagyon jó, a gyerekek megették, megitták 
azt amit az alapítvány szállított nekik, egyedül a szállítmányozással kapcsolatban vannak 
problémák, de azt polgármester úr is jelezte. Tehát volt amikor 9 óra helyett délre ért oda a 
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szállítmány, illetve volt, hogy három nappal elıtte érkezett a tej, túró rudi, és ennek a 
tárolásával voltak adott esetben problémák. Tulajdonképpen a szállítással kapcsolatban 
kellene egy olyan megállapodást kötni, ami kissé sarkosabb, tehát határidıket jobban tartják. 
Ez a kérése az iskolának.   
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Én gondolom, hogy a Szolnoktej most kapcsolódott ebbe bele és kicsit távolabb van tılünk, 
nekik össze kell hangolni pontosan, és  gondolom, hogy a következıkben már rugalmasabban 
fognak mőködni. A szállítási szerzıdésekben rögzíteni kell, meg vannak ennek a maga 
módjai, hogy hogyan lehet rávenni a szállítót arra, hogy itt pontos legyen. 
 
Barna Sándor képviselı: 
 
Továbbra se fog ez akkor nekünk semmibe sem kerülni? 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
A támogatást utófinanszírozás keretében kapjuk meg. 
 
Barna Sándor képviselı: 
 
Én Kiss Mária óvodavezetıt kérdezném, hogy mit szólnak ehhez a gondolathoz az óvoda 
szintjén? Támogatjátok-e, vagy örültök-e ennek? 
 
Kiss Mária óvodavezetı: 
 
Én is érdeklıdtem ma az iskola vezetıségén a tapasztalatokról és én is csak azt tudom 
elmondani amit Csilla, tehát csak azok a problémák az iskolánál, hogy adott napon késın 
érkezett ez a szállítmány, nálunk az óvodában ez nem fog gondot jelenteni. Azt mindenki 
tudja, hogy egy óvodás korú gyereknek körülbelül napi fél liter tejre, tejtermékre különbözı 
feldolgozott formában szüksége van. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó dolog, 
hogyha a gyerekek pluszban még kaphatnak tejterméket, fıleg azokat a formákat, amiket 
szívesen fogyasztanak és én nem ismerek olyan gyereket, aki ne szeretné a túró rudit. Én 
mindenképpen úgy gondolom, hogy érdemes ráfordítani a napi plusz munkát, az adatközlést 
és az összes többi feladatot, ami ezzel jár, ha azzal lehet a gyermekek ellátásának a 
színvonalát emelni, és úgy gondolom, hogy ez mindenképpen csak jó dolog a gyerekek 
számára.  
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Köszönöm szépen.  
 
Gyıri István képviselı: 
 
Én csak kiegészíteni szeretném azzal, hogy olyan szerzıdés van állítólag az alapítvány és a 
szállíttató között, hogy visszfuvart csináljon. Tehát itt valami intervallum közé kell szorítani 
ıket, ha 1-2 órát csúsznak is az nem gond, de ha reggel kellett volna vinni a tejet, ne délutánra 
vigyék. Olyan szállítót kell találni, aki nem visszfuvarral dolgozik, mert ha visszfuvarként 
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viszi, akkor el tudom képzelni, hogy valahol a szállító több tálcát lepakol, és akkor nem tud 
idıben szállítani reggelit a gyerekeknek.  
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ezt tavasszal is jeleztük eddig próbáltuk megfelelıen, de most lépünk valamit ez ügyben. 
 
Dr. Csernus Tibor képviselı: 
 
Igazság szerint itt kerülgetjük ezt a kérdéskört, de nem igazán látom ennek a fogási 
lehetıségét. Ugye szokták mondani, hogy jót, olcsón, gyorsan, ebbıl kettıt lehet választani, 
na most úgy látom, hogy a jót és az olcsón mőködik, de a gyorsan az kevésbé, úgyhogy nem 
is fog összejönni amilyen mértékben változik. Biztos, hogy visszfuvarban viszik, nem tőnik 
annak a szerzıdés alapján sem, hogy itt határidıhöz lenne kötve ennek a szolgáltatásnak a 
nyújtása. Ugye valamit valamiért, ez egy számunkra kedvezı dolog, mert az 
Önkormányzatnak, illetve az iskolának ez további pénzébe nem kerül. Gyanítom, hogy ez a 
szállítási probléma ez mind ennek köszönhetı. Én csak örülnék neki, ha lehetne rájuk valami 
szigorúbb feltételt szabni, a szállítási szerzıdést úgyis az alapítvány fogja megkötni velük, 
ennek megfelelıen mi csak úgymond a végeredményt kapjuk tálalva. Ebbe a kérdéskörbe nem 
nagyon van beleszólásunk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy természetesen a problémát 
jelezni kell, próbáljuk rávenni ıket ennek a kiküszöbölésére. 
Köszönöm szépen. 
 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
További kérdés,hozzászólás ? 
Amennyiben nincs, akkor lezárnám. Aki egyetért azzal, hogy 2012. december 31-ig kössünk 
szerzıdést az általános iskolás gyermekekre és az óvodás gyermekekre, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
232/2012. (VIII. 13.) 
 
Iskolatej program tapasztalatai, döntés a program lefolytatásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Oktatási-Nevelési Intézmények  
2012. szeptember 1. és december 31. közötti óvoda-iskolatej programba való bevonását 
támogatja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a program bonyolítójával, a Fény Otthona Alapítvánnyal az 
együttmőködési megállapodást, a Szolnoktej 98- Kft–vel pedig a szállítói szerzıdést 
megkösse. 
 
7.) napirendi pont: 
 

Tárgy: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala létszámkeret 
bıvítéséhez elızetes hozzájárulás 
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(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
 Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Itt az elızıekben több alkalommal beszéltünk arról, hogy a hivatalnak a létszámkeret 
bıvítéshez lesz szüksége ahhoz, hogy a jegyzıi, illetve az aljegyzıi, illetve hát mindazokat a 
feladatokat, amihez két feladatkör ellátására szükséges, azokat megfelelı szakemberrel tudjuk 
ellátni. Épp az elıbb volt a jegyzı helyettesítésrıl szó, ez vélhetıen heti egy napot fog 
kitenni, egy nyolc órás napot, tehát nem fogja át az egészet és így hivatkozva arra, hogy az 
átalakítás is jelentıs problémákat fog okozni vélhetıen, és ennek a lebonyolítására, 
szervezésére megfelelı szakemberre van szükség. Így javaslom a képviselı-testületnek, hogy 
a korábban tárgyalt egy státuszt a hivatal részére biztosítsa.  
 
Gyıri István képviselı: 
 
Nincs ellene semmi kifogásom, abszolút lehet nyolc órában alkalmazni, csak az, hogy Lajoska 
betegállományban vezette itt a hivatalt, akkor Lajoskának miért nem lehet fenntartani az 
aljegyzıi állását. Ahogy itt Barna Sándor bizottsági elnök elmondta, még most sem látjuk, 
hogy Méhész úr hány órában lesz felvéve, akkor amikor tényleges átszervezés történik, akkor 
az aljegyzı el tudja látni a feladatokat, és nem hiszem, hogy a tiszakécskei jegyzı úrra 
szükség van, nem értem, hogy miért kell megszüntetni az állást. A másikat meg a Képviselı-
testületnek szeretném mondani, hogy az iskolától ha a gazdasági részt átveszi a tiszaalpári 
Önkormányzat, a gazdasági igazgatói állás megszőnik.  
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Az egy másik intézmény. 
 
Gyıri István képviselı: 
 
Akkor itt tulajdonképpen fel lehetne venni az Önkormányzatnak egy személyt, ezért nem kell 
egy új státuszként felvenni valakit, hanem annak a helyére felvenni az Önkormányzatnak 
valakit.  
Én csak takarékoskodni szeretnék az Önkormányzat részére. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Jó, ez rendben van, én ennek örülök is. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a létszámkeret bıvítésének 
elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza:  
 
233/2012. (VIII. 13.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala létszámkeret bıvítéséhez 
elızetes hozzájárulás 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzı helyettesítése során a 
feladatok megfelelı ellátásának biztosítása, és a várható intézményi átszervezések miatt 
szükségessé váló intézkedések elıkészítése érdekében a Polgármesteri Hivatal 
létszámkeretének 1 fıvel történı megemelésével egyetért. 
Felkéri a polgármestert, hogy a létszámkeret megemelésének jóváhagyása és az ehhez 
szükséges elıirányzat biztosítása érdekében az ennek megfelelı költségvetési rendelet 
módosítást a következı ülés keretében nyújtsa be. 
 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 

====================== 
 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Mivel több napirendi pont nincs, a rendkívüli Képviselı-testületi ülést 17:50 órakor bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

/: Dr. Vancsura István :/  /: Bársony Lajos :/ 
polgármester                   aljegyzı 

 
 
 
 

/: Barna Sándor :/  /: Kacziba Sándor :/ 
jegyzıkönyv-hitelesítı              jegyzıkönyv-hitelesítı 


