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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 3523/2012. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 10-én 
               tartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Dr. Vancsura István polgármester 
                       Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
                       Barna Sándor, Csernák Csilla,  
                       Dr. Csernus Tibor, Gyıri István,  
                       Kacziba Sándor, Dr. Puliusné Sárdi Mária (8 fı) 
                       Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
                        
Bejelentéssel távollevı képviselı: Dr. Vancsura Zoltán  
 
Külön meghívottak: Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
                                 Bíró Jenıné az iskola gazdasági vezetıje 
                                 Alács Gyuláné belsı ellenır 
                                 Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
                                 Kontra György Trió Tv részérıl 
                                 Szentirmay Tamás újságíró 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 19,14 órakor megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
határozatképes, jelen van 8 fı. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítıknek javasolja Barna Sándor és Dr. Puliusné Sárdi Mária képviselıket. 
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal 7 igen szavazattal – 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – egyetértett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1.) Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár tornacsarnokának tetıbeázási problémája 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
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2.) Árpád Fejdelem Általános Iskola és Könyvtár belsı ellenırzésérıl szóló jelentés és 
      kapcsolt anyagok beterjesztése (kérelem alapján zárt ülés) 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Barna Sándor képviselı napirend elıtti felszólalást kér, melyre megadja a szót. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A 2. napirendi pont súlyosságára, illetve fontosságára és az esetleges következményekre való 
tekintettel az említett napirendi pont vonatkozásában szó szerinti jegyzıkönyvet kér. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondja, hogy a javaslat alapján az SzMSz. szerint a 2. napirendi pont szó szerint lesz 
jegyzıkönyvezve. 
 
- Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat. 
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal 8 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
 
1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár tornacsarnokának tetıbeázási 
                 problémája  
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részletesen megtárgyalta a napirendet. 
- Ismerteti a bizottsági határozati javaslatot a napirendre vonatkozóan. 
Határozati javaslat: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testületnek, hogy az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár tornacsarnok 
épületének tetıszerkezetét – a közveszély, életveszély elhárítása érdekében – a mőszaki 
ellenır javaslata alapján a 800.000,- Ft + Áfa összeg figyelembe vételével javíttassa meg. 
Erre vonatkozóan 3 db árajánlatot kérjen elsısorban helyi vállalkozóktól. 
A Polgármesteri Hivatal és az oktatási intézmény gazdasági vezetıje vizsgálja meg, hogy a 
Pejtsik-hagyatékból a tetıszerkezet felújítására elkülöníthetı-e pénzösszeg. Amennyiben erre 
lehetıség van, akkor a Pejtsik-hagyatékból kerüljön finanszírozásra a tetıszerkezet felújítása. 
Felelıs: Gyıri Istvánné iskolaigazgató,  
             Dr. Méhész László megbízott jegyzı (a vizsgálatért) 
Határidı: azonnal 
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Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Véleménye szerint, amennyiben nincs lehetıség, hogy a Pejtsik-hagyatékból kerüljön 
finanszírozásra, akkor Tiszaalpár Önkormányzatának kell ezt az összeget biztosítani a tartalék 
keretébıl. 
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
Megkérdezi az iskola gazdasági vezetıjét, hogy İ hogyan látja, lehetséges-e a Pejtsik-
hagyatékot erre felhasználni. 
 
Bíró Jenıné, gazdasági vezetı: 
 
Elmondja, hogy olvasta a hagyatékkal kapcsolatos szabályozást, amely úgy van 
megfogalmazva, hogy az örökhagyó hagyatékával egyezıen lehet csak felhasználni a 
hagyatékot. Ebbe nem tartoznak bele az intézménymőködtetési és épület karbantartási, 
felújítási munkák, csak kizárólag a diákok oktatásával kapcsolatos feladatok. 
 
Dr. Méhész László, megbízott jegyzı: 
 
Elmondja, hogy az intézmény épület karbantartása az önkormányzat alapvetı kötelezı 
feladata. 
 
Bíró Jenıné, gazdasági vezetı: 
 
Ismerteti, hogy úgy van megfogalmazva a szabályozás, hogy az alapító okiratban szereplı 
feladatokra nem fordítható a hagyatékban szereplı összeg. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondja, hogy errıl sok vita volt a korábbi években is, hogy mire fordítható, mire nem. 
Arról van szó, hogy az oktatással kapcsolatos feladatokra. Ha a tornacsarnoknak beázik a 
teteje, az-az oktatással igenis kapcsolatos. Úgy gondolja, hogy ez értelmezési probléma, mert 
adott esetben ilyen veszély elhárítására felhasználható. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Arra kéri minden képviselıtársát, hogy ne várják ki, hogy ezt a pénzt az iskolától elvigyék. Ez 
nem azért van, hogy januártól elkerül az iskola az önkormányzattól és adjuk vele a hagyatékot 
is. Ez a pénz jöjjön át az önkormányzathoz, és erre a célra legyen elköltve, mert ez az 
oktatással teljes mértékben összefügg. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Elmondja, hogy ez nem ilyen egyszerő dolog, és eltér a napirend tárgyalásától. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felhívja Gyıri István képviselı úr figyelmét, hogy İ ebben a témában személyében érintett. 
Javasolja a képviselıtársaknak Gyıri István képviselı kizárását ennek a napirendnek a 
tárgyalásából, mert személyében érintett. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Véleménye szerint nem érintett. A falu lakosainak az érdekét képviseli akkor, amikor a 
tornaterem beázási problémáira kell megkeresni a megoldást. Közli, hogy akkor is elmondja a 
véleményét, a polgármester nem fojthatja bele a szót. Felszólítja a polgármestert, hogy tanulja 
meg az SzMSz-t, addig ne próbálja meg fékentartani. Szerinte a polgármesternek tisztában 
kell lenni azzal, hogyan kell ezt a települést vezetni és nem kellene elherdálni a vagyonát.  
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ismét felszólítja Gyıri István bizottsági tagot, hogy térjen vissza a napirend tárgyalásához. 
 
Gyıri István, bizottsági tag: 
 
Felhívja a polgármester figyelmét, hogy ne vágjon a szavába és ismét eltér a napirend 
tárgyalásától. 
 
Dr. Vancsura István polgármester többszöri felhívására Gyıri István képviselı nem tér 
vissza az adott napirend tárgyalásához, ismét napirenden kívüli témát vet fel, ezért a 
polgármester 19,20 órakor kimegy a Képviselı-testületi ülésrıl. 

 
Dr. Vancsura István polgármester 19,21 órakor visszajön a Képviselı-testületi ülésre. 

 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Megkéri jegyzı urat, mondja el, hogy mennyire áll fenn az összeférhetetlenség erre a 
napirendre vonatkozóan Gyıri István képviselı esetében.  
 
Dr. Méhész László, megbízott jegyzı: 
 
Elmondja, hogy képviselı úr felesége iskolaigazgatóként dolgozik, ezért véleménye szerint 
érintett ebben az ügyben. Az összeférhetetlenséget a Képviselı-testületnek kell megállapítani. 
A Képviselı-testület szavazzon arról, hogy az összeférhetetlenség fennáll-e vagy nem. 
Amennyiben fennáll, akkor ki kell zárni az összeférhetetlenségben érintett képviselıt a 
szavazásból. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Elmondja, hogy İ nem így értelmezte az SzMSz-t. Nekik semmilyen anyagi elınyük ebbıl 
nem származik. Megkérdezi, hogy milyen érintettségrıl beszélnek.  Elmondja, hogy nem kell 
megvezetni a polgármester úrnak senkit és ismét napirenden kívüli témát vet fel, mely szerint 
a polgármester eltapsolta az önkormányzat ingatlanjait. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A többszöri éleshangú szóváltás miatt a polgármester az ülés szabályszerő folytatásának 
értelmét nem látja, ezért a vitát lezárja és az ülést 19,27 órakor berekeszti.  

 
K.m.f. 

 
 
 

/:  Dr. Vancsura István  :/                                              /:  Dr. Méhész László  :/ 
                     polgármester                                                               megbízott jegyzı 
 
 
 
 
            /:  Barna Sándor  :/                                                      /:  Dr. Puliusné Sárdi Mária  :/ 
         jegyzıkönyv-hitelesítı                                                          jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
 
 
 


