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Nagyközségi Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 4173/2012. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november  
               30-án tartott ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Dr. Vancsura István polgármester 
                       Barna Sándor, Csernák Csilla, Dr. Csernus Tibor, 
                       Gyıri István, Kacziba Sándor (6 fı) 
                       Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
                       Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
                       Kiss Mária óvodavezetı 
                       Ajtai Elemérné CNÖ elnöke 
                       Víglási Krisztina újságíró 
                       Szentirmay Tamás újságíró 
                       Bartucz István településüzemeltetı 
                       Rozsnyói Ákos informatikai munkatárs 
                       Harmatos Zoltán MAGNA Produkciós Iroda BT. részérıl 
                       Kerekes András megbízott hangtechnikus 
                       Sándor Ernıné Kása Mária családsegítı 
                       Tolnai Endre lakosság részérıl 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett: Dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
                                                                      Dr. Puliusné Sárdi Mária képviselı 
 
Bejelentéssel távollevı képviselı: Dr. Vancsura Zoltán 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 14,20 órakor megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
határozatképes, jelen van 6 fı. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítıknek javasolja Gyıri István és Kacziba Sándor képviselıket. 
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal 6 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
A testületi ülés idıpontjával azonos idıben kezdıdött Szederkényi Zoltán temetése. 
Tekintettel arra, hogy a felesége képviselı is volt korábban, illetve Szederkényi Zoltán a 
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település életében meghatározó szerepet játszott, ezért javaslom, hogy egy perces néma 
felállással tegyük tiszteletünket az emlékére.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Támogatom képviselı úr javaslatát és kiegészíteném azzal, hogy korábbi képviselıtársunk Dr. 
Berényi Ferencné emlékére is szóljon ez az egy perces néma felállás. 
 

Egy perces néma felállás Szederkényi Zoltán és Dr. Berényi Ferencné emlékére. 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Javaslatot tesz a napirendi pontokra a kiküldött meghívó szerint, melyet javasol kiegészíteni 
a 36. napirendi ponttal: Elıirányzat módosítások iránti kérelem (3 db). 
A napirendi pontok sorrendje a következı javaslatot teszi: 
1–23, 2–18, 3–22, 4-21, 5-24, 6-6, 7-12, 8-13, 9-31, 10-10, 11-27, 12-28, 13-1, 14-2, 15-3,  
16-5, 17-8, 19-11, 20-14, 21-15, 22-16, 23-17, 24-19, 25-25, 26-26, 27-29, 28-30, 29-32,  
30-36, 31-33, 32-34 zárt ülés, 33-35 zárt ülés. 
A 4-es, 7-es, 20-as napirendi pontot javaslom levenni. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A tájékoztató az elızı testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrıl, illetve a lejárt 
határidıs határozatok végrehajtása napirendi pont kerüljön a Bejelentések, képviselık 
kérdései, interpellációi napirendi pont keretén belül megtárgyalásra a 31. napirendi pontban. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1. Pejtsik-hagyaték Szabályzat jóváhagyása 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
 
2. Javaslat a karácsonyi ünnepkör önkormányzati programjaira 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
 
3. Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár alapító okiratának módosítása 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
 
4. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Kiss Mária óvodavezetı 
 
5. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda kérelme 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Kiss Mária óvodavezetı 
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6. Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztési terve 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Rozsnyói Ákos informatikai fımunkatárs 
 
7. Keskeny László helyi védjegy kérelme 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
 
8. Kecsı József helyi védjegy kérelme 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
 
9. Elıterjesztés az Apraja Falva Közhasznú Egyesület bérleti szerzıdésének módosítása 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
10. Pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 5/2000. (IV.28.) Ktr. számú rendelet  
      módosítása és a válsághelyzetben lévı családok elhelyezésére koncepció kialakítása 
      Elıterjesztı: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
      Elıadó: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 
11. Elıterjesztés a kiskunfélegyházi kistérségi megállapodások módosításai tárgyában 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
 
12. Elıterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
      tagönkormányzatai között a gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására létrejött 
      megállapodás módosítása tárgyában 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
 
13. Beszámoló az útjavítások aktuális állapotáról 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Bartucz István településüzemeltetı 
 
14. Beszámoló a költségvetés idıarányos teljesítésérıl 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
 
15. Elıterjesztés a 2013. évi költségvetési koncepcióra 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
 
16. Beszámoló a 2012. évi közbeszerzési tevékenységrıl és javaslat a 2013. évi tervezetre 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Bársony Lajos vagyongazdálkodási munkatárs 
 
17. Párt- és jelképhasználati rendelet hatályon kívül helyezése 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
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18. A 2011. évi zárszámadással kapcsolatos kormányhivatali javaslat 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
 
19. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata a Tiszaalpár Hírmondó kapcsán 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 
20. Benzinke Kft. és az Inter Auto Trans Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft. közös  
      kérelme ingatlan elidegenítéséhez való hozzájárulásra 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
21. Polgármesteri Hivatal állománya, létszámának bıvítése 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 
22. Javaslat az önkormányzati jogi képviselet ellátására állandó ügyvédi megbízási  
      szerzıdéssel Dr. Csernus Tibor képviselı úr, mint ügyvéd részérıl 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
23. Javaslat az iskola átszervezése kapcsán leltározási ad hoc bizottság alakítására 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 
24. Közvilágítási szerzıdés jóváhagyása 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
25. Tiszaalpár Nagyközség településfejlesztési terve 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Rédeiné Bondor Klára tervezı 
 
26. Volt óvoda épületére vonatkozó megállapodás módosítása 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Bársony Lajos vagyongazdálkodási csoportvezetı 
 
27. Tájékoztató a szennyvízberuházás jelenlegi helyzetérıl 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
28. Elıterjesztés a szemétszállítási díj 2013. évre vonatkozó árának elfogadására 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
29. Beszámoló a 2012. évi jegyzıi tevékenységrıl 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
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30. Elıirányzat módosítások iránti kérelem (3 db) 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
 
31. Bejelentések, képviselık kérdései, interpellációi 
 
32. Töreki Kft. belterületi ingatlanára kiírt árverezésen való részvétel (zárt ülés) 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
33. Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás árverési hirdetményének 
      megtárgyalása (zárt ülés) 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több javaslat, kiegészítés nincs, szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat és a 
kiegészítéseket. 
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal és a kiegészítésekkel 6 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak az a kérése, hogy a testületi ülés elıtt ismertessem a 
49/2012. (XI. 29.) sz. határozatukat, amely így szól: 
 
„Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri Dr. 
Vancsura Istvánt, Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterét, hogy Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületi ülésén tegye napirendre és tárgyalja a 
Tiszaalpáron élı, szociális és cigánynemzetiségi állampolgárok munkanélküliségi és szociális 
helyzetét, valamint tegyenek javaslatot és gyakorlati megoldást a probléma kezelésére, 
valamint vegye figyelembe Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselı-testületének javaslati szempontjait.” 
 
- Úgy gondolom, hogy ennek nincs akadálya, a következı testületi ülésre elıkészítjük és 
behozzuk.  
 
1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Pejtsik-hagyaték Szabályzat jóváhagyása 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mindkét bizottság tárgyalta. Egyik javaslat az volt, hogy a Pejtsik-hagyatékot a Pejtsik 
alapítvány kezelésébe adjuk és az kezelje. A másik javaslat arra vonatkozott, hogy az 
önkormányzat egy közalapítványt hozzon létre és az kezelje. Arra vonatkozóan viszont 
egyértelmő bizottsági állásfoglalás volt, hogy a Pejtsik-hagyaték pénzösszege kerüljön át az 
önkormányzat számlájára és a késıbbiekben ráérünk arról dönteni, hogy mi legyen a sorsa.  
 
Dr. Méhész László, megbízott jegyzı: 
 
Napirenden szerepel, hogy a Pejtsik-hagyaték Szabályzatát hagyjuk jóvá. A szabályzat 
jóváhagyását kérjük elnapolni a legközelebbi ülésre, ugyanis a hiteles angol fordítás már 
rendelkezésre áll, és egyértelmő, hogy kik azok, akik rendelkezhetnek a hagyatékkal. A 
felügyeletére az iskolai tisztségviselıt írja az angol fordítás. Tisztségviselı alatt mi a 
fenntartót, (polgármestert) és az iskola igazgatóját értjük. Megtudtuk, hogy ez nem egy 
alapítványi pénz, hanem egy közvagyon, Tiszaalpár Nagyközség vagyona. Az más kérdés, 
hogy ezt a vagyont az iskolára kell fordítani.  
A pénznek legjobb helye egy önkormányzati alszámlán volna, ami kifejezetten a hagyaték 
kezelésére szolgálna.  
Javaslatom, hogy errıl a decemberi 7-i rendkívüli testületi ülésen döntsünk.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja jegyzı úr javaslatát, mely szerint a Pejtsik-hagyaték Szabályzat 
jóváhagyásáról a 2012. december 07-én tartandó Rendkívüli Képviselı-testületi ülésen 
szülessen döntés.  
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
306/2012. (XI.30.) Kt. Határozat: 
 
Pejtsik-hagyaték Szabályzat jóváhagyása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Pejtsik-hagyaték 
Szabályzat jóváhagyásáról szóló elıterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy errıl a 
napirendi pontról a 2012. december 07-én tartandó Rendkívüli Képviselı-testületi 
ülésen szülessen döntés. 
 
Határidı: értelem szerint  
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 
1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Méhész László megbízott jegyzı 
3. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
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5. Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
6. irattár 
 

====================== 
 
2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Javaslat a karácsonyi ünnepkör önkormányzati programjaira 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részletesen tárgyalta. A javaslat az volt, hogy 
a Kulturális Évadzáró és Idısek Karácsonya rendezvény együttesen kerüljön megtartásra 
2012. december 21-én 16,00 órától a Mővelıdési Házban.  
Az óvodások és iskolások részére karácsonyi csomagra 500.000,- Ft-ot javasol engedélyezni.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a karácsonyi ünnepkör önkormányzati 
programjairól szóló határozati javaslatot. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
307/2012. (XI.30.) Kt. Határozat: 
 
Karácsonyi ünnepkör önkormányzati programjai 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 

1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta, és az 
írásbeli elıterjesztésben foglaltak szerint úgy határozott, hogy a Kulturális 
Évadzáró és Idısek Karácsonya rendezvény együttesen kerül megtartásra 2012. 
december 21-én 16:00 órától a Mővelıdési Házban. Továbbá a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda és az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 
intézményekben ellátott gyermekek részére – karácsonyi édesség tartalommal – 
csomagot juttat az intézményen keresztül.  

2. Megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a rendezvény, valamint a tiszaalpári 
óvodás- és általános iskoláskorú gyermekek részére – Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda és az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 
intézményekben kerüljön átadásra.  

3. Felhívja Dr. Méhész László megbízott jegyzıt, hogy a csomag – karácsonyi 
édesség tartalommal – pénzügyi fedezetét mindösszesen bruttó 500.000,- Ft 
összegben az önkormányzati költségvetési keret terhére különítse el, és számla 
ellenében fizesse ki. 

 
Határidı: 2012. december 10. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester/Borsi Sándorné pénzügyi felelıs 
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A határozatról értesül: 
1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Méhész László megbízott jegyzı 
3. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
5. Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
6. Kiss Mária óvodavezetı 
7. irattár 

==================== 
3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár alapító okiratának módosítása 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A módosításra azért került sor, mert az elızıekben módosított alapító okiratnál némi 
pontosításra van szükség ahhoz, hogy az iskola az alapító okirat alapján a szükséges 
támogatásokat igénybe tudja venni.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az árpád Fejedelem Általános Iskola és 
Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló határozat-tervezetet. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
308/2012. (XI.30.) Kt. Határozat: 
 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár alapító okiratának módosítása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 
 

1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és az 
írásbeli elıterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola és Könyvtár Alapító Okiratának módosítását. 
 

2. Felhívja Gyıri Istvánné igazgatót, hogy az egységes szerkezető Alapító Okiratot 
a szükséges mellékletekkel együtt küldje meg a nyilvántartó és engedélyezı 
hatóságnak. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester/Felhívja Gyıri Istvánné igazgató 

 
A határozatról értesül: 
1. dr. Vancsura István polgármester 
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2. Gyıri Istvánné igazgató 
3. dr. Méhész László megbízott jegyzı 
4. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
5. Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
7. irattár 
 
 
Árpád Fejedelem Általános Iskola Alapító Okiratának egységes 
szerkezetbe foglalása 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 
államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 8.§ és a 
végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)  Kormány rendelet 
(Ávr.) 13. §, a valamint a 2011. évi CXC. Törvény a Nemzeti 
köznevelésrıl foglaltak alapján Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Árpád Fejedelem Általános Iskola elnevezéső 
költségvetési szerv egységes alapító okiratát 2012.december 1-
jei hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg.  

Alapító okirat 

 
1. A költségvetési szerv neve:1      Árpád Fejedelem Általános Iskola   
 
2. Költségvetési szerv székhelye:  6066 TISZAALPÁR, Alkotmány u. 14.  
                                       
3. Alapítás idıpontja:     1979.08.15. 
 
4. Az intézmény mőködési területe:   Tiszaalpár Nagyközség 
 
5. Alapító szerv neve:2          Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 

       Képviselı-testülete 
 

6. Irányítás, fenntartás3 

 
6/a) Irányító szerv neve:             Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat  
       Képviselı-testülete  
       6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
 
6/b) Fenntartó szerv neve:             Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat  
       Képviselı-testülete 
       6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
 
7. A költségvetési szerv törzsszáma:4  338107 
 
8. A költségvetési szerv intézmény adószáma:  15338105-1-03 
 
9. KSH statisztikai számjel:   15338105-8520-322-03 
 
10. Fizetési számla:     51700179-10205165 
 
11. OM azonosító:    027907 
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12. Az intézmény típusa: 5   8 évfolyamos általános iskola 
 
 
______________________________________ 

1 
291-B/2012.(X.24.) Kth szerint módosított szöveg 

2 59/2009.(V.28.) Kth. szerint módosított szöveg 
3 73/2009. (VI.30.) Kth. szerint módosított szöveg 
4 7-13. pont az 59/2009. (V.28.) Kth. szerint módosított szöveg 
5 

291-B/2012.(X.24.) Kth. szerint módosított szöveg 
 
 
13. Költségvetési szerv típus szerinti besorolása: 6 önállóan mőködı költségvetési szerv 
 
Jogszabály alapján meghatározott közfeladata: 

alapfokú nappali rendszerő általános iskolai 
oktatás, nevelés 

14. Maximális gyermeklétszám: 7   410 fı  
 
   
15. Az intézmény telephelye: 8   Árpád Fejedelem Általános Iskola 
                6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 
 
16. Intézmény jogállása:9  

Szakmailag önálló, jogi személy, részjogkörrel rendelkezı, bankszámlával 
és adószámmal önállóan rendelkezı, önállóan mőködı helyi költségvetési 
szerv.  

17. Az intézmény képviseletére jogosult:10 

Az intézmény kinevezett/megbízott/ vezetıje, akadályoztatása esetén a vezetı által írásban 
megbízott személy. 
       
18. Az alapfeladat jellemzıit tartalmazó intézményi pedagógiai program fenntartói 
jóváhagyása:11 

96/2010.(VIII.12.) Kth. 
 
19. Az intézmény ellátandó alaptevékenysége: 12  

Az intézmény a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésrıl alapján meghatározott közfeladata 
a helyi alapfokú nappali rendszerő általános iskolai oktatás, nevelés biztosítása, amely felkészíti a 
tanulókat a továbbtanulásra és a társadalmi beilleszkedésre. 
     
 Államháztartási szakágazat száma:   852010 alapfokú oktatás 
 
Alapfokú oktatás 
 
Az intézmény alaptevékenységeinek besorolása a 2012. január 1-tıl hatályos államháztartási 
szakfeladatok rendje alapján 
 
Szakfeladat száma, megnevezése: 
 
 

85201  Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 

85202  Általános iskolai nevelés, oktatás felsı tagozaton 
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852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
 
 

__________________________ 
6  23/2011.(II.15.) Kth szerint módosított szöveg, a 121/2011. (VI.30.) Kth. szerint módosított szöveg 
7  56/2008. (IV.30.) Kth. szerint módosított szöveg 
8  291-B/2012.(X.24.) Kth szerint módosított szöveg, 59/2009.(V.28.) szerint módosított szöveg 
9   291-B/2012.(X.24.) Kth szerint módosított szöveg 
10 291-B/2012.(X.24.) Kth szerint módosított szöveg

 

11 
291-B/2012.(X.24.) Kth szerint módosított szöveg, 16-25. pont az 59/2009.(V.28.) Kth. szerint módosított szöveg 

12  291-B/2012.(X.24.) Kth szerint módosított szöveg, 73/2009. (Vi.30.) Kth szerint módosított szöveg 
 

 
 

 

852012  Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)  
 

 Sajátos nevelési igényő gyermekek általános iskola 1-4. évfolyamán történı 
nappali rendszerő – általános iskolai nevelése, oktatása, amennyiben azok a többi 
tanulóval együtt, integráltan nevelhetık, oktathatók. 
a) enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, érzékszervi fogyatékos (hallássérült-
nagyothalló), a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdı tanulók esetében  
b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével 
küzdı tanulók esetében 

 
 852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) 
 

 Sajátos nevelési igényő gyermekek általános iskola 5-8. évfolyamán történı 
nappali rendszerő – általános iskolai nevelése, oktatása, amennyiben azok a többi 
tanulóval együtt, integráltan nevelhetık, oktathatók. 
a) enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, érzékszervi fogyatékos (hallássérült-
nagyothalló), a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdı tanulók esetében  
b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével 
küzdı tanulók esetében 

 
Gyermekek napközbeni ellátása 
  
 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás  

Napközis tanulók foglalkozásaival, az étkezés alatti ügyelettel, továbbá tanulószobás 
tanulók foglalkozásaival, a korrepetálással, a tanítási órákra történı felkészítés 
segítségével kapcsolatos tevékenységek 

 
Esélyegyenlıség elısegítését és az egyenlı bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek és 
programok: 
 
Szakfeladat száma, megnevezése: 
 
89011-1 Esélyegyenlıség elısegítését célzó általános, komplex  tevékenységek és programok 
 

Szakmai és infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek 
89011-2  Az egyenlı bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és programok 
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19.1. 2010. január 1-tıl hatályos szakfeladatok 13 

 
 
_______________________ 
13 

291-B/2012.(X.24.) Kth szerint módosított szöveg, 105/2009.(IX.30.) Kth. szerint módosított szöveg 

 
 
 
20. Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb oktatás: 
 
Szakfeladat száma, megnevezése: 

85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
 
85591-1  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) 
Napközis tanulók foglalkozásaival, az étkezés alatti ügyelettel, továbbá 
korrepetálással, a tanítási órákra történı felkészítés segítségével kapcsolatos 
tevékenységek. 

 
85591-2 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése 

A napközis foglalkozások keretében sajátos nevelési igényő  gyermekek speciális 
ellátásával kapcsolatos tevékenységek. 

 
85591-4  Általános iskolai tanulószobai nevelés 

Tanulószobás tanulók foglalkozásaival, az étkezés alatti ügyelettel, továbbá 
korrepetálással, a tanítási órákra történı elkészítés segítségével kapcsolatos 
tevékenységek. 

 
85591-5  Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai ellátása 

A tanulószobai foglalkozások keretében sajátos nevelési igényő gyermekek speciális 
ellátásával kapcsolatos tevékenységek. 

 
931204   Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása14 
 
21. Esélyegyenlıség elısegítését és az egyenlı bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek és 
programok  
Szakfeladat száma, megnevezése: 
 
89011-1 Esélyegyenlıség elısegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok 
  Szakmai és infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek 

 

22. A szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenységek15  

562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
23. Az önállóan mőködı költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátásával Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala kerül megbízásra. 16 

 
24. Az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve az önállóan mőködı költségvetési szerv közötti 
munkamegosztás és a felelısségvállalás rendje 17 

 



 14 

_______________________ 
14  291-B/2012.(X.24.) Kth szerint módosított szöveg, a 161/2011.(VII.27.) Kth. szerint módosított szöveg 
15 

291-B/2012.(X.24.) Kth szerint módosított szöveg, 23/2011.(II.15.) Kth. szerint módosított szöveg 
16291-B/2012.(X.24.) Kth szerint módosított szöveg 

17 
291-B/2012.(X.24.) Kth szerint módosított szöveg 

 
 
 
A Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv és az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola önállóan mőködı költségvetési szerv közötti munkamegosztást és a 
felelısségvállalás rendjét külön megállapodás rögzíti. 
Az intézmény külön megállapodásban rögzített –pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátásával 
megbízott ónállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv neve, székhelye: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 

 
 
25. A költségvetési szerv elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága 
A szerv az elıirányzatok feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörő. 
    
26. A költségvetési szerv kinevezési, megbízási rendje 
 
A költségvetési szerv kinevezési, megbízási rendje 
A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési, megbízási rendje az alábbiak szerint alakul: 
 
a) Az állás pályáztatása  
- A pályázati eljárás elıkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatok elvégzésére köteles a 

Képviselı-testület. 
- A pályázati felhívás közzétételének helye és gyakorisága:  
  mindenkori ágazati közlöny egyszer,  
   helyben szokásos módon egyszer. 

 
b) A vezetıi megbízás  
- A vezetıi megbízás adója: Képviselı-testület 
- A megbízás idıtartama: 5 év 
-  

27. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése 
 
Közalkalmazottak - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 
Munkavállalók – Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra – Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 
 
28.Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
  
29. A feladatellátásra szolgáló vagyona, vagyon feletti rendelkezés joga 18 

 
A rendelkezésre álló vagyont a költségvetési szerv feladatainak ellátásához a vagyonról és 
vagyongazdálkodásról szóló Képviselı-testületi rendelet szabályozza. 
 
Az intézmény használatában lévı korlátozottan forgalomképes önkormányzati ingatlanok: 
 
 Megnevezési cím      Hrsz.   Terület m2 
 
a.) Árpád Fejedelem Általános Iskola    502/2   2.2782 
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  6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 
 
 
 
______________________ 
18291-B/2012.(X.24.) Kth szerint módosított szöveg63b 

 
 
30. Az intézmény megszüntetése 
 
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben a 5. pontban megjelölt alapító jogosult 
megszüntetni.  
A megszüntetésrıl az alapító határozattal dönt. 
 
 
Tiszaalpár,2012. november 11. 
 
 
 Dr. Vancsura István. sk. Dr. Méhész László sk. 
 Polgármester megbízott jegyzı 
           
 
 
4.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Kiss Mária óvodavezetı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elıterjesztésben szereplı határozati javaslat pontosan egyértelmővé teszi a fogalmakat. 
Átadnám a szót az óvodavezetı asszonynak. 
 
Kiss Mária, óvodavezetı: 
 
Szeretném javasolni, hogy a nevünkbıl kerüljön ki a konyha megnevezés. Maradjon meg az 
eredeti Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda megnevezés. 
 

Dr. Taricska Tibor alpolgármester 14,38 órakor megérkezett a Képviselı-testületi 
ülésre, gy a jelenlévı képviselık száma: 7 fı. 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az intézmény neve változatlan marad. 
 
- Szavazásra bocsátja a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának 
módosításáról szóló határozati javaslatot. 
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
309/2012. (XI.30.) Kt. Határozat: 
 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete – fenntartói jogkörében – a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda intézmény Alapító Okiratának módosítását az 
írásbelivel egyezıen megtárgyalta, és következıképpen módosítja azt: 

 
„Alaptevékenységek 
805101-2 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása”  
szakfeladat alatti szövegrész következık szerinti módosítását: 
 

a)  enyhe értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a 
viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekek 
nevelése, 

b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos 
rendellenességével küzdı gyermekek nevelése. 

 
valamint a  
22. pont: „A feladatellátásra szolgáló vagyona, vagyon feletti rendelkezés joga” 
a) pontja alatt 
b) a konyha: Tiszaalpár, Dobó u. 1. Hrsz: 400, terület 813 m2 
ingatlan feltüntetését. 
 
Felhívja Kiss Mária intézményvezetıt, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt 
módosítását a vonatkozó jogszabályi elıírások szerint küldje meg engedélyezésre. 
 
Határidı: 2012. december 1. 
Felelıs: Kiss Mária óvodavezetı 

 
Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Kiss Mária óvodavezetı 
3. Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
4. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
5. Bíró Jenıné pénzügyi vezetı 
6. Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
7. Irattár 
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Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda egységes szerkezető alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1. A költségvetési szerv neve:      Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
 
2. Költségvetési szerv székhelye:  6066 Tiszaalpár, Ady Endre u. 40.  
                                       
3. Alapítás idıpontja:     1994. 02. 01.   
 
4. Az intézmény mőködési területe:   Tiszaalpár Nagyközség 
 
5. Alapító szerv neve:         Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
       Képviselı Testülete 

15 Irányítás, fenntartás 
 
6/a) Irányító szerv neve:             Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat  
       Képviselı-testülete 
       6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
 
6/b) Fenntartó szerv neve:             Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat  
       Képviselı-testülete 
       6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
 
7. A költségvetési szerv törzsszáma:  632472 
 
8. A költségvetési szerv intézmény adószáma:  16636451-2-03 
 
9. KSH statisztikai számjel:   16636451-8510-322-03 
 
10. Fizetési számla:     51700179-11131906 
 
11. OM azonosító:    027689 
 
12. Az intézmény típusa:   óvoda 
 
13. Gazdálkodási besorolása:   önállóan mőködı  
        
14. Maximális gyermeklétszám:  175 fı  
   
 
15. Az alapfeladat jellemzıit tartalmazó intézményi nevelési program fenntartói jóváhagyása: 
             
  
 113/2010.(VIII.26.)Kth 
 
 
 
16. Tevékenységi besorolása: 
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 Alaptevékenység szakágazat száma:     851010 óvodai nevelés 
 
Alaptevékenységek: 
85101-1  Óvodai nevelés, ellátás 

A nem sajátos nevelési igényő gyermek hároméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelı foglalkozások, és a gyermek 
napközbeni ellátásával összefüggı feladatokat is magában foglaló óvodai 
nevelés. Integrációs felkészítés a szociális hátrányokból és fejlettségbıl eredı 
hátrányok ellensúlyozására. 

85101-2  Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
A többi gyermekkel együtt, azonos csoportban, integrált formában, a szakértıi 
és rehabilitációs bizottság javaslata alapján: 
a) enyhe értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a 
viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı 
gyermekek nevelése, 

b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos 
rendellenességével küzdı gyermekek nevelése. 

56291-2  Óvodai intézményi étkeztetés 
Az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított 
étkezéssel kapcsolatos tevékenységek. 
 

Esélyegyenlıség elısegítését és az egyenlı bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek és 
programok: 
 
89011-1 Esélyegyenlıség elısegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 

programok 
Szakmai és infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek 
 

A szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenységek 
 
Egyéb vendéglátás 
szakfeladat száma, megnevezése: 
56291-3       Iskolai intézményi étkeztetés 
                    A közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében 
                    biztosított étkezéssel kapcsolatos tevékenységek. 
56291-7      Munkahelyi vendéglátás 
                   A munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkezéssel 
                   kapcsolatos tevékenységek. 
56291-7  Munkahelyi étkeztetés 

A munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított 
étkeztetéssel kapcsolatos tevékenységek. 

56292-0  Egyéb vendéglátás 
 
17. Az önállóan mőködı költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására kijelölt költség- 
vetési szerv: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
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A költségvetési szervek közötti munkamegosztást és a felelısségvállalás rendjét külön 
megállapodás rögzíti. 

 
18. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 
 
A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési, megbízási rendje az alábbiak szerint alakul: 
 

15 Az állás pályáztatása  
- A pályázati eljárás elıkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatok elvégzésére köteles a 

Képviselı-testület. 
- A pályázati felhívás közzétételének helye és gyakorisága:  
  mindenkori ágazati közlöny egyszer,  
   helyben szokásos módon egyszer. 

 
b) A vezetıi megbízás  
- A vezetıi megbízás adója: Képviselı-testület 
- A megbízás idıtartama:  5 év 

 
19. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése 
 
 - Közalkalmazotti jogviszony 
 - Munkaviszony 
 - Megbízásos jogviszony 
 
20.Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
  
21. A feladatellátásra szolgáló vagyona, vagyon feletti rendelkezés joga 
 
A rendelkezésre álló vagyont a költségvetési szerv feladatainak ellátásához a vagyonról és 
vagyongazdálkodásról szóló Képviselı-testületi rendelet szabályozza. 
 
Az intézmény használatában lévı korlátozottan forgalomképes önkormányzati ingatlan: 
 
 Megnevezési cím      Hrsz.   Terület m2 
 
a.) Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda  1685   8186 
  6066 Tiszaalpár, Ady Endre u. 40.      
b.)      Konyha            400        813 
   6066 Tiszaalpár, Dobó u. 1.    
 
22. Az intézmény megszüntetése 
  
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben a 5.pontban megjelölt alapító jogosult 
megszüntetni.  A megszüntetésrıl az alapító határozattal dönt. 
 
 

Dr. Méhész László 
jegyzı 

Dr. Vancsura István 
polgármester 

 
 
 
 
 
 



 20 

5.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda kérelme 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Kiss Mária óvodavezetı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elıterjesztés szerint egy kicsit elırehoznánk a Nemzeti Köznevelési Törvényben 2013. 
szeptember 1-jétıl biztosított óvodatitkári álláshely betöltését, amely az óvodavezetı asszony 
elmondása szerint teljesen indokolt. Az 1 fı 2013. január 1-jétıl állna alkalmazásban.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Tündérrózsa napközi Otthonos óvoda 
kérelmét. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
310/2012. (XI.30.) Kt. Határozat: 
 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda kérelme óvodatitkári álláshely betöltésének 
engedélyezésére vonatkozóan 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete – fenntartói jogkörében – a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda intézmény vonatkozásában az óvodatitkári 
munkakör ellátására 1 fı – teljes munkaidıs határozatlan idıre létesített – létszámot 
engedélyez 2013. január 1. napjától. 
 
Határidı: 2013. január 1. 
Felelıs: Kiss Mária óvodavezetı 

 
Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Kiss Mária óvodavezetı 
3. Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
4. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
5. Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
6. Irattár 
 

====================== 
 
6.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztési terve 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Rozsnyói Ákos informatikai fımunkatárs 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, részletesen kifejtésre került, hogy a 
Polgármesteri Hivatal informatikai rendszere a jelenlegi követelményeknek nagy 
erıfeszítések árán tud csak megfelelni, ezért szükséges egy bizonyos összeget erre fordítani. 
Erre a bizottság 4 millió Ft-ot javasolt. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Az összegszerőséget 3.600.000,- Ft-ban kérném megállapítani. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elıterjesztés szerint a határozati javaslat három pontban van megfogalmazva, egyenként 
teszem fel ıket szavazásra. 
 
- Szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztési tervérıl szóló 1. számú 
határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy az informatikai fejlesztést bruttó 3.600.000,- 
Ft értékben határozza meg a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
311/2012. (XI.30.) Kt. határozat: 
 
Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztési terve 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 
 

1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri 
Hivatal informatikai fejlesztésére vonatkozó elıterjesztését a mellékletben 
foglaltakkal együtt megtárgyalta, és az informatikai fejlesztést bruttó 3.600.000,- 
Ft értékben, mint rövid távú célt, elhatározta. Ennek érdekében felkéri Dr. 
Méhész László megbízott jegyzıt, hogy a rövid távú – soron kívüli – fejlesztések 
fedezete érdekében a pénzügyi eszközöket csoportosítsa át és valósítsa meg. 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a Kiskunfélegyházi Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás megszőnésével az értékesítésre kerülı 
informatikai eszközöket vásárolja meg a Polgármesteri Hivatal javára. 

 
Rövid távú fejlesztés megvalósítása: 
Határidı: 2012. december 31. 
Felelıs: Dr. Méhész László megbízott jegyzı/Dr. Vancsura István polgármester 
 

Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Bársony Lajos vagyongazdálkodási felelıs 
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5. Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
6. Irattár 
 

======================= 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A határozat-tervezet 2. pontja arról szól, hogy a jelenlegi informatikai rendszert ellátó Magna 
Produkciós Betéti Társaság szerzıdését 2013. január 1-jétıl 2013. december 31-ig 
hosszabbítsuk meg. 
 
Szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztési tervérıl szóló 2. számú 
határozati javaslatot. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 
312/2012. (XI.30.) Kt. Határozat: 
 
Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztési terve 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 
 

2. Tiszaalpár nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete felhívja Dr. Méhész 
László megbízott jegyzıt, hogy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának az informatikai feladatok ellátására Magna 
Produkciós Betéti Társaság (székhely: Lakitelek, Arany J. u. 6.) gazdasági 
társasággal – határozatlan idıre kötött polgári jogi szerzıdést 2013. január 1-
jétıl 2013. december 31. napjáig terjedı idıszakra módosítás érdekében 
folytasson tárgyalásokat, és a megállapodást kösse meg.  

 
A Polgármesteri Hivatal informatikai szerzıdésének módosítása: 
Határidı: 2012. december 31. 
Felelıs: Dr. Méhész László jegyzı 
 

Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Bársony Lajos vagyongazdálkodási felelıs 
5. Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
6. Irattár 
 

====================== 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A határozat-tervezet 3. pontja arról szól, hogy írjuk ki közbeszerzési eljárás keretében az 
informatikai rendszerünk fejlesztését.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
A pályázat kiírása elıtt ezt át kellene tanulmányozni, azért mert, a közbeszerzési törvény azt 
mondja, hogy ha határozatlan idejő egy ilyen jellegő szolgáltatás, akkor egy évi díjat szokás 
ebben figyelembe venni. Van az önkormányzatnál közbeszerzési tanácsadó, aki ebben 
konkrétan állást tudna foglalni. Ha és amennyiben ezt valóban szükségesnek tartja, akkor 
szükséges lesz egy bonyolítónak az igénybevétele. Elsı körben arra tennék elıterjesztést, 
hogy valóban szükséges-e ennek a kiírása, hiszen egy évre a megbízást megadtuk. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elsı körben nézzük meg, hogy indokolt-e közbeszerzést indítani. 
 

Dr. Puliusné Sárdi Mária képviselı 14,48 órakor megérkezett a Képviselı-testületi 
ülésre, így a jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 

 
- Szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztési tervérıl szóló 3. számú 
határozati javaslatot azzal, hogy az utolsó mondat ki legyen véve a határozatból. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
313/2012. (XI.30.) Kt. Határozat: 
 
Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztési terve 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 
 

3. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri Dr. Méhész 
László megbízott jegyzıt, hogy a Polgármesteri Hivatal hosszú távú informatikai 
stratégiai tervét dolgozza ki, továbbá annak megvalósítása érdekében a 
középtávú – soron kívüli szükségleteken túl az informatika készültség szinten 
tartása érdekében – a fejlesztések fedezete érdekében a szükséges pénzügyi 
eszközöket csoportosítsa át. 

 
Középtávú fejlesztés és stratégiai megvalósítása: 
Határidı: 2013. augusztus 31. 
Felelıs: dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 

Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Bársony Lajos vagyongazdálkodási felelıs 
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5. Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
6. Irattár 

 
7.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Keskeny László helyi védjegy kérelme 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A kérelmet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta. 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja Keskeny László helyi védjegy 
kérelmét. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
314/2012. (XI.30.) Kt. Határozat: 
 
Keskeny László helyi védjegy kérelme: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Keskeny László Csaba (6067 
Tiszaalpár, Új utca 4.) kérelmét a „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használatára 
vonatkozóan megtárgyalta, és engedélyezi a védjegy használatát. 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezıvel kösse meg a 
Védjegyhasználati szerzıdést. 
 
Határidı: 2012. december 15. 
Felelıs: Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
              Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Keskeny László Csaba (6067 Tiszaalpár, Új utca 4.) 
5. Irattár 
 

======================= 
8.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Kecsı József helyi védjegy kérelme 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A kérelmet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta. 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja Kecsı József helyi védjegy kérelmét. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
315/2012. (XI.30.) Kt. Határozat: 
 
Kecsı József helyi védjegy kérelme: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Kecsı József (6067 
Tiszaalpár, Borsihalmi körzet 72.) kérelmét a „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használatára 
vonatkozóan megtárgyalta, és engedélyezi a védjegy használatát. 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezıvel kösse meg a 
Védjegyhasználati szerzıdést. 
 
Határidı: 2012. december 15. 
Felelıs: Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
              Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Kecsı József (6067 Tiszaalpár, Borsihalmi körzet 72.) 
5. Irattár 
 

======================= 
 
9.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés az Apraja Falva Közhasznú Egyesület bérleti szerzıdésének 
                 módosítása tárgyában 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
2012. évben az önkormányzat és az Apraja Falva Közhasznú Egyesület között létrejött bérleti 
szerzıdést a Kecskeméti Kormányhivatal nem fogadta el, mivel határozott idıre szól.  
Az lenne a kérésük, hogy a bérleti szerzıdést határozottról határozatlan idıtartamra 
módosítsuk. 
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- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az Apraja Falva Közhasznú Egyesület 
bérleti szerzıdésének módosításáról szóló határozati javaslatot. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
316/2012. (XI.30.) Kt. Határozat: 
 
Apraja Falva Közhasznú Egyesület bérleti szerzıdésének módosítása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete, mint Támogató az írásbeli 
elıterjesztésben foglaltakat a mellékletekkel együtt megtárgyalta, és megerısítve a 
34/2012. (II.23.) Kth. számú határozatban foglalt döntését azt úgy módosítja, hogy a 
tiszaalpári családok támogatása érdekében az Aprajafalva Közhasznú Egyesülettel 
(székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Szent Imre Herceg utca 5. szám, bankszámlaszám: 
10400638-50505650-49521003, adószám: 19551803-1-03, képviselıje: Mészárosné Gémes 
Brigitta) a 2011. január 10-én létrejött szerzıdésben foglalt ingatlanhasználati 
megállapodást határozatlan idıtartamúra és a 2 hónap felmondási idıt tartalmazó 
módosításához hozzájárul.  
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a szerzıdést 2012. december 1. 
napjával módosítsa. Egyebekben a szerzıdésben foglaltak változatlanul maradnak. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
5. Aprajafalva Közhasznú Egyesület (6100 Kiskunfélegyháza, Szent Imre Herceg u. 5.) 
6. Irattár 
 

====================== 
10.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Pénzbeli és Természetbeli ellátásokról szóló 5/2000. (IV.28.) Ktr. számú rendelet 
                   módosítása és a válsághelyzetben lévı családok elhelyezésére koncepció  
                   kialakítása (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
       Elıadó: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hosszasan tárgyalta. Nagy általánosságban megegyezik a 
rendelet módosítása az elızıvel, azonban az idıközben létrejött jogszabályváltozások miatt 
módosítani kellett. 
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Módosító észrevételt tettem azzal kapcsolatosan, hogy az átmeneti segély igénybevételét 
településünkön 6 hónap állandó lakóhellyel való rendelkezését 12 hónapra módosítsuk. 
A másik javaslatom az átmeneti segély minimális összegére vonatkozott. Az elıterjesztésben 
5.000,- Ft szerepel, én 3.000,- Ft-ot javasoltam, illetve javaslok a Képviselı-testületnek is 
elfogadásra. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselı: 
 
Módosítást szeretnék tenni. Elırebocsátom, hogy egyetértek a szabályzattal, jónak tartom. 
Nyilván törvényességi észrevételek lehettek az elızı rendelettel szemben, amik inkább formai 
jellegő dolgok voltak. Jónak tartom, hogy bizonyos részek kiegészültek, amik néhány évvel 
ezelıtt megszüntetésre kerültek, például bekerült újra a kamatmentes kölcsön, ami bizonyos 
esetekben a családoknak nagy segítség.  
Amivel viszont nem foglalkoztunk a bizottsági ülésen az, hogy bizonyos segélytípusokra 
elfogyott a tervezett pénz. Azzal kellene foglalkoznunk, hogy ebben a hátralévı 1 hónapban 
honnan tudnánk átcsoportosítani és mennyi pénzt azért, hogy a jogos igényeket és a 
rendszeres pénzellátásokat ki tudjuk elégíteni. Ne kelljen elutasítani olyan családokat sem, 
akik átmeneti segélyért, vagy rendkívüli élethelyzet miatt jönnének támogatásért. Él egy 
jelenlegi rendeletünk és azt javaslatom, hogy ezt a rendeletet fogadjuk el, de a hatálybalépése 
a költségvetésünk elfogadása után, március 1-je, vagy február vége legyen amennyiben ez 
lehetséges. 
Addig tisztázódnak azok a dolgok is, hogy jövıre mennyi pénzünk lesz. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt gondolom, hogy ha a rendeletet megalkotjuk, akkor célszerő, ha azt minél elıbb hatályba 
helyezzük. 
 
Dr. Méhész László, megbízott jegyzı: 
 
Képviselı asszony amit javasol, az a rendelet napirendrıl történı levételét jelenti. 
Amennyiben eltoljuk a rendelet hatályba léptetését azzal törvénysértést követünk el. 
2012. augusztus 1-jén a szociális törvény módosult és módosulni fog 2013. január 1-jén is, 
tehát ez egy átmeneti rendelet. Azt korrigáljuk vele, amit a 2012. augusztus 1-jén hatályba 
lépı módosító törvény megfogalmaz, ugyanakkor kitérünk arra is benne, ami október 1-jétıl 
érvényben van, a bizonyos Erzsébet utalványos szociális támogatási rendszer. 
Nagy vesszıparipám a szociális rendeletbe épített környezettanulmányozás. Annak a függıvé 
tétele, hogy az illetı hogyan tartja rendben a portáját. Ezt tételesen taglalja ez a rendelet, 
amely az elızı rendeletben nem szerepelt ilyen formában. Ezt javasoljuk kiegészíteni az 
állattartással kapcsolatos rend figyelembe vételére is. Jelen pillanatban a jegyzınek nincs 
kezében megfelelı eszköz ennek a szabályozására. 2013. január 1-jén az állattartási rendelet 
alapján a településen lévı ebeket csippezni kell, ami kötelezı. Ez is lehet egyfajta 
szabályozási kérdés, tehát amennyiben állattartási szempontból is rend van a portán és minden 
szempontból rendet talál a környezettanulmányozó, akkor a szociális segélyezés folyósítható. 
A 14. § (1) bekezdés sorolja fel a különbözı szempontokat, ami alapján figyelembe kell venni 
a környezettanulmányt. Ezt egy h) ponttal javasolnám kiegészíteni. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Az elızı rendelet december 1-jével hatályát veszti? 
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Dr. Méhész László, megbízott jegyzı: 
 
A következı rendelettel hatályon kívül helyezhetjük, illetve módosítjuk.  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselı: 
 
Visszavonom a módosító indítványomat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a rendelet 14. § (1) bekezdése egészüljön ki egy h) ponttal, ahová 
az állategészségügyi feltételek, és az állattartással kapcsolatos rend figyelembe vétele épülne 
be.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
317/2012. (XI.30.) Kt. Határozat: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a szociális 
rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló rendelet 14. § (1) 
bekezdése egészüljön ki egy h) ponttal, ahová az állategészségügyi feltételek, és az 
állattartással kapcsolatos rend figyelembe vétele épüljön be.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Méhész László megbízott jegyzı. 
 
Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
5. Irattár 

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

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy az átmeneti segély 16. § (1) bekezdését úgy módosítsa a Képviselı-
testület, hogy átmeneti segélyben részesíthetı az, az egyedül álló vagy családban élı 
nagykorú személy, aki Tiszaalpár Nagyközség illetékességi területén legalább 12 hónapja 
állandó lakóhellyel rendelkezik.  
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
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318/2012. (XI.30.) Kt. Határozat: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális rászorultságtól 
függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet 16. § (1) bekezdését úgy 
módosítja, hogy átmeneti segélyben részesíthetı az, az egyedül álló vagy családban élı 
nagykorú személy, aki Tiszaalpár Nagyközség illetékességi területén legalább 12 
hónapja állandó lakóhellyel rendelkezik.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Méhész László megbízott jegyzı. 
 
Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
5. Irattár 

====================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy az átmeneti segély minimum összege 3.000,- Ft-ra módosuljon a 
rendeletben. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
319/2012. (XI.30.) Kt. Határozat: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális rászorultságtól 
függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet 17. § (2), (3) bekezdésében 
szereplı átmeneti segély minimum összegét 3.000,- Ft összegben határozza meg. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Méhész László megbízott jegyzı. 
 
Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
5. Irattár 

====================== 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
szóló 5/2000. (IV.28.) Ktr. számú rendelet módosítását. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – az alábbi 
rendeletet alkotja: 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 23/2012.(XII.1.) önkormányzati rendelete 

A szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10.§ (1) 
bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, 
32.§ (3) bekezdésében, 37.§ (1) bekezdés d) pontjában, 37/A.§ (3) bekezdésében, 45.§ (1)-(2) 
bekezdésében, 46.§ (1) bekezdésében, 47.§ (1)-(2) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 50.§ 
(3) bekezdésében, 312.§ (4) bekezdés b)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva, 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselı-testületének Ügyrendi Bizottsága és 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következıket rendeli: 
 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja 
 

1.§ A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alapján 
szabályozza a Képviselı-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásokat. 
 
 

2. Értelmezı rendelkezések 
 

2.§ E rendelet szerint 
1. Nyugdíjminimum: Nyugdíjminimum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. 
2. Vagyon: Vagyon az Szt. 4.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ingó- és ingatlan 

dolgok, valamint az érintett vonatkozásában számba vehetı jogosultságok és 
kötelezettségek összessége. 

3. Munkanap: A munkanap a közigazgatásban meghatározott hivatalos munkarend keretei 
között a Hivatal vezetıje által meghatározott ügyintézésre kijelölt naptári nap. 

4. Jogosult: E rendelet alkalmazásában a jogosult az Szt. 37/B.§ (1) bekezdés b)-c) pontja 
szerint a rendszeres szociális segélyre jogosult személy. 

5. Lakóingatlan: Lakóingatlan a jogosult által életvitelszerően lakott lakás vagy ház kertje, 
udvara, a kerítéssel kívül határos területe, elıkertje, járdája. 

6. Rászoruló: Rászoruló az ellátást igénylı nagykorú személy, akinek érdekében az ellátás 
iránti kérelmet elıterjesztik. 

7. Kérelmezı: Kérelmezı az a nagykorú személy, aki az ellátás iránti kérelmet a rászoruló 
érdekében elıterjeszti, akár maga a rászoruló, akár törvényes képviselıje vagy bárki, aki 
tudomást szerzett az ellátásra jogosult személyrıl. 
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8. Hivatal: E rendelet alkalmazásában Hivatal Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala. 

9. Családsegítı: E rendelet alkalmazásában családsegítı Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat által mőködtetett családsegítı szolgálat. 

 
II. Fejezet 

3. Eljárási szabályok 
 

3.§ A Képviselı-testület a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni 
ellátásokkal kapcsolatos hatásköreinek gyakorlását a polgármesterre ruházza át. Ezeknek a 
jogcímeknek a felsorolását az e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

 
4.§ Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelemnek tartalmaznia kell nyilatkozatot 

az egyéb szociális ellátás esetén a lakásban együtt lakó – oda bejelentett -, az Szt. 4.§ (1) 
bekezdés c) pontjában meghatározott személyekrıl. 
 

5.§ (1) A kérelemhez mellékelni kell 
a) a háztartás tagjainak a jövedelemszámításnál irányadó idıszakra esı jövedelmérıl szóló 

igazolást; 
b) 30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkezı, a 

nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnıtt tanulói vagy hallgatói 
jogviszonyáról; 

c) az Szt. által szabályozott ellátások esetében a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 
63/2006.(III.27.) Korm. Rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat; 

d) valamint az e rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat. 
 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás 
a) munkabérbıl származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás; 
b) munkanélküli ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén az illetékes munkaügyi központ által 

kiállított igazolás; 
c) nyugdíj, nyugdíjszerő ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított 

nyugdíjközlı lap és a nyugdíjszelvény; 
d) családtámogatások esetén a kifizetı szerv által kiállított igazolás vagy a folyósítást igazoló 

szelvény vagy bankszámlakivonat; 
e) ıstermelı esetén a bevételrıl vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt 

adóévrıl kiállított igazolás; 
f) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévrıl az állami adóhatóság által kiadott 

igazolás, a le nem zárt idıszakra vonatkozóan a könyvelıi igazolás vagy a vállalkozó 
nyilatkozata; 

g) tartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, 
bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának 
nyilatkozata; 

h) ösztöndíjról a közép- vagy felsıoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat 
vagy az átutalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom; 

i) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelı igazolás. 
 

6.§ (1) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmezı a Hivatalban terjeszti elı, vagy más esetben a 
döntésre jogosult intézkedik az eljárás Hivatalban történı megindításáról. 

 
(2) A kérelmezı és a rászoruló a körülmények tisztázása során köteles együttmőködni a 

Hivatallal. 
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7.§ (1) A Hivatal a döntés elıkészítése során tájékozódik a rászoruló szociális helyzetérıl az 
egyes szociális ellátási forma odaítéléséhez szükséges szempontok szerint, valamint, ha a 
rászorulóra vagy a háztartás tagjaira vonatkozó adatok rendelkezésre állnak, de azok 
felülvizsgálata indokolt, környezettanulmányt készít. 
 

(2) A környezettanulmány felvételét a Hivatal mellızi, ha a rászoruló lakásán már korábban, 
de legfeljebb 6 hónappal a kérelem elıterjesztését megelızıen környezettanulmányt 
készítettek. 

 
(3) A környezettanulmány elkészítésében a családsegítı szolgálat a Hivatal felkérésére 

együttmőködik. 
 
(4) A határozat elıkészítésérıl, a döntés végrehajtásáról, valamint az Szt. 18.§-ában elıírt 

nyilvántartások vezetésérıl a jegyzı gondoskodik. A nyilvántartások vezetése számítógépen 
történik. 

 
(5) A szociális ellátásban részesülı a jogosultság feltételeiként meghatározott tények, 

körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Hivatalt. 
 
8.§ (1) Egyes pénzbeli szociális ellátások rendeltetésszerő felhasználásának biztosítása 

érdekében a döntéshozatal jogosultja elszámolási kötelezettség írható elı a támogatás 
jogosultja részére. 

 
(2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszatérítését az alábbi, méltánylást érdemlı 

esetekben lehet elengedni, vagy csökkenteni: 
a) hosszan tartó súlyos betegség vagy 
b) a családban az egy fıre jutó jövedelem a nyugdíjminimum összegét nem éri el, és három vagy 

több eltartásra jogosult személyrıl gondoskodik az ellátásra jogosult. 
 

9.§ (1) A megállapított, 10 ezer forintot elérı összegben folyósított rendszeres pénzbeli 
szociális ellátásból és az átmeneti segélybıl ötezer forintot – jogerıs határozat alapján – a 
Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportja havonta utólag természetben, fogyasztásra alkalmas, 
kész étel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában minden hónap 5. napjáig 
fizet ki. A fennmaradó összeget átutalással vagy készpénzben 

a) minden hónap 5. napjáig átutalja a jogosult pénzintézeti számlájára, vagy 
a) a jegyzı külön intézkedésére a Hivatal pénztárából kifizeti, vagy 
b) minden hónap 5. napjáig postai úton folyósítja. 

 
(2) A pénzbeli ellátások kifizetése részletekben is történhet, amennyiben a cél szerinti 

felhasználása azt lehetıvé teszi. 
 
10.§ (1) A rendszeres ellátásokra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálata a 

jogosultságot megállapító szerv – személy – feladata. Az éves ellenırzés elıkészítését, 
szervezését a Hivatal végzi, melyhez igényelheti a házi orvosi szolgálat, a védınıi vagy a 
családsegítı szolgálat közremőködését. A közremőködés módja orvosi igazolás, tájékoztatás 
vagy környezettanulmány. Az ellenırzésre jogosult a felülvizsgálat keretében megkeresheti a 
munkáltatót amennyiben olyan adat merül fel, mely ezt szükségessé teszi. 

 
III. Fejezet 

Az egyes szociális ellátások szabályozása 
4. A rendszeres szociális segély 
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11.§ (1) Az Szt. 37.§ (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra tekintettel rendszeres szociális 

segélyt kell megállapítani annak az aktív korú, ellátásra jogosult személynek, aki 
a) legalább 30%-os mértékben egészségkárosodottnak minısül, vagy munkaképesség-

csökkenésének mértéke legalább 40%-os, vagy 
b) közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyt azért nem létesített, mert a munkaköri alkalmassági 

vizsgálaton 12 hónapon belül legalább 3 alkalommal „nem alkalmas” minısítést kapott, és ennek 
következtében az orvos-szakértıi szerv legalább 30%-os egészségkárosodását állapította meg, 
vagy 

c) gyermeket vár, és betöltötte a terhesség 12. hetét, vagy 
d) pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rendszeres orvosi kezelés alatt áll. 

 
(2) A rendszeres szociális segély iránti kérelemhez mellékelni kell: 

a) az (1) bekezdés a) pont szerinti esetben orvos-szakértıi szerv által kiadott, az 
egészségkárosodás vagy a munkaképesség-csökkenés mértékét tartalmazó, érvényes 
szakhatósági állásfoglalás vagy szakértıi vélemény másolatát, 

b) az (1) bekezdés b) pont szerinti esetben a munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményét 
tartalmazó szakvélemény másolatát, 

c) az (1) bekezdés c) pont szerinti esetben a terhes-gondozási könyv másolatát, 
d) az (1) bekezdés d) pont szerinti esetben a kezelést végzı szakorvos által kiállított igazolást a 

rendszeres orvosi kezelés fennállásáról. 
 

(3) Amennyiben a rászoruló a rendszeres szociális segély megállapítását az (1) bekezdés a)-
b) pontja alapján kéri, és orvos-szakértıi szerv által kiadott szakértıi véleménnyel nem 
rendelkezik, az orvos-szakértıi vizsgálatra történı beutalásáról a jegyzı gondoskodik. 

 
(4) A rászoruló érdekében a Hivatal együttmőködik a családsegítıvel. 
 
(5) A jogosult köteles: 

a) a határozat jogerısre emelkedésétıl számított 15 napon belül a családsegítınél 
nyilvántartásba vetet magát; 

b) a nyilvántartásba vételtıl számított 60 napon belül az egyéni élethelyzethez igazodó 
beilleszkedést segítı program kidolgozásában közremőködni, és az ezen alapuló 
együttmőködési megállapodást megkötni; 

c) az együttmőködési megállapodásban foglaltakat betartani; 
d) folyamatosan kapcsolatot tartani a családsegítıvel, és legalább havonta eleget tenni a 

családsegítı által megjelölt idıpontban a megjelenési kötelezettségének. 
 

(6) A családsegítı az együttmőködés keretében: 
a) figyelemmel kíséri a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban meghatározott 

határidı megtartását, annak elmulasztása esetén megvizsgálja a mulasztás okát; 
b) a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerıs határozat kézhezvételekor 

nyilvántartásba veszi; 
c) a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt tájékoztatja a beilleszkedést segítı program 

elkészítésének menetérıl, a programok típusairól, az együttmőködés eljárási szabályairól; 
d) a nyilvántartásba vételtıl számított 60 napon belül az együttmőködésre kötelezett bevonásával 

kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó, beilleszkedést segítı programot, és arról a 
segélyben részesülı személlyel írásban megállapodást köt, a rendszeres szociális segélyre 
jogosult személyt tájékoztatja a beilleszkedést segítı program elkészítésének menetérıl, a 
programok típusairól, az együttmőködés eljárási szabályiról. 

 
(7) A beilleszkedést segítı program típusai különösen: 

a) a családsegítıvel való kapcsolattartás; 
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b) életmódot formáló tanácsadás; 
c) családi életvitel segítése; 
d) munkavégzésre történı felkészülést segítı intézkedések. 

 
(8) A családsegítı és az együttmőködésre kötelezett jogosult személy a beilleszkedési programban 

való részvételrıl megállapodást köt. 
 
(9) A beilleszkedést segítı programokon belül a foglalkozások – a segélyben részesülı jogosult 

személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó – tartalmát, követelményrendszerét a 
családsegítı családgondozója és az együttmőködésre kötelezett jogosult személy közösen határozza 
meg. 
 
(10) Az együttmőködési kötelezettség felróható megszegésének minısül, ha a jogosult: 

a) a családsegítınél – menthetı ok nélkül – nem jelenik meg határidıben, és nem mőködik együtt 
a nyilvántartásba vétel során; 

b) nem mőködik közre a beilleszkedést segítı program kidolgozásában, és az abban foglaltakat 
nem hajtja végre; 

c) nem köti meg az együttmőködési megállapodást; 
d) megszegi az együttmőködési megállapodásban foglaltakat, különösen, ha nem tesz eleget 

együttmőködési vagy megjelenési kötelezettségének. 
 

(11) Nem minısül felróhatónak az együttmőködési kötelezettség megszegése, ha a jogosult 
a családsegítıhöz benyújtott iratokkal – különösen orvosi igazolás, zárójelentés, hatósági 
határozat, vagy bizonyítvány – kimenti magatartását. 

 
(12) Az együttmőködési kötelezettség megszegése esetén a családsegítı 5 munkanapon 

belül írásban új határidı tőzésével felhívja a jogosultat, hogy tegyen eleget a jogerıs 
határozatban, illetve az együttmőködési megállapodásban foglaltaknak, egyidejőleg 
tájékoztatja arról, hogy az együttmőködési kötelezettség másodszori felróható megszegése 
esetén a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen az ellátásra való jogosultsága 
megszüntetésre kerül. 

 
(13) A családsegítı a (11) bekezdésben foglalt kötelezettségén túl köteles a jogosultságot 

megállapító hatóságot haladéktalanul írásban tájékoztatni a kötelezettségszegésrıl, 
esetlegesen annak kimentésérıl, továbbá a másodszori felróható kötelezettségszegés esetén a 
rendelkezésre álló valamennyi okiratot a hatóságnak megküldeni. 

 
12.§ (1) Az Szt. és a végrehajtására kiadott rendeletben, a közfoglalkoztatási 

jogszabályokban foglalt, valamint az e rendeletben meghatározott rendelkezések keretei 
között az aktív korú, nem foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben részesülı személy 
köteles vállalni 

a) a beilleszkedést segítı programban való részvételt, 
b) együttmőködni a Hivatallal, valamint 
c) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának illetékes 

Kiskunfélegyházi Kirendeltségével. 
 

(2) A beilleszkedést segítı programban való részvételrıl és az együttmőködés vállalásáról a 
jogosultnak nyilatkoznia kell. Az együttmőködési kötelezettség tartalmát a segély 
megállapításakor a jogosulttal közölni kell. 
 

(3) A jogosult 15 napon belül köteles bejelenteni 
a) ha rendszeres pénzbeli ellátásban részesül, vagy 
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b) keresı tevékenységet folytat, vagy 
c) elızetes letartóztatásban van, vagy 
d) szabadságvesztését tölti, vagy 
e) családjában az egy fıre jutó havi jövedelem meghaladja nyugdíjminimum 90%-át, vagy 
f) ha a rendszeres szociális segély megállapításának alapjául szolgáló jövedelem változik, 

és a változás 3 egymást követı hónapban meghaladja a jogosultság feltételéül 
meghatározott értékhatár 10%-át. 

 
13.§ (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltétele, hogy az ellátás 

jogosultjának lakókörnyezete rendezett legyen, az alábbi szempontok szerint: 
a) a lakóingatlan gondozott, – az évszaknak megfelelıen, folyamatosan – gyommentes legyen, 
b) a lakóingatlanon és az azzal határos köz- vagy magánterületen az ellátásra jogosult és annak 

családja által háztartási kommunális- és egyéb hulladék elhelyezésre, felhalmozásra ne kerüljön, 
c) a lakóingatlan használatához igazodóan, az illemhely a higiéniai követelményeknek megfelelıen 

kerüljön kialakításra, vagy átalakításra, és rendben tartásra, 
d) a lakóingatlanon esetlegesen elıforduló kártevı rágcsálók irtása megtörténjen, 
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. 
g) az ellátás jogosultjának lakókörnyezete rendben tartásáról a lakhatását szolgáló ingatlan 

használatának jogcímétıl függetlenül köteles gondoskodni. 
h)  az állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása. 

(2) A jegyzı az aktív korúak ellátásának megállapítására irányuló kérelem benyújtását 
követıen az eljárás során helyszíni szemle lefolytatása során gyızıdik meg a lakókörnyezet 
rendezettségérıl. 

 
(3) Ha a lakókörnyezet az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyzı 15 

napos határidı tőzésével 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 ellátás 

nem állapítható meg, illetve a megállapított ellátást meg kell szüntetni, ha az (1) bekezdésben 
foglalt feltételeknek – a felszólítás ellenére – nem tesz eleget. 

 
 

5. Lakásfenntartási támogatás 
 

14.§ A lakásfenntartási támogatás egyéb feltétele, a jogosult lakókörnyezetének 15.§ szerint 
való rendezettsége. 

 
 

6. Átmeneti segély 
 

15.§ (1) Átmeneti segélyben részesíthetı az az egyedül álló vagy családban élı nagykorú 
személy, aki Tiszaalpár Nagyközség illetékességi területén legalább 12 hónapja állandó 
lakóhellyel rendelkezik vagy életvitelszerően tartózkodik, és akinek saját maga, illetve 
családjában az egy fıre jutó jövedelem a nyugdíjminimum összegét, egyedül élı esetén a 
150%-át nem haladja meg. 
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(2) Tartósan fennálló rendkívüli élethelyzetben, elemi kár, vagy életveszély esetén az (1) 
bekezdésen túl akkor is megállapítható átmeneti segély, ha az egy fıre jutó jövedelem a 
nyugdíjminimum összegét meghaladja, de 

a) családban a másfélszeresét, 
b) egyedül élı esetén a kétszeresét, 
c) elemi kár, vagy életveszély esetén a háromszorosát 

nem éri el. 
 
(3) E cím tekintetében elemi károsultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek elemi csapás 

következtében a tulajdonában lévı és általa lakott, használt ingatlana, illetve ingósága olyan 
mértékben elpusztult, hogy létfenntartása átmenetileg lehetetlenné vagy nagymértékben 
veszélyeztetetté vált. Elemi csapásnak minısül különösen az árvíz, talajvíz, tőzvész, jelentıs 
viharkár, villámcsapás. 
 

16.§ (1) Az átmeneti segély folyósításának – a (3) bekezdésben szabályozott esetben – 
idıtartama maximum 1 év lehet. 

 
(2) Az átmeneti segély 

a) minimum 3.000,- Ft, 
b) maximum a nyugdíjminimum összegének megfelelı 

összegben állapítható meg. 
 
(3) Az átmeneti segély havi rendszerességgel 

a) minimum 3.000,- Ft/hó, 
b) maximum havonta a nyugdíjminimum összegének megfelelı 

összegben állapítható meg. 
 
(4) Az egyszeri átmeneti segély összegének felsı határa a nyugdíjminimum összege. 
 
(5) Elemi kár esetén és életveszélyben az egyszeri átmeneti segély összege a 

nyugdíjminimum összegének háromszorosáig terjedhet. 
 
17.§ (1) Az átmeneti segély készpénzben vagy természetbeni támogatásként nyújtható. A 

készpénzfelhasználás célját, az elszámolás módját és határidejét – amennyiben rászoruló 
élethelyzetében valódi megoldást jelent – elı lehet írni az átmeneti segélyt megállapító 
határozatban. 

 
(2) Konkrét felhasználási céllal készpénzben nyújtott támogatás esetén a megállapító 

határozatban elszámolási kötelezettséget kell elıírni. Az elszámolási kötelezettség 
indokolatlan elmulasztása esetén újabb segély nem folyósítható. 

 
(3) A természetben nyújtható juttatás formái különösen az élelmiszerjuttatás, fogyasztásra 

kész étel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány, egyéb szociális célú vásárlási és tüzelı 
utalvány, egészségügyi vagy közmőszolgáltatásért fizetendı térítési díj, a jogosult 
lakóingatlanának lakható állapotra helyreállítását végzı szolgáltatás díjának rész- vagy teljes 
összegben történı kifizetése, tőzifa, ruha, krízisotthonban való elhelyezés. 

 
(4) Az egyéb szociális célú vásárlási utalványt a jogosult elsısorban tisztálkodási szerek, 

ruhanemő, gyógyszer vásárlására használhatja fel. Az egyéb szociális célú vásárlási, a tüzelı 
és a fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány kizárólag a jogosult 
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által, – szükség esetén ilyen tartalmú, határozatban foglalt rendelkezés esetén – a jogosult 
érdekében való felhasználásra érvényes. 

 
(5) Az egyéb szociális célú vásárlási utalvány nem használható 

a) alkoholtartalmú ital 
b) dohányáru 
c) és egyéb élvezeti cikk 

vásárlására. 
 
(6) Az egyéb szociális célú és a tüzelı utalvány – kivéve az Erzsébet-utalványt, amelyre az 

arra vonatkozó jogszabályban foglalt rendelkezések érvényesek – minden olyan kereskedelmi 
egységben felhasználható, amelynek üzemeltetıjével a Hivatal megállapodást kötött. Az e 
rendelet által meghatározott egyéb szociális célú és a tüzelı utalvány közokiratnak minısül, 
ellenértékének megtérítésére a Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat vállal felelısséget. Az 
utalvány címletei: 200,-, 500,-, 1.000,- és 2.000,- Ft-os, elıre sorszámozott, szigorú 
számadású nyomtatványnak minısül. 

 
(7) A felhasznált utalványok ellenértékét a Hivatal egyenlíti ki az együttmőködı 

kereskedelmi egységek részére. Az utalványokat a jogosult részére történı átadást követı év 
december 31. napjáig lehet felhasználni. A fel nem használt utalványokat a Hivatal kérelemre 
újra kicseréli. A határidı jogvesztı. 

 
(8) E cím alkalmazásában az utalvány az egyéb szociális célú és a tüzelı utalvány. 
 
18.§ (1) Nem állapítható meg átmeneti segély 

a) ha az aktív korú rendszeres ellátásra szoruló személytıl a szociális segélyt azért vonták meg, 
mert az illetékes munkaügyi központtal való együttmőködést nem vállalta, vagy 

b) azt a személyt, aki a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzattal szemben fennálló érvényes 
polgári jogi szerzıdésbıl fakadó fizetési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, illetve a 
jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésére kötelezték. 

 
(2) Aki rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban, gyermekvédelmi, étkezési díj-

támogatásban részesül, átmeneti segélyben csak különösen nehéz élethelyzetében, és 
legfeljebb a nyugdíjminimum felének összegéig részesíthetı. 
 

(3) Ha az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhetı, hogy a készpénz-segélyt nem a 
rendeltetésének megfelelıen használja fel a jogosult, az ellátás a továbbiakban utalvány, 
elsısorban – ha a felhasználási cél megengedi - fogyasztásra készétel vásárlására 
felhasználható Erzsébet-utalvány formájában is kiadható. Az ellátás nyújtásának módjában 
bekövetkezett változásról végzést kell hozni. 

 
19.§ (1) Átmeneti segély havi rendszerességgel is megállapítható 

a) ha a rászoruló létfenntartása elıre láthatóan - elıre meghatározható tartamú – hosszabb idıre 
veszélyeztetett. Ilyen veszélyhelyzet különösen a hosszan tartó betegség, a rendszeres jövedelem 
hiánya; 

b) ha a rászoruló rendszeres pénzellátásban vagy más rendszeres, a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat által nyújtott segélyben nem részesül. 

 
(2) Amennyiben az ellátást megállapító határozatban több alkalomra szólóan, folyamatosan 

nyújtandó pénzbeli vagy természetbeni ellátás kerül megállapításra, pontosan és a több 
alkalomra tekintettel részletesen fel kell tüntetni 
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a) a pénzbeli ellátás kifizetésének helyszínét és idıpontját, 
b) a természetben nyújtandó támogatás átadásának helyszínét és idıpontját. 

 
(3) Nem állapítható meg átmeneti segély havi rendszerességgel, ha 

a) a rászoruló családjában az egy fıre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 80%-át meghaladja, 
b) a korábban havi rendszerességgel megállapított átmeneti segély folyósításának megszőnésétıl 6 

hónap nem telt el, 
c) a rászoruló olyan jövedelemre szerzett jogosultságot, amelynek összege a jogosultság 

megszerzésének idıpontjáig visszamenılegesen jár, különösen a nyugdíj, 
d) bíróság vagy más hatóság megállapította, hogy az (1) bekezdés a) pont szerinti állapot a 

rászoruló vétkes, vagy egyéb jogszabálysértı magatartásának következtében alakult ki, 
különösen italozó életmód, az illetékes munkaügyi központ által felajánlott munkalehetıség 
visszautasítása. 

e) a rászoruló a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzattal szemben fennálló érvényes polgári jogi 
megállapodásból fakadó fizetési kötelezettségének önhibájából nem tett vagy tesz eleget, illetve 
a jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésére kötelezték jogerısen, 

f) az illetékes munkaügyi központ nyilvántartásában nem szerepel. 
 

20.§ Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a létfenntartás 
veszélyeztetettségének alapját képezı állapotról vagy körülmény fennállásának várható 
idıtartamáról készült igazolást, különösen háziorvosi igazolást a betegség várható 
idıtartamáról. 

 
7. Temetési segély 

 
21.§ (1) Temetési segély nyújtható annak a személynek, akinek a családjában haláleset 

történt, és a temetés költségeinek kifizetése után megélhetésük veszélybe kerülhet, illetve a 
temetés költségeit más módon finanszírozni nem tudják, és akinek saját maga, illetve 
családjában az egy fıre jutó jövedelem a nyugdíjminimum összegét, egyedül élı esetén a 
150%-át nem haladja meg. Kivételes méltányosságból a temetési segély megállapítható akkor 
is, ha a jövedelemhatár ezt 5 %-kal meghaladja. A különös méltánylás eseteit a 27.§ 
szabályozza. 

 
(2) A temetési segély összege nem lehet több Tiszaalpár Nagyközségben szokásos, 

legolcsóbb temetés költségének 15%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési 
költségek viselése a kérelmezınek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. 

 
8. Az átmeneti segély – pénzintézeti tevékenységnek nem minısülı – kamatmentes 

kölcsön formájában történı nyújtása 
 

22.§ (1) Az erre elkülönített költségvetési keretek között kamatmentes, visszatérítendı 
támogatást (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) nyújtható azoknak a Tiszaalpáron 
legalább 12 hónapja állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı, a 
rászorulóknak, akiknek 

a) a saját vagy saját és családja lakáscélú használatában lévı – saját vagy idegen tulajdonú – 
lakóingatlan vonatkozásában közvetlen életveszély elhárítását szolgáló állagmegóvási 
munkálatok szükségesek; 

b) a saját vagy saját és családja lakáscélú használatában lévı – saját vagy idegen tulajdonú – 
lakóingatlan vonatkozásában korszerőtlen, egészségtelen lakásviszonyok – közvetlen 
életveszélyt célzó – megszüntetése szükséges; 

c) a saját vagy saját és családja lakáscélú használatában lévı – saját vagy idegen tulajdonú – 
lakóingatlan vonatkozásában víz-, gáz- és áramszolgálató felé a nyugdíjminimum összegét 
meghaladó nagyságú tartozást halmoztak fel, és adósságukat más módon rendezni nem tudják; 
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d) átmenetileg – másként el nem hárítható – nehéz, különösen életveszélyt eredményezı helyzetbe 
kerültek, vagy kiskorú gyermekeket nevelnek, és a veszélyhelyzetet ésszerően belátható idın 
belül rendezni tudja; 

e) elemi csapás következtében kialakult, a 5. Cím alatt nem szabályozott – másként el nem 
hárítható – élethelyzetekben, ha veszélyhelyzetet ésszerően belátható idın belül rendezni tudja. 

 
(2) Kamatmentes kölcsön nyújtható azoknak is a 22.§ (1) bekezdésében meghatározott 

feltételek esetén, akinek a családjában haláleset történt, és a temetés költségeinek kifizetése 
után megélhetésük veszélybe kerülhet, illetve a temetés költségeit más módon finanszírozni 
nem tudják, és a 21.§ (2) bekezdésben foglalt értéket meghaladja a temetés költsége. 
 

(3) A támogatás az (1) bekezdésben megjelölt célokra annak a rászorulónak nyújtható, 
akinek (családban az egy fıre jutó) átlagos, havi nettó jövedelme a nyugdíjminimum 
háromszorosát nem haladja meg. Kivételes méltányosságból a kamatmentes támogatás 
megállapítható akkor is, ha a jövedelemhatár ezt 5 %-kal meghaladja. A különös méltánylás 
eseteit a 27.§ szabályozza. 
 

(4) A kamatmentes kölcsön nem nyújtható annak a személynek, aki a részére felajánlott 
munkalehetıséget igazolható ok nélkül visszautasítja vagy a kérelem benyújtását megelızı 1 
évben visszautasította vagy a pénzbeli vagy természetben nyújtott ellátást korábban nem a 
céljának megfelelıen használta fel. Nem nyújtható továbbá annak a személynek sem, akinek a 
lakókörnyezete nem felel meg e rendelet 13.§-ában megfogalmazott feltételeknek. 

 
(5) Kamatmentes kölcsön nem nyújtható azoknak a személyeknek sem, akik jelentısebb 

vagyonnal rendelkeznek. E rendelet alkalmazása szempontjából jelentısebb vagyonnak 
minısül az igénylı és vele közös háztartásban élı személyek tulajdonában lévı és 
értékesíthetı üdülı, lakóház, öröklakás, társasházi lakás, beépíthetı lakó- vagy üdülıterület, 
további 1.500.000,- Ft egyedi értéket meghaladó értékő ingó vagyontárgy, 100 AK feletti – 
nem saját és családja megélhetését szolgáló – termıföldek tulajdona, kivéve a rászoruló 
családjának tulajdonát képezı ingatlan, amelyben életvitelszerően lakik. 

 
23.§ A kamatmentes kölcsön nyújtásáról és a felhasználás céljáról a döntésre jogosult 

határozatot hoz. A határozat jogerıre emelkedését követıen a feltételeket hatósági 
szerzıdésbe kell foglalni. A szerzıdési feltételek között kell meghatározni különösen a 
visszafizetés feltételeit, a késedelmes törlesztés jogkövetkezményeit, a felhasználás 
igazolásának módját. A Hivatal a kamatmentes kölcsön célszerinti felhasználásának a 
helyszínen ellenırzi. A kamatmentes kölcsön a hatósági szerzıdés hatályba lépését követıen 
folyósítható. 

 
24.§ A kamatmentes kölcsön összege a 19.§ (1) bekezdésben szabályozott élethelyzet miatt 

– a kérelemhez mellékletként csatolandó költségvetés függvényében 
a) minimum 20 ezer forint, 
b) maximum 100 ezer forintig terjedı, 
c) a 22.§ (1) bekezdés a)-b) és e) pontjában szabályozott rendkívüli élethelyzetben legfeljebb 300 

ezer forintig terjedı összeg lehet. 
 

25.§ (1) A kamatmentes kölcsönt az összeg teljes egészének kifizetésétıl számítva 
a) a 24.§ a) pontja esetében 6 hónapon belül, 
b) a 24.§ b) pontja esetében 18 hónapon belül, 
c) a 24.§ c) pontja esetében 3 hónap türelmi idı eltelte után 48 hónapon belül 

kell visszafizetni. 
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(2) Különös méltánylást érdemlı esetben a visszafizetési határidı 6 hónappal hosszabb 
idıtartamban is megállapítható vagy – a kifizetés után vagy a visszafizetés idıszakában – 
meghosszabbítható. 
 

(3) A kamatmentes kölcsön behajthatatlansága esetén – a szerzıdés megkötését követıen 
bekövetkezett rendkívüli élethelyzet esetén – a döntésre jogosult dönthet a kamatmentes 
kölcsön – még vissza nem fizetett összegének – vissza nem térítendı támogatásra történı 
átalakításáról. 
 

26.§ A kérelemhez korszerősítési és egyéb felújítási munkák esetén szakirányú 
végzettséggel és vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı szakember által készített költségvetést 
és az egyéb jogszabályok szerint szükséges építési vagy bontási engedélyt kell mellékelni. 
 

27.§ Az e §-ban alkalmazott különös méltánylást érdemlı körülmények a következık: 
a) a jogosult vagy családjában élı gyermek, közeli hozzátartozó fogyatékos vagy tartósan beteg 

állapotba kerül, 
b) a jogosult családjában fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeket nevel, vagy oda ilyen gyermek 

kerül, 
c) a jogosult kiskorú gyermekét (gyermekeit) egyedül neveli, vagy egyedül nevelıvé válik, 
d) a jogosult aktív korú és 67%-ot elérı, vagy meghaladó munkaképesség-csökkent, vagy ilyenné 

válik, 
e) a jogosult egészségtelen lakáskörülmények között él, vagy lakáskörülményei ilyenné válnak, 
f) a jogosult fogyatékossági támogatásban részesül, vagy részesülıvé válik, 
f) egyedülálló nyugdíjas, amennyiben havi nettó jövedelme nem haladhatja meg a 

100.000,- Ft-ot, vagy ilyenné lesz. 
 
 

9. Közgyógyellátás 
 

28.§ (1) Méltányosságból közgyógyellátási igazolványra való jogosultságot lehet 
megállapítani azon szociálisan rászoruló személy részére, akinek a háztartásában az egy fıre 
jutó jövedelem a nyugdíjminimum 240%-a alatt, egyedül élı esetén a nyugdíjminimum 
290%-a alatt van, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a nyugdíjminimum 22%-át 
eléri. 
 

(2) Nem részesíthetı közgyógyellátásban az a személy, akinek ellátása, ápolása, gondozása 
tartási, életjáradéki, öröklési szerzıdés alapján biztosított. 
 
 

10. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság 
 

29.§ Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi Szociálpolitikai 
Kerekasztalt az alábbi személyek részvételével mőködteti: 

a) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere, 
b) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Jegyzıje, 
c) Gondozási Központ Vezetıje, 
d) Római katolikus Szeretetszolgálat PAX Otthonának Vezetıje, 
e) Tavirózsa Idısek Otthonának Vezetıje, 
f) Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Vezetıje, 
g) Árpád Fejedelem Általános Iskola Igazgatója, 
h) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat által mőködtetett védınıi szolgálat védınıje, 
i) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat által mőködtetett gyermekorvos, 
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j) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának képviselıje. 
 
 

IV. Fejezet 
10. Záró rendelkezések 

 
30.§ (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. Egyidejőleg 

a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 5/2000.(IV.28.) 
Ktr. számú rendelet hatályát veszti. 

 
(2) Ezt az önkormányzati rendeletet a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. 
 
(3) Felhatalmazást kap a jegyzı, hogy az egyéb szociális célú vásárlási utalvány és a tüzelı 

utalvány elkészíttetésére, nyilvántartására, átadására és felhasználására, valamint az ezzel 
kapcsolatos ügyviteli kérdésekre vonatkozó szabályozás kialakítására vonatkozó szabályzatot 
ennek az önkormányzati rendeletnek hatályba lépésétıl számított 30 napon belül elkészítse. 

 
 
 
Dr. Méhész László       Dr. Vancsura István 
  megbízott jegyzı            polgármester 

 
 

1. sz. melléklet 
 

            Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a módosított 1993. évi III. 
törvény szerint meghatározott jogkörökkel ruházza fel a polgármestert. 

 
 

===================== 
 
11.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés a kiskunfélegyházi kistérségi megállapodások módosításai tárgyában 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
2013. január 1-jétıl a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
társulási rendszer átalakításra kerül, illetve bizonyos részei megszőnnek. Ehhez kapcsolódik 
az elıterjesztés.  
 

Dr. Taricska Tibor képviselı 15,10 órakor kiment a Képviselı-testületi ülésrıl, 
így a jelenlévı képviselık száma: 7 fı. 
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Dr. Méhész László, megbízott jegyzı: 
 
Van egy kistérségi megállapodás, amiben benne van a családsegítı és gyermekjóléti 
szolgáltatás és a nappali ellátás. E megállapodáson belül van egy mikrotérségi megállapodás. 
Ezt a mikrotérségi megállapodásból ki kell venni, és vissza kell juttatni a kistérséghez. A 
kistérség megszavazza és megint visszakerül. Ez az eljárási folyamata ennek a dolognak.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a kiskunfélegyházi kistérségi megállapodások módosításai tárgyú 
elıterjesztést. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
320/2012. (XI.30.) Kt. Határozat: 
 
Kiskunfélegyházi kistérségi megállapodások módosításai 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 
 

       Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete módosítja a 272/2012. 
       (IX.26.) Kt. határozatát, és jóváhagyja a jelen elıterjesztés mellékletét alkotó  

 Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási    
Megállapodásának 9. számú módosítását egységes szerkezetben. 

 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
Határidı: 2012. december 4. 
 
Melléklet:  
          Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási 

       Megállapodás kilencedik számú módosítással egységes szerkezetben  
 

Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
5. Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás (6100 Kiskunfélegyháza, 
    Kossuth L. u. 1.) 
6. Irattár 
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„Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi 

Önkormányzati Társulás” 
 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  
alapján 

 

Társulási megállapodás 
kilencedik számú módosítással egységes szerkezetben 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alapítva: Kiskunfélegyháza, 2007. június 11. 

Kilencedik számú módosítás hatályba lépésének ideje: 2013. január 1. 
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M E G Á L L A P O D Á S 

KISKUNFÉLEGYHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
LÉTREHOZÁSÁRÓL 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján, 
 
o Bugac Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 

(székhely: 6114 Bugac, Béke u. 10.) 
o Bugacpusztaháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 

(székhely: 6114 Bugacpusztaháza, Számadó u. 8.) 
o Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 

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

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

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

(székhely: 6115 Kunszállás, Dózsa Gy. u. 24.) 
o Pálmonostora Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 

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

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

(székhely: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.) 
 

a kistérségi együttmőködés hosszú távú biztosítására, a kistérség területének összehangolt 
fejlesztésére, a térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények 
fenntartására önkéntes és szabad elhatározásukból egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös 
elınyök biztosítását és az arányos teherviselést vállalva többcélú kistérségi önkormányzati társulást 
hoz létre. 
 
 

I. 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1.  A Társulás neve: Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás (KTKÖT),  

(a továbbiakban: Társulás) 
2.  A Társulás székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 1. 
3.  A Társulás lakosságszáma: 46 801 fı 
 
4. A Társulás tagjainak neve, székhelye, mőködési területe, lakosságszáma: 

 Név Székhely 
Lakosság- 
szám (fı) 

Lakosság- 
arány (%) 

1. 
Bugac Nagyközség 
Önkormányzat 

6114 Bugac, 
Béke u. 10. 

2 837 6,06 % 

2. 
Bugacpusztaháza Község 
Önkormányzat 

6114 Bugacpusztaháza,  
Számadó u. 8. 

303 0,64 % 

3. 
Fülöpjakab Község 
Önkormányzat 

6116 Fülöpjakab,  
Alkotmány u. 1 

1 143 2,44% 

4. 
Gátér Község  
Önkormányzat 

6111 Gátér, 
Petıfi u. 16. 

994 2,12 % 

5. 
Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzat 

6100 Kiskunfélegyháza, 
Kossuth Lajos u. 1 

31 230 66,72 % 
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6. 
Kunszállás Község 
Önkormányzat 

6115 Kunszállás, 
Dózsa Gy. u. 24. 

1 707 3,64 % 

7. 
Pálmonostora Község 
Önkormányzat 

6112 Pálmonostora, 
Posta u. 10. 

1 892 4,04 % 

8. 
Petıfiszállás Község 
Önkormányzat 

6113 Petıfiszállás, 
Kossuth u. 6. 

1 582 3,38 % 

9. 
Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzat 

6066 Tiszaalpár, 
Árpád tér 1. 

5 113 10,92 % 

10. Összesen: 
 

46 801fı 100,00 % 

 
5.  A Társulás mőködési területe: A települési tagönkormányzatok közigazgatási területének 

összessége. 
6.  A Társulás jogállása: A Társulás önálló jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek 

mőködésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Társulás elıirányzatai felett teljes 
jogkörrel rendelkezik. 

7.  A Társulás bélyegzıje: Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás felirattal 
ellátott körbélyegzı, közepén a Magyarország címerével. 

8.  A Társulás képviseletét a Társulási Tanács Elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, 
 illetıleg az elnök és elnökhelyettes egyidejő akadályoztatása esetén a Társulási Tanács 
helyettesítéssel megbízott tagja látja el. 

9. A Társulás a Kiskun Vidékfejlesztési Társulás (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza,  
Kossuth Lajos utca 1; alapítva: 2000. február 9.; intézményi törzsszám: 541774100) általános és 
teljes körő jogutódja. 

 
 

II. 
A TÁRSULÁS CÉLJA 

 
A kistérségben mőködı települési önkormányzatok a Társulást egyes oktatási és nevelési, szociális 
ellátási, egészségügyi ellátási és területfejlesztési feladatok végrehajtására, a kistérség területének 
összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, 
megvalósítására); térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények 
fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására hozzák létre. 
A Társulás valamennyi települési önkormányzatra kiterjedıen vállalja az alábbi feladatok ellátását: 

- közoktatási, 
- szociális, 
- területfejlesztési feladatok. 

 
 

III. 
A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 

 
1.  Területfejlesztési feladatellátás: 
1.1. A Társulási Tanács feladata a kistérségi területfejlesztési feladatok összehangolása, a közös 

területfejlesztési programok kialakítása. 
1.2.  A Tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése 

érdekében a megye fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, 
azok társulásai és a kistérség területén mőködı gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. 
Ennek keretében: 
a)  vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait; 
b)  kistérségi fejlesztési programokban meghatározza a kistérség területfejlesztési céljait és 

javaslatot tesz azok megvalósításának módjára; 
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c)  megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal a saját 
kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására; 

d)  érdekközvetítı és érdekvédı tevékenységet folytat a társulási települési tagönkormányzatok 
javára térségi, megyei, regionális és országos szinten, közvetíti és képviseli a sajátos 
érdekeket, beleértve egy-egy település érdekében való együttes fellépést is, a térség 
települései között kialakítja a rendszeres információ- és véleménycserét;  

e)  pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez. 
 
 
2.  Közszolgáltatási feladatellátás: 
 

2.1.  A kistérség egészére, vagy részeire kiterjedı feladatellátás 
 

2.1.1.  A házi segítségnyújtási szociális alapszolgáltatási feladatok Társulás keretében 
történı ellátása, az erre vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63.§-ában meghatározott házi 
segítségnyújtás alapszolgáltatási feladatokról Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzat Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézményével 
megkötött megállapodás alapján. 
- A feladatellátásban résztvevı önkormányzatok: Gátér, Kiskunfélegyháza, 

Pálmonostora, Petıfiszállás. 
- Érintett lakosságszám: 35 788 fı, (76,47 %) 

 
2.1.2.  A belsı ellenırzési feladatok Társulás által történı ellátását, a Társulás saját 

feladatellátásában. 
- A feladatellátásban résztvevı önkormányzatok: Fülöpjakab, Gátér, 
Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petıfiszállás, Tiszaalpár. 
- Érintett lakosságszám: 43 661 fı, (93,3 %) 

 
2.1.3.  Közmővelıdési feladatok Társulás által történı ellátása a Petıfi Sándor Városi 

Könyvtár és Mővelıdési Központ, mint szolgáltató intézménynek a Társulás 
részérıl történı megbízásával a feladatellátásra. 
- A feladatellátásban résztvevı önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza, 
Fülöpjakab, Gátér, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petıfiszállás, 
Tiszaalpár. 
- Érintett lakosságszám: 46 801 fı (100 %) 
 

2.1.4.  A fogyatékos sport-, az iskolai diáksport jellegő rendezvények-, a szabadidıs 
sportversenyek és rendezvények- és az ifjúsági sport-turizmus feladatainak 
összehangolása a Társulás által, együttmőködve a települési 
tagönkormányzatokkal. 
- A feladatellátásban résztvevı önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza, 
Fülöpjakab, Gátér, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petıfiszállás, 
Tiszaalpár. 
- Érintett lakosságszám: 46 801 fı (100 %) 
 

2.1.5.  A turizmus- és idegenforgalmi fejlesztések feladatainak összehangolása a Társulás 
által, együttmőködve a települési tagönkormányzatokkal. Kistérségi turisztikai 
marketing tevékenységek Társulás keretében történı ellátása. 
- A feladatellátásban résztvevı önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza, 
Fülöpjakab, Gátér, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petıfiszállás, 
Tiszaalpár. 
- Érintett lakosságszám: 46 801 fı (100 %) 
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2.2.  Mikrokörzeti feladatellátás  
 

2.2.1. Egészségügyi alapellátást mőködtetı önkormányzati társulás 
- Alapítás éve: 2004. 
- Székhely: Kiskunfélegyháza 
- Társulásban résztvevı önkormányzatok: Kiskunfélegyháza, Gátér 
- Érintett lakosságszám: 32 224 fı, (68,85 %) 
 
 

2.2.2.  Kiskunfélegyházi Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás  
- Alapítás éve: 2005. 
- Székhely: Kiskunfélegyháza 
- Társulásban résztvevı önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza, Gátér, 

Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petıfiszállás 
- Érintett lakosságszám: 40 545 fı, (86,63 %) 
 

2.2.3. Bugac és Bugacpusztaháza Rigó József Általános Mővelıdési Központ 
Intézményfenntartó Társulás 
- Székhely: Bugac 
- Társulásban résztvevı önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza 
- Érintett lakosságszám: 3 140 fı, (6,70 %) 
 

2.2.4.  Mikrokörzeti Társulás nappali ellátási és családsegítési szociális 
alapszolgáltatási feladatok ellátására  
- Székhely: Kiskunfélegyháza  
- A Társulásban résztvevı önkormányzatok: Kiskunfélegyháza, Tiszaalpár 
- Érintett lakosságszám: 36 343 fı (77,65 %) 

 
2.2.5.  Általános Iskolai Intézményfenntartó Mikrokörzeti Társulás  

- Székhely: Kiskunfélegyháza  
- A Társulásban résztvevı önkormányzatok: Gátér, Kiskunfélegyháza 
- Érintett lakosságszám: 32 224 fı (68,85 %) 

 
2.2.6.  Óvodai Intézményfenntartó Mikrokörzeti Társulás  

- Székhely: Kiskunfélegyháza  
- A Társulásban résztvevı önkormányzatok: Gátér, Kiskunfélegyháza, Petıfiszállás 
- Érintett lakosságszám: 33 806 fı (72,23 %) 

 
2.2.7.  Bugac és Bugacpusztaháza Szociális Szolgáltató Központ Intézményfenntartó 

Társulás 
- Székhely: Bugac 
- A Társulásban résztvevı önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza 
- Érintett lakosságszám: 3 140 fı, (6,70 %) 
A feladatellátásban részt vevı önkormányzatok képviselıtestületei az 1993. évi 
III. törvény 92. § 1. bekezdésével és az 1997. évi XXXI. törvény 29. § 3. 
bekezdésével összhangban felhatalmazzák Bugac Nagyközség és 
Bugacpusztaháza Község Önkormányzatai Társult Képviselı-testületét a 
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok tekintetében a 
rendeletalkotás jogával. 

 
 

IV. 
A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŐKÖDÉSE 

 
1. Társulási Tanács 
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1.1.  A Társulás legfıbb irányító és döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács 

gyakorolja a többcélú kistérségi társulási megállapodásban meghatározott feladat- és 
hatásköröket. 

1.2.  A Társulási Tanácsot a Társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester 
helyettesítésének rendjérıl a Képviselı-testület rendelkezik.  

 
2. Társulás elnöke, elnökhelyettese 
 
2.1.  A Társulási Tanács alakuló ülésén, és a Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatban 

meghatározott egyéb esetekben titkos szavazással, minısített többséggel tagjai sorából elnököt 
és elnökhelyettest választ. 

2.2.  Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. Az elnökhelyettes 
személyére az elnök tesz javaslatot. 

2.3. Az elnök és az elnökhelyettes részletes feladatait a Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzata 
tartalmazza. 

 
3. Pénzügyi Bizottság 
 
3.1.  A Társulási Tanács a Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenırzése céljából 

Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottság 5 tagú, a bizottság elnökét és tagjai több 
mint felét a Társulási Tanács tagjai közül kell választani. A bizottság tagjaira a Társulási Tanács 
Elnöke tesz javaslatot. 

3.2.  A Társulás és az általa alapított költségvetési szervek ellenırzését a Pénzügyi Bizottság látja el. 
 
4. Jegyzıi kollégium 
 
4.1.  A Társulási Tanács szakmai véleményezı, elıkészítı és javaslattevı, valamint a Tanács 

döntéseinek végrehajtását segítı szerve. 
4.2.  A Jegyzıi Kollégium tagjai a kistérségi társulás önkormányzatainak jegyzıi és körjegyzıi. A 

Jegyzıi Kollégium munkáját a társulás székhelye szerinti önkormányzat jegyzıje irányítja. 
 
5. A Társulás Munkaszervezete 
 
5.1.  A Társulási Tanács döntéseinek elıkészítését és feladatainak végrehajtását a Társulási Tanács 

Bugac Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közremőködésével látja el. 
 
6. A Társulási Tanács mőködése 
 
6.1.  A Társulási Tanács döntését ülésén, határozattal hozza. 
6.2.  A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, illetıleg az elnök 

és elnökhelyettes egyidejő akadályoztatása esetén, a Társulási Tanács helyettesítéssel megbízott 
tagja hívja össze és vezeti. 

6.3.  A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 
a)  szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal; 
b)  a Társulási Tanács által meghatározott esetben; 
c)  a Társulás tagjai egynegyedének - napirendet tartalmazó - indítványára, annak 

kézhezvételétıl számított tizenöt napon belül; 
d)  a megyei kormányhivatal kezdeményezésére, annak kézhezvételétıl számított tizenöt napon 

belül. 
6.4.  A Társulási Tanács ülése nyilvános. 
6.5.  A Társulási Tanács 

a)  zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízatás adása, illetıleg 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást 
igénylı személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; 
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b)  zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, 
ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 

6.6.  A Társulási Tanács ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melyre a képviselı-testület ülésérıl 
készített jegyzıkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzıkönyvet az 
elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag írja alá.  
A jegyzıkönyvet a társulási tanács elnöke az ülést követı tizenöt napon belül megküldi a 
megyei kormányhivatalnak és a Társulás tagjainak.  

6.7.  A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
6.8.  A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a Tanács tagjainak 2/3-a jelen van, és a 

jelen levı tagok által képviselt települések, jelen megállapodás I. fejezet 4. pontjában rögzített 
lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó települések lakosságszámának felét. 
A javaslatok elfogadásához a jelen levı tagok 2/3-os szótöbbséggel hozott igen szavazata 
szükséges, feltéve, ha a jelen levı, igennel szavazó tagok által képviselt települések, jelen 
megállapodás I. fejezet 4. pontjában rögzített lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó 
települések lakosságszámának felét. 

 
6.9.  Minısített többség szükséges: 

a)  a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylı – pályázat benyújtásához, 
az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, 

b)  az 6.5/b. pont szerinti zárt ülés elrendeléséhez, 
c)  a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás adása, illetıleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, 
d)  a Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadásához, módosításához,  
e)  abban az ügyben, amit a Szervezeti és Mőködési Szabályzat meghatároz. 

6.10.  A minısített többséghez a tagok kétharmadának igen szavazata szükséges, feltéve, ha a jelen 
levı, igennel szavazó tagok által képviselt települések, jelen megállapodás I. fejezet 4. pontjában 
rögzített lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó települések lakosságszámának felét. 

6.11. A Társulási Tanács ellenırzi az Elnök hatáskörébe tett kötelezettségvállalásokat. 
6.12. A Társulási Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzatában dönt a tanácskozási joggal 

meghívottak számáról és körérıl. 
6.13. A Társulási Tanács dönt a Társulásból történı kiváláshoz kapcsolódó pénzügyi, vagyoni 

kérdésekrıl, e Megállapodás VII. fejezetében rögzítettek szerint. 
 
 

V. 
A TÁRSULÁS VAGYONA, PÉNZÜGYI FORRÁSAI, GAZDÁLKODÁSA 

 
1.  A Tárulás induló vagyonát a Kiskun Vidékfejlesztési Társulás vagyona képezi. 
2. A Társulás mőködésével kapcsolatos költségekhez a Társulás tagjai a lakosságszám arányában 

kötelezı befizetést teljesítenek. 
A társulási hozzájárulás mértékét a Társulási Tanács minden évben az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. tv. 23-25. §-aiban foglaltaknak megfelelıen elfogadott költségvetési 
határozatában állapítja meg. A megállapított hozzájárulást évente egy alkalommal, március 15-
ig kell átutalni a Társulás fizetési számlájára. 
Amennyiben a tagönkormányzatok befizetési kötelezettségüknek a fenti határidıig nem tesznek 
eleget, a Társulás munkaszervezete a fizetésre kötelezett tagot írásban felszólítja 30 napos 
határidı megjelölésével az elmaradt hozzájárulás befizetésére.  
Amennyiben a megjelölt határideig nem történik meg az átutalás a Kiskunfélegyházi Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás fizetési számlájára, a Társulás munkaszervezete 15 napos 
fizetési határidı megjelölésével újabb írásbeli felhívást tesz a tagönkormányzat felé. A 45 napon 
túli késedelem estén a Társulás felhatalmazza számlavezetı pénzintézetét, hogy követeléseit az 
adós tagönkormányzat fizetési számlájáról azonnali beszedési megbízás - inkasszó - 
alkalmazásával beszedje. A tagönkormányzatok által vállalt egyéb pénzügy kötelezettség 
vonatkozásában az önkormányzat és a Társulás közötti külön megállapodásban-, vagy Társulási 
Tanács határozatában foglaltakat kell irányadónak tekinteni azzal a feltétellel, hogy amennyiben 



 50 

a tagönkormányzat befizetési kötelezettségének a meghatározott határidıig nem tesz eleget, a 
Társulás munkaszervezete a fizetésre kötelezett tagot írásban felszólítja 30 napos határidı 
megjelölésével az elmaradt pénzügyi kötelezettségvállalás befizetésére. Amennyiben a 
megjelölt határidıig nem történik meg az átutalás a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás fizetési számlájára, a Társulás munkaszervezete 15 napos fizetési 
határidı megjelölésével újabb írásbeli felhívást tesz az önkormányzat felé. A 45 napon túli 
késedelem estén a Társulás felhatalmazza számlavezetı pénzintézetét, hogy követeléseit az adós 
tagönkormányzat fizetési számlájáról azonnali beszedési megbízás – inkasszó - alkalmazásával 
beszedje. 

3.  A Társulás egyéb bevételei: 
- állami támogatás, hozzájárulás, 
- állami pályázati források, 
- Európai Uniós pályázati források, 
- gazdálkodó vagy más szerv által juttatott támogatás, 
- Társulás vagyonának hasznosításából, vagy pénzbeli befektetésébıl származó bevételek, 
- A Társulás gazdasági tevékenységébıl származó bevételek. 

4. A Társulás gazdálkodására, a költségvetés összeállítására és a költségvetési határozatának 
megalkotására, az elıirányzat gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének különös szabályairól szóló 
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

5. A Társulás vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Társulási Tanács gyakorolja, és a 
Tanács gondoskodik a vagyonnal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésérıl is. 

6. A Társulás bevételei, a tagok által bevitt vagyon a Társulás saját vagyona, amelynek szaporulata 
a Társulást illeti meg. A Társulás megszőnése esetén a vagyonát a Társulás tagjai között az 
ahhoz történt hozzájárulás arányában kell megosztani, oly módon, hogy bármely tag által bevitt 
vagyonra az adott tag jogosult. 

7.  A tagok vállalják, hogy a Megállapodás III. fejezet 2.1. pontban vállalt közszolgáltatási 
feladatok ellátása esetében, a Társulás részére biztosított állami normatív mőködési támogatások 
felhasználása és a tényleges feladat ellátási költségek közötti különbözetet az általuk igénybe 
vett szolgáltatás arányában megfizetik. A feladatellátást biztosító tag vállalja, hogy a 
tényleges feladat ellátási költségek elszámolása után, a nem kötött felhasználású, állami 
normatív mőködési támogatásokból képzıdı maradványt kifizeti azon önkormányzat 
részére, ahol a feladatellátás megvalósult. 

8. A társulás tagjainak több mint a fele minısített többséggel hozott határozatával a naptári év 
utolsó napjával a Tárulásból kizárhatja a Társulás azon tagját, amely a Megállapodásban 
meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra, határidıben nem tett eleget. 

9. A Társulás feladatainak ellátása érdekében támogatással létrehozott vagyon, eltérı 
megállapodás hiányában – az aktiválást követıen – ingatlanvagyon esetében öt évig, más 
vagyon esetében két évig nem idegeníthetı el, az alábbi két estet kivéve: 
a) Az elidegenítést mőszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó 

ellenértéket a Társulás ugyanazon feladatellátás fejlesztési szükségleteire fordítja, amelyhez 
az elidegenítést megelızıen az értékesített vagyon kapcsolódott. 

b) Az adott feladat Társulási szintő ellátásának megszőnése, vagy a Társulás megszőnése 
esetén, a támogatással létrehozott vagyon a feladatot a továbbiakban ellátó helyi 
önkormányzat, vagy a feladatot ellátó egyéb szervezet tulajdonába kerül. 

10. A Társulás jogutód nélkül való megszőnése esetén a Társulás vagyona (kivéve a 9.b) pont 
által érintett vagyoni részt) értékesítésre kerül, melybıl a tagönkormányzatok a tárgyévi 
tagi hozzájárulásuk arányában részesülnek. Az értékesítés rendjét a Társulási Tanács 
határozza meg. A Társulás tulajdonában lévı szellemi termékek (immateriális javak) 
térítésmentesen Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának tulajdonába kerülnek. 
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VI. 
A MEGÁLLAPODÁS IDİTARTAMA 

 
1.  A társulási megállapodás határozatlan idıre szól. 
 
 

VII. 
A TÁRSULÁSHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ÉS KIVÁLÁS 

 
1.  A Társuláshoz való csatlakozás idıben nem korlátozott. 
2. A Társuláshoz csatlakozni a Társulás Elnökéhez eljuttatott szándéknyilatkozattal lehet. A 

csatlakozási szándékról az Elnök 8 napon belül köteles értesíteni valamennyi 
tagönkormányzatot. 

3. A Társulás tagja a megállapodást abban az esetben mondhatja fel, ha a Társulással szemben 
tartozása, vagy egyéb kötelezettsége nincs. A Társulás tagjai kötelesek a kiváló tag részére 
hozzájárulásukat megadni, amennyiben a kiválni szándékozó tag vállalja, hogy a kiválási 
szándékának bejelentése napját megelızıen társulási tagként vállalt vagyoni kötelezettségeit 
maradéktalanul teljesíti, továbbá a kiválásával a Társulást esetlegesen érı vagyoni károkat a 
Társulás részére maradéktalanul megtéríti. A Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával 
lehet, a kiválási szándékról a tagönkormányzat képviselı-testülete 6 hónappal korábban köteles 
döntést hozni. 

4. A társulási megállapodás felmondása, vagy a Társulás megszőnése esetén a Társulás tagjainak el 
kell számolni. A Társulástól megváló taggal történı elszámolás során figyelembe kell venni a 
Társulás vagyonát, beleértve a kötelezettségeit is. A kiváló tag a Társulás javaiból-terheibıl az 
általa fizetett hozzájárulások arányában részesül, a Társulási Tanács döntése alapján 
pénzeszköz, vagy konkrét ingó, ingatlan tulajdon formájában. 

 
 

VIII. 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1.  Jelen Megállapodás a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi 

CVII. törvény rendelkezései szerinti, a társulásban részt vevı képviselı-testületek 
mindegyikének jóváhagyásával lép hatályba. 

2.  Jelen Megállapodás hatályba lépésével a Kiskun Vidékfejlesztési Társulás (székhely: 6100 
Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1; alapítva: 2000. február 9; intézményi törzsszám: 
541774100) megszőnik. A megszőnı a Kiskun Vidékfejlesztési Társulás (székhely: 6100 
Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1; alapítva: 2000. február 9; intézményi törzsszám: 
541774100) általános és teljes körő jogutódja a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás. 

3. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 
2004. évi CVII. tv., a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló 1997. évi 
CXXXV. tv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvrıl 
szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

4. A felek egymás közti esetleges vitáikat békés úton kívánják rendezni. Ennek sikertelensége 
esetén alávetik magukat a Kiskunfélegyházi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. 

5. A Megállapodás 1. sz. melléklete jelen Megállapodást jóváhagyó döntést tartalmazó képviselı-
testületi ülésekrıl készült hitelesített jegyzıkönyvi kivonat. 

 
 
 
Kiskunfélegyháza, 2012. december ... 
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___________________________ 

Kapus Krisztián 
Kiskunfélegyháza Város 

Polgármestere 
P.H. 

 
 
 

___________________________ 
Dr. Vancsura István 

Tiszaalpár Nagyközség 
Polgármestere 

P.H. 

 
 
 

___________________________ 
Szabó László 

Bugac Nagyközség 
Polgármestere 

P.H. 
 
 
 

___________________________ 
Kovács György 

Bugacpusztaháza Község 
Polgármestere 

P.H. 

 
 
 

__________________________ 
Rádiné Gémes Ildikó 
Pálmonostora Község 

Polgármestere 
P.H. 

 
 
 

___________________________ 
Kovács Imre 

Kunszállás Község 
Polgármestere 

P.H. 
 
 

 
___________________________ 

Szász János Attila 
Petıfiszállás Község 

Polgármestere 
P.H. 

 
 
 

___________________________ 
Csáki Béla 

Fülöpjakab Község 
Polgármestere 

P.H. 

 
 
 

___________________________ 
Jánosiné Gyermán Erzsébet 

Gátér Község 
Polgármestere 

P.H. 
 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
                   tagönkormányzatai között a gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására  
                   létrejött megállapodás módosítása tárgyában 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elıterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részletesen tárgyalta. 
- 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 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
321/2012. (XI.30.) Kt. Határozat: 
 
A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai 
között a ’gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására’ létrejött megállapodás 
módosítása 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 
 

1. Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja a  
      tagönkormányzatok és Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata között a 
      gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátása tárgyában létrejött megállapodás 
      V. számú módosítását. 
 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
Határidı: 2012. december 4. 

      Melléklet: 
  Megállapodás gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására V. számú  
      módosítása  

 
Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
5. Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás (6100 Kiskunfélegyháza, 
    Kossuth L. u. 1.) 
6. Irattár 

 
 

                                           Melléklet 

 
 

M E G Á L L A P O D Á S 
 

(ötödik számú módosítás) 
 
 

gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására 

 
 
Módosítás tartalma: 
A Megállapodás VI.1. pontja helyébe a következı szöveg lép: 
 
1.) Jelen megállapodást a felek 2012. október 1-jétıl 2012. december 31-éig kötik. 
 
 
 
Kiskunfélegyháza 2012. december … 
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___________________________ 
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. 

 

 
 
13.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Beszámoló az útjavítások aktuális állapotáról 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Bartucz István településüzemeltetı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen több észrevétel hangzott el azzal kapcsolatban, hogy 
a belterületi utak kevésbé kapnak figyelmet az útjavítások során. Valóban van néhány utca 
amelyekben vélhetıleg nem fog munkálat folyni a szennyvízberuházás kapcsán. Ezeket 
egyenként meg fogjuk nézni, és ott el fogjuk végezni azokat a feladatokat, amik az utak 
karbantartásához szükséges.  
A külterületi utak javítása elkezdıdött. A gépek rendelkezésre állnak, most pillanatnyilag 
ember nincs rá. Az a javaslat hangzott el a bizottsági ülésen, hogy a Településgazdálkodási 
Kft. vegyen fel egy fıt a munkagépre és indítsa el a munkálatokat. Ennek a kidolgozására a 
jegyzı urat kérte fel a bizottság. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az útjavítások aktuális állapotával 
kapcsolatban hozott határozat-tervezetet.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
322/2012. (XI.30.) Kt. Határozat: 
 
Útjavítások aktuális állapotáról szóló tájékoztató 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztésben foglaltak 
szerint megtárgyalta Tiszaalpár Nagyközség útjavításaival kapcsolatosan 2012. évben 
idıarányosan elvégzett feladatairól szóló tájékoztatást.  
Az abban foglaltakat nem fogadta el, és ezért az útjavításokban fellelhetı hiányosságok 
megoldásaként felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a Tiszaalpár 
Településgazdálkodási Korlátolt Felelısségő társaság (Cg. 03-09-121886, szh: 6066 
Tiszaalpár, Árpád tér 1., ügyvezetı: Bartucz István, adószám: 23172584-2-03) 
vonatkozásában – az útjavítás és településüzemeltetést is magában foglaló 
tevékenységére – dolgozzon ki törvényes, költséghatékony és problémamegoldó többcélú 
stratégiai javaslatot.  
 
Határidı: 2012. december 12. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Bársony Lajos vagyongazdálkodási felelıs 
5. Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
6. Bartucz István ügyvezetı 
7. Irattár 

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

Dr. Taricska Tibor képviselı 15,19 órakor visszajött a Képviselı-testületi ülésre, 
így a jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 

 
 
 
 
14.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Beszámoló a költségvetés idıarányos teljesítésérıl 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Borsi Sándorné pénzügyi munkatárs 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elıterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részletesen tárgyalta, elfogadásra 
javasolta. 
2012. III. negyedévben 547.342 eFt bevétel és 550.886 eFt kiadást teljesített az 
önkormányzat. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a költségvetés idıarányos teljesítésérıl 
szóló elıterjesztést. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatokat hozza: 
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323/2012. (XI.30.) Kt. Határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetés III. 
negyedévi teljesítésérıl készült tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Vagyongazdálkodási Csoport 
4. Irattár 

===================== 
 
324/2012. (XI.30.) Kt. Határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat és az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 2012. évi 
költségvetés III. negyedévi teljesítésérıl készült tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Vagyongazdálkodási Csoport 
4. Irattár 
  

========================= 
 
15.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés a 2013. évi költségvetési koncepcióra 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Borsi Sándorné pénzügyi munkatárs 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. 
Azt szeretném, ha Tiszaalpár Nagyközség a jövı évi költségvetését minél elıbb, amikor erre 
lehetıség nyílik el tudja fogadni. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Az elıkészületeket már el kellene kezdeni ahhoz, hogy a költségvetés megfelelı formában 
kerüljön elénk. Például a hivatali mobiltelefonoknak a használatát emelném ki, amely úgy 
tudom, hogy nincs szabályozva.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a 2013. évi költségvetési koncepcióról szóló elıterjesztést. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
325/2012. (XI.30.) Kt. Határozat 
 
2013. évi költségvetési koncepció 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. évi költségvetési 
koncepciójáról szóló elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
1/ Az intézmények és a kötelezı feladatellátások mőködési feltételeit a rendelet tervezet 
biztosítsa. 
2/ A rendelet tervezet összeállítása során a feladatok ellátásához szükséges tényleges 
ráfordítások felmérésével, és ha szükséges rangsorolásával biztosítani kell a mőködési 
költségvetés hiány nélküli egyensúlyát. 
3/ Folyamatosan vizsgálni kell a költséghatékonyabb munkavégzés lehetıségeit, és a 
többletforrások elérhetıségét. 
4/ az önkormányzat kiemelt fejlesztési célkitőzése a szennyvízhálózat kiépítése, további 
fejlesztési feladatok csak akkor vállalhatók, ha azok nem veszélyeztetik ezen projekt 
megvalósítását. 
5/ A 2013. évi költségvetési rendelet megalkotásáig a Képviselı-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az önkormányzatot megilletı bevételek, hatályos jogszabályok 
szerinti beszedésérıl gondoskodjon és az intézmények mőködéséhez szükséges kiadások 
arányos teljesítését engedélyezze. 
 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
Határidı: a költségvetés elkészítésére meghatározott határidı 
 
Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Bársony Lajos vagyongazdálkodási felelıs 
5. Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
6. Irattár 
 

====================== 
 
16.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Beszámoló a 2012. évi közbeszerzési tevékenységrıl  
                    (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Bársony Lajos vagyongazdálkodási munkatárs 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nyilvánvaló, hogy közbeszerzési eljárásra akkor kerül sor, amikor a beruházás meghaladja azt 
az értéket, ami közbeszerzést igényel. Ebben az évben pályázataink kapcsán néhány ilyen 
volt, többek között a piac pályázata kapcsán és a szennyvízberuházás kapcsán. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a 2012. évi közbeszerzési 
tevékenységrıl szóló beszámolót. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
326/2012. (XI.30.) Kt. Határozat 
 
Beszámoló a 2012. évi közbeszerzési tevékenységrıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztésben foglaltak 
szerint megtárgyalta, és elfogadta Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala 2012. évi közbeszerzési tevékenységérıl szóló beszámolót. 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a 2013. évi javaslatát 2013. március 31-
ig terjessze elı. 
 
Határidı: 2013. március 31. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Bársony Lajos vagyongazdálkodási felelıs 
5. Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
6. Irattár 
 

========================= 
 
17.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Párt- és jelképhasználati rendelet hatályon kívül helyezése 
                  (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Képviselı-testület hozott egy 22/2012. (IX.27.) Ktr. számú rendeletet, amellyel 
kapcsolatban a kormányhivatal törvényességi felhívással élt. Nem a módosítását javasolja, 
hanem a teljes visszavonását ennek a rendeletnek.  
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Barna Sándor, képviselı: 
 
Természetes, hogy az Alkotmánybíróság döntését tiszteletben tartjuk. 
A Képviselı-testület 2/3-a támogatta a megalkotását, illetve a Trió Tv honlapján volt errıl 
egy szavazás, ahol szintén 2/3-os szavazással támogatták ennek a rendeletnek a megalkotását.  
A település, illetve kistérség lakosságának többsége nem tartja azt ildomosnak, hogy egy 
önkormányzati rendezvényen zászló mögé felsorakozva jelenjen meg a párttagság, illetve a 
lakosság. 
Ha azt mondják, hogy nem helytálló ez a rendeletalkotás, akkor vissza kell vonni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja az önkormányzati rendezvényeken történı párt- jelképhasználatról szóló 
22/2012. (IX.27.) Ktr. számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló 
elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotja: 

 
 

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

25/2012.(XII.01.) Ktr. sz. önkormányzati rendelete 
 

Az önkormányzati rendezvényeken történı párt-jelképhasználatról szóló 
22/2012.(IX.27.) Ktr. számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl 

 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva továbbá a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 
többször módosított, egységes szerkezetbe foglalt 5/2003.(V.26.) Ktr. számú rendelete 
(SzMSz) 41.§ (1) bekezdésében szabályozott – és az SzMSz 52.§ (6) bekezdés b) pontja által 
biztosított véleményezési jogkörében az illetékes Ügyrendi, valamint Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság véleményének kikérésével – a következıket rendeli: 

l.§ Hatályát veszti az önkormányzati rendezvényeken történı párt-jelképhasználatról szóló 
22/2012.(IX.27.) Ktr. számú önkormányzati rendelet. 

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és az azt követı napon hatályát 
veszti. 
 
 
           Dr. Vancsura István              Dr. Méhész László 
   polgármester            megbízott jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2012. december 01. 
 

 
Dr. Méhész László 

megbízott jegyı



18.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: A 2011. évi zárszámadással kapcsolatos kormányhivatali javaslat 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
2012. május 7-i ülésen került sor a zárszámadási rendelet-tervezetnek a Képviselı-testület elé 
terjesztésére, az abban foglaltak szerint alkotott rendeletet. A Kormányhivatal  a határidık 
betartását észrevételezte. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a 2011. évi zárszámadással kapcsolatos 
kormányhivatali javaslatot. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
327/2012. (XI.30.) Kt. Határozat 
 
2011. évi zárszámadással kapcsolatos kormányhivatali javaslat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal B-001/5045-1/2012. számú ügyiratában foglalt javaslatát, és azt 
tartalma szerint tudomásul vette és elfogadta. 
Felhívja Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a jövıben a jogszabályban foglalt 
határidıknek megfelelıen készítse elı, és terjessze a Képviselı-testület elé a rendelet- és 
határozat-tervezeteket. 
 
Határidı: azonnal és folyamatosan 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
5. Irattár 
 

============================ 
 
19.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata a Tiszaalpár Hírmondó kapcsán 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Barna Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
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Barna Sándor, képviselı: 
 
Augusztus 29-én a bizottság két határozatot hozott a Tiszaalpár Hírmondó kapcsán. Az egyik 
javaslat az volt, hogy a jelenlegi 100,- Ft-os árat – figyelembe véve, hogy az elmúlt 6 évben 
nem volt áremelés – 120,- Ft-ra javasolta emelni. Másik határozatban pedig arról határozott, a 
Képviselı-testületnek javasolta elfogadni, hogy a Képviselı-testület tagjai ne kapjanak 
tiszteletpéldányt a Hírmondó újságból. Úgy tudom, hogy 44 tiszteletpéldány van ami a 
településen kiküldésre kerül.  
Véleményt kérnék abban a tekintetben, hogy maradjon mind a 44 tiszteletpéldány, vagy ne 
legyen egyáltalán tiszteletpéldány. 
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
A legutóbbi alkalommal amikor ezt tárgyaltuk addig jutottunk el, hogy a képviselık 
tiszteletpéldányát vonjuk vissza. Magam részérıl azt tudom támogatni, hogy egységesen az 
ingyenes példányokat vonjuk vissza 2013. január 1-jétıl. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Tiszaalpári Hírmondó 44 db tiszteletpéldányát 2013. január 1-
jétıl vonja vissza a Képviselı-testület.  
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
328/2012. (XI.30.) Kt. Határozat 
 
Tiszaalpár Hírmondó újság tiszteletpéldányának visszavonása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az írásbeli elıterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Tiszaalpári Hírmondó újság 44 db 
tiszteletpéldányát visszavonja 2013. január 1. napjától. 
 
Határidı: 2012. január 1. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
5. Irattár 
 

====================== 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Tiszaalpári Hírmondó újság árát emelje fel a Képviselı-testület 
120,- Ft-ra 2013. január 1-jétıl. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
329/2012. (XI.30.) Kt. Határozat 
 
Tiszaalpár Hírmondó újság árának felemelése 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az írásbeli elıterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Tiszaalpár Hírmondó újság árát 
felemeli 120,- Ft-ra 2013. január 1. napjától. 
 
Határidı: 2012. január 1. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
5. Irattár 
 

========================== 
 
20.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Benzinke Kft. és az Inter Auto Trans Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft.  
                   közös kérelme ingatlan elidegenítéséhez való hozzájárulásra 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elıterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság támogatta. 
A Benzinke Kft. által mőködtetett benzinkút családon belül egy másik gazdasági társaságba 
került eladásra. Kérik, hogy az önkormányzat ne éljen az elıvásárlási jogával a benzinkút alatt 
lévı földterület vonatkozásában. Minden feltételeket ugyanúgy vállalnak, mint ahogy azt a 
Benzinke Kft. teljesítette. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Benzinke Kft. és az Inter auto Trans 
Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft. közös kérelmét ingatlan elidegenítéséhez való 
hozzájárulásra.  
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A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
330/2012. (XI.30.) Kt. Határozat 
 
Benzinke Kft. és az Inter Auto Trans Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft. közös 
kérelme ingatlan elidegenítéséhez való hozzájárulásra 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 

1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztésben  
foglaltak szerint a Tiszaalpár belterület 1147/A helyrajzi számú ingatlan 
tekintetében az elıvásárlási jogával való lehetıséget megvitatta, és úgy 
nyilatkozik, hogy azzal nem kíván élni, tehát az elidegenítéshez hozzájárul. 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a döntésrıl a jogosultat 
haladéktalanul értesítse, és az 1147 hrsz-ú terület használatára pedig a 23 m2-es 
épület felépítmény új tulajdonosával a bérleti szerzıdést kösse meg a jelenleg 
hatályos bérleti szerzıdés tartalma, különösen a bérleti díj szerint. 
 

Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Bársony Lajos vagyongazdálkodási felelıs 
5. Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
6. Irattár 
 

========================== 
21.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Polgármesteri Hivatal állománya, létszámának bıvítése 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Többszörösen tárgyaltuk, illetve többszörösen felmerül ez a probléma, részint az átszervezés 
kapcsán, részint a hivatalban folyó munka kapcsán. Az a létkeret, amivel a hivatal jelenleg 
dolgozik, - figyelembe véve, hogy 2013. január 1-jétıl 3 fı elmegy a hivataltól, és azt is 
figyelembe véve, hogy korábban a Képviselı-testület 2,5 fıvel megemelte a hivatal 
létszámkeretét – nem elegendı, a hivatal szakszerő, jó mőködéséhez.  
További 1 fıvel javasoljuk megemelni a hivatal létszámállományát. 2012. december 31. 
napjával egy dolgozó nyugállományba vonul, és ezt figyelembe véve 2 fıvel lehet bıvíteni a 
hivatal létszámát.  
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Barna Sándor, képviselı: 
 
Jelen pillanatban 16 köztisztviselıje van a hivatalnak. Az iskolától átjön 4 személy – 20 fı, 
egy személlyel bıvítjük – 21 fı, a járáshoz átkerül 3 státusz – 18 fı. Az országos 
költségvetési rendeletjavaslata a mi településünket az A-3-as (5001-11000) kategóriába 
sorolja, azt jelenti, hogy a költségvetés 15,1 személy mőködtetéséhez tud hozzájárulni. 
Figyelmébe ajánlom mindenkinek - figyelembe véve a polgármester úr által elmondottakat, 
illetve jegyzı úrral és igazgatási csoportvezetı asszonnyal az elızetes megbeszéléseket, hogy 
terhelt az állomány és sokat kell dolgozniuk, - de már ezzel a döntésünkkel is, amit most 
meghozunk, 3 személynek a teljes bérét, járulékát, mőködési költségeit a Képviselı-testület 
költségvetésébıl kell teljes mértékben finanszírozni, amit valahogy, valahonnan ki kell 
gazdálkodnunk.  
 
Dr. Méhész László, megbízott jegyzı: 
 
Hozzátenném, hogy ebben az irányelvben van egy 21-es maximális létszám is, 21 létszámig 
van támogatva. Az más kérdés, hogy finanszírozás szempontjából nyilván a kisebbet veszik 
figyelembe, de azt se felejtsük el, hogy tudomásom szerint 2013-ban 2 fı nyugállományba 
vonul.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nyilvánvaló, hogy a feladatokhoz kell biztosítani az embereket és lehetıleg jó szakembereket. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
A mai nap folyamán született már arról döntés, hogy a hivatal számítógépes rendszerét 
felújítjuk. Úgy gondolom, hogy ez ugyanolyan hozzájárulás ahhoz, hogy a munka jobban 
menjen. Ha ezt is figyelembe vesszük, akkor a 18-as létszám elfogadható a környezı 
önkormányzatokhoz képest. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
40 %-os feladatelvonás mellett, 15,1 fıre fogjuk kapni a normatívát. A többit Tiszaalpár 
Képviselı-testületének költségvetésébıl kell kigazdálkodni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal állománya, létszámának bıvítésérıl szóló 
határozat-tervezetet. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
331/2012. (XI.30.) Kt. Határozat 
 
Polgármesteri Hivatal állománya, létszámának bıvítése 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 
Tiszaalpár nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának teljes munkaidıben, határozatlan idıre 
foglalkoztatott köztisztviselıi álláshelyeinek létszámkeretét 2012. 12. 01. napjától 1 fıvel 
megemeli, továbbá engedélyezi, hogy 2013. január 1-jétıl – nyugdíjazás folytán – 
megüresedı álláshelyet teljes munkaidıben, határozatlan idıre foglalkoztatott 
köztisztviselıvel betöltse.  
Felkéri Dr. Méhész László megbízott jegyzıt, hogy humán-erıforrási nyilvántartást és a 
pénzügyi elıirányzatot a fentiek szerint módosítsa, továbbá a szükséges okiratokat 
készítse el. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 
Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
5. Irattár 
 

======================== 
 
22.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Javaslat az önkormányzati jogi képviselet ellátására állandó ügyvédi megbízási 
                   szerzıdéssel Dr. Csernus Tibor képviselı úr, mint ügyvéd részérıl 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elıterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, javasolja a Képviselı-
testületnek elfogadásra.  
Korábban volt gyakorlat az önkormányzatnál, hogy Dr. Csernus Tibor egyéni ügyvéd látott el 
olyan jellegő ügyvédi feladatokat, ami a hivatal szakszerő és jó jogi mőködéséhez feltétlenül 
szükséges volt. Most ehhez térnénk vissza, és ismételten megbíznánk az ügyvédurat, hogy 
ezeket a feladatokat, - amelyek részint szerzıdéskötések, szerzıdések jóváhagyása, 
felülvizsgálata - a hivatal számára ellássa. 
 
- Szavazásra bocsátja, Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat jogi képviselete érdekében Dr. 
Csernus Tibor egyéni ügyvéddel kötött megbízási szerzıdést. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, 1 fı nem vett 
részt a szavazásban – az alábbi határozatot hozza: 
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332/2012. (XI.30.) Kt. Határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat jogi képviselete érdekében Dr. Csernus Tibor 
egyéni ügyvéddel kötött megbízási szerzıdés 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 
Tiszaalpár nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az írásbeli elıterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és a Dr. Vancsura István polgármester által képviselt 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat jogi képviselete érdekében általa Dr. Csernus 
Tibor egyéni ügyvéddel kötött megbízási szerzıdésben foglaltakat jóváhagyja és a 
kötelezettséget magáénak ismeri el.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Dr. Csernus Tibor ügyévd (6000 Kecskemét, Klapka u. 6.) 
4. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
5. Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
6. Irattár 
 

========================= 
 
23.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Javaslat az iskola átszervezése kapcsán leltározási ad hoc bizottság alakítására 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, támogatta a javaslatot. 
Az átalakítás kapcsán kibıvített 4 fıvel történjen meg egy aktuális állapotnak megfelelı 
leltár. 
Ebbe az ad hoc bizottságba javasolva van Bársony Lajos a vagyongazdálkodási felelıs a 
Polgármesteri Hivatal részérıl, Becseiné Bajáki Anna titkársági munkatárs szintén a 
Polgármesteri Hivatal részérıl, Dr. Puliusné Sárdi Mária a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tagja és Dr. Csernus Tibor szintén a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja.  
 
- Szavazásra bocsátja az iskola átszervezése kapcsán leltározási ad hoc bizottság alakításáról 
szóló határozati javaslatot.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
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333/2012. (XI.30.) Kt. Határozat 
 
Az iskola átszervezése kapcsán leltározási ad hoc bizottság alakítása 
 

 Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. 
törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva 
a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete, mint Fenntartó az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár intézmény költségvetési önállóságát 
megszüntetı (átszervezést elrendelı) 301/2012.(X.24.) Kth. határozat 
végrehajtásának érdekében az átadás-átvétel alapfeltételeként az aktuális 
állapotnak megfelelı leltár felvételére Ad hoc Bizottságot állít fel, melynek tagjai: 
Bársony Lajos vagyongazdálkodási felelıs, a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselıje, 
Becseiné Bajáki Anna titkársági munkatárs, a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselıje, 

                          Dr. Puliusné Sárdi Mária Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-
testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának tagja, 

                                Dr. Csernus Tibor Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának képviselıje, a   
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának tagja, 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, Dr. Méhész László megbízott jegyzıt 
és Gyıri Istvánné igazgatót, hogy az írásba foglalt leltár alapján haladéktalanul, de 
legkésıbb 2012. december 10 napjáig kösse meg a megállapodást a 
humánerıforrás és eszközök átadása érdekében. 
 
A leltár elkészítésére: 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Ad hoc Bizottság tagjai 
 
Az intézmény átszervezés végrehajtása érdekében megállapodás megkötésére: 
Határidı: 2012. december 10. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester, Dr. Méhész László megbízott jegyzıt és 
Gyıri Istvánné igazgató 

 
Határozatról értesül: 
1.) Dr. Vancsura István polgármester 
2.) Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
3.) Bársony Lajos vagyongazdálkodási felelıs 
4.) Becseiné Bajáki Anna titkársági munkatárs 
5.) Dr. Puliusné Sárdi Mária Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának tagja 
6.) Dr. Csernus Tibor Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának képviselıje, a Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottságának tagja 
7.) Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
8.) Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
9.) Irattár 
 

====================== 
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24.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Közvilágítási szerzıdés jóváhagyása 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A tegnapi Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen Ottmár László jelen volt az EDF 
DÉMÁSZ Zrt. képviseletében és részletesen elmondta a koncepciót.  
Céljuk továbbra is az, hogy a közvilágítás éves összege valamilyen módon csökkenjen. 
Ígéretet kaptunk arra, hogy az EDF DÉMÁSZ napokon belül befejezi azt a leltározást, ami a 
közvilágítási lámpákat leltározza fel, és arra vonatkozó javaslatát is megteszi, hogy melyek 
azok az energiapocsékoló égıtestek, amelyeknek a cseréjét célszerő lesz elvégezni.  
A képviselık részérıl is történt egy elızetes felmérés a településen. Fogom javasolni, hogy 
olyan helyeken, ahol luxusvilágítás van, ott vizsgáljuk meg, hogy csökkenthetünk-e az 
égıszámon. Néhány helyen viszont szükség lenne arra, hogy plusz világítás legyen. Ezeket 
pontosan, tételesen meg fogjuk vizsgálni és amikor ez megtörténik, ismét a Képviselı-testület 
elé hozzuk.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A bizottsági ülésen Ottmár úr azt is hozzátette, hogy a lámpák csökkentése nem biztos, hogy 
pozitív hatással lesz a településre, mert azokon a településeken, ahol csökkentették a lámpák 
számát, ott a betörések, lopások száma növekedett a sötétség miatt.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja az EDF DÉMÁSZ Zrt. közvilágítás üzemeltetési és villamos energia 
beszerzési ajánlatát. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
334/2012. (XI.30.) Kt. Határozat 
 
EDF DÉMÁSZ Zrt. közvilágítás üzemeltetési és villamos energia beszerzési ajánlata 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az EDF DÉMÁSZ Zrt. által 
a közvilágítás villamos energia beszerzési árára vonatkozó 17,35  Ft/Kwh mértékő, és a 
közvilágítás üzemeltetésére adott 204.286,- Ft/hó mértékő árajánlatát, valamint a 
szerzıdéstervezetekben foglalt feltételeket elfogadja. 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy az ajánlatok alapján az EDF DÉMÁSZ 
Zrt-vel a szolgáltatási szerzıdéseket kösse meg. 
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Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Bársony Lajos vagyongazdálkodási felelıs 
5. Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
6. EDF DÉMÁSZ Zrt. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 
7. Irattár 
 

=========================== 
 
 
25.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Tiszaalpár Nagyközség településfejlesztési terve 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Rédeiné Bondor Klára tervezı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A településrendezési tervet több alkalommal tárgyaltuk, elıttünk ennek a végsı lezárása van. 
Mindazokat az észrevételeket, amire a figyelmünk kiterjedt sikerült a településrendezési 
tervbe átvezetni. Ennek figyelembe vételével javaslom az elfogadását. 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja Tiszaalpár Nagyközség 
településfejlesztési tervének végleges elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatokat, illetve rendeletet alkotja: 
 
335/2012. (XI.30.) Kt. Határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközség Településfejlesztési koncepciójának jóváhagyásáról szóló 152/2004.(XII.30.) Kth. 
számú határozatának módosítása 

 
A Képviselı-testület megtárgyalta a Polgármester  4173-24./2012. számú elıterjesztését és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 
többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja alapján biztosított jogkörében a 
152/2004.(XII.30.) Kth. számú határozattal jóváhagyott településfejlesztési koncepció módosítását az alábbiak szerint 
elfogadja. 
 
A Képviselı-testület elfogadja, hogy 
 
1. Az I. fejezet: Településrendezési vizsgálatok 
11. BEÉPÍTETT TERÜLETEK SZERKEZETE, ADOTTSÁGAI, SAJÁTOSSÁGAI, FEJLESZTÉSI LEHETİSÉGEI 
pontjában : 
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az Üdülıterületek: cím alatt 
„Újfalun a Fecske utca két oldala, illetve a Holt-Tiszáig terjedı terület épült be valamivel nagyobb telkeken 
hétvégi házas üdülıépületekkel és nagyobb telkeken változó üdülıi kör számára szolgáló faházas üdülıkkel.” 
szövegrészt követı:  A terület bıvítésére van igény és lehetıség délkeleti irányban.  
 szöveg helyett az alábbi szöveg kerüljön:  
„A terület már meglévı belterületen kijelölt üdülıtelkei kielégítik a jelentkezı igényeket, területi bıvítése 
délkeleti irányban –a kialakult terep- árvíz- és belvízviszonyokra tekintettel- nem célszerő.„ 
 
a Különleges területek. cím alatt 
„A szabad strand minısége, ellátási színvonala az idegenforgalmi fellendülés záloga. A strand fejlesztésére, 
bıvítésére területet kell biztosítani. „ szövegrészt követı:  
 
A piac jelenlegi helye jó területi elhelyezkedéső, a terület bıvítése nélkül a minıségi fejlesztést lehet és kell 
megcélozni. „  
szöveg helyett az alábbi szöveg kerüljön: 
 
„A piac jelenlegi helye jó területi elhelyezkedéső, de a terület  túl értékes, egybefüggı - a község 
méretéhez képest nagy területő- más intézmény elhelyezésére is alkalmas terület, ezért területhasználati 
változása javasolt. A piac elhelyezésére a település központjában, a polgármesteri hivatal környékén van 
igény, de a piac létesítése miatt nem szükséges területhasználati változás, mert az zárt épületben 
településközpont vegyes területen is elhelyezhetı.” 
 
15.VÍZGAZDÁLKODÁS: pontjában: 
 
a Szennyvízelvezetés: cím alatt 
 
„A tervek szerint – néhány nyomott szakasz kivételével – gravitációs szennyvízcsatorna hálózat épülne a 
településen (belterületi lakó- és gazdasági területeken és a belterületekhez közeli gazdasági területeken is).” 
szövegrészt követı:  
 
A szennyvíztisztító telep a belterületi lakóterületektıl DK – re mintegy 600 m-re kerülne kialakításra. A 
technológia biológiai tisztítás technológia lesz – adatszolgáltatás szerint.  
szöveg helyett az alábbi szöveg kerüljön: 
 
„A biológiai tisztítási technológiával tervezett szennyvíztisztító telepet a belterületi lakóterületektıl DNY – 
ra mintegy 500 m-re javasolt kijelölni az Alpár-Nyárlırinci csatorna és félegyházi vasút közelében, kijelölt 
iparterületekbıl leválasztva. „ 
 
2. A III. fejezet TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK: 
 

7. pontjában Üdülıterületek: cím alatt 
az „Üdülıterület fejlesztésre a rendezési tervben területet kell kijelölni Újfalu és Árpád-telep területén.” 
szövegrészt követıen  
 
„Újfalu üdülıterület fejlesztési területének kijelölésekor figyelemmel kell lenni az ár- és 
belvízviszonyokra, nagy terepszint-különbségekre.” 
 
szöveggel kiegészüljön 
 
„ A szabályozásnál figyelembe kell venni, hogy valószínőleg a nagyobb telkes” 
szövegrészt megelızıen. 
 

8. pontjában Különleges területek: cím alatt 
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„A szabad strand területét fenn kell tartani, minıségi fejlesztését nagy zöldfelületi fedettségő beépítés elıírásával 
biztosítani kell, továbbá turisztikai célú épületek elhelyezését a strandhoz kapcsolódóan lehetıvé kell tenni. „ 
szövegrészt követı 
 
A piac komplex felújítását lehetıvé kell tenni az építési szabályozással. „  
 
szöveg helyébe 
 
„A település nagyságrendjéhez illeszkedı kisebb mérető, de fedett piac létesítését kell biztosítani a 
község meglévı, már kijelölt településközpont vegyes területén, lehetıleg a polgármesteri hivatal 
közelében.” 
 
szöveg kerüljön. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 

======================== 
 
336/2012. (XI.30.) Kt. Határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközség Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló 45/2006.(V.11.) Kth. számú 
határozatának módosítása 

 
A Képviselı-testület megtárgyalta a Polgármester  4173-24./2012. számú elıterjesztését és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 
többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja alapján biztosított jogkörében a 
45/2006.(V.11.) Kth. számú határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv  módosítását az alábbiak szerint 
elfogadja.  
 
A Képviselı-testület elfogadja  
 
- a településszerkezeti terv leírásának 1. melléklet szerinti módosítását, valamint  
- a településszerkezeti tervlap 2. melléklet szerinti módosítását. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 

 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VÁLTOZÁSÁNAK LEÍRÁSA.  

336/2012. (XI.30.) számú határozat 1. sz. melléklete 
 
Beépítésre szánt területek: 
 
Lakóterületek: területe a változtatások következményeként 1,2287 ha-ral csökken az alábbiak 
szerint 
Lf  falusias lakóterületek: területe 0,9517 ha-ral csökken 
Lfh halmazos falusias lakóterületek: területe 0,2770 ha-ral csökken 
 
Vegyes területek : területe a változtatások következményeként 0,0485 ha-ral csökken az alábbiak 
szerint 
Településközpont vegyes területek : területe 0,0485 ha-ral csökken 
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Üdülı területek : területe a változtatások következményeként 6,3050 ha-ral csökken az alábbiak 
szerint 
Üü üdülıházas területek: területe 3,9040 ha-ral csökken 
Üh hétvégi házas területek: területe 2,4010 ha-ral csökken 
 
Gazdasági területek: területe a változtatások következményeként 9,3858 ha-ral csökken az 
alábbiak szerint 
Gksz kereskedelmi szolgáltató terület: területe 0,4457 ha-ral csökken, 
Gipz zavaró hatású Ipari gazdasági terület: területe 8,4673 ha-ral csökken, 
Gipe egyéb ipari gazdasági terület: területe 0,4728 ha-ral csökken, 
 
Beépítésre szánt különleges területek területe a változtatások következményeként 11,5197 ha-ral 
nı az alábbiak szerint 
 „Ksp” sportterület  területe 0,4120 ha területtel nı  
„Kszt” szennyvíztelep területe 0,2626 ha területtel nı  
„Kmü” mezıgazdasági üzemi övezetek területe 10,8451 ha területtel létrejön 
 
Beépítésre nem szánt területek: 
 
Közlekedési, közmő-elhelyezési és hírközlési területek: 1,6116 ha területtel csökkennek 
Köu közlekedési területek 1,6116 ha területtel csökkennek  
Kök vasúti területek területe változatlan  
Köv vízi közlekedési területek területe változatlan  
 
Z  zöldterületek: területe a változtatások következményeként 1,9259 ha-ral nı. 
 
Erdıterületek: : területe a változtatások következményeként 0,8188 ha-ral csökken az alábbiak 
szerint 
Eg gazdasági erdı terület: területe változatlan 
Ev véderdı területek: 0,8188 ha-ral csökkennek, 
 
Mezıgazdasági területek: területe a változtatások következményeként 1,7912 ha-ral nı az alábbiak 
szerint 
„Má” általános mezıgazdasági terület 1,0442 ha-ral csökken 
 „Mák” korlátozott használatú mezıgazdasági terület: 2,8077 ha-ral nı, 
„Mk” kertes mezıgazdasági terület: 0,0277 ha-ral nı 
„Mkk” korlátozott használatú kertes mezıgazdasági terület: változatlan 
 
Vízgazdálkodási területek: területe a változtatások következményeként 0,1507 ha-ral csökken 
„V-ü” üzemi vízgazdálkodási területek: 0,3238 ha-ral csökkennek 
„V” vízjárta terület: 0,1731 ha-ral nı 
 
Beépítésre nem szánt különleges területek területe a változtatások következményeként 4,3123 ha 
területtel létrejön az alábbiak szerint 
„Khorg” horgászkemping terület : területe 4,3123 ha területtel létrejön  
 
A területi változások mérlege:  
Beépítésre szánt 
területek: 

  Beépítésre nem 
szánt területek: 
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 növeke-
dés (ha) 

csökke-
nés (ha) 

 növeke-
dés(ha) 

csökke- 
nés(ha) 

Lf  falusias lakóterületek:  0,9517    
Lfh halmazos falusias 
lakóterületek:  

 0,2770    

Vt településközpont vegyes 
terület 

 0,0485    

Üü üdülıházas terület  3,9040    
Üh hétvégi házas terület  2,4010    
Gksz kereskedelmi 
szolgáltató terület 

 0,4457    

Gipz zavaró hatású Ipari 
gazdasági terület  

 8,4673    

Gipe egyéb ipari gazd. ter.:  0,4728    
„Ksp”sportterület 0,4120     
„Kszt”szennyvíztelep 0,2626     
„Kmü” mezıgazd. üzemi 
terület 

10,8451     

   Köu közlekedési terület  1,6116 
   Zöldterületek (Z) 1,9259  
   Erdıterületek (Eg)   
   Erdıterületek (Ev)  0,8188 
   Mezıgazdasági (Má)  1,0442 
   Mezıgazdasági (Mák) 2,8077  
   Mezıgazdasági (Mk) 0,0277  
   Mezıgazdasági (Mkk)   
   Vízgazdálkodási 

területek (V-ü) 
 0,3238 

   Vízgazdálkodási 
területek (V) 

0,1731  

   Horgászkemping 
terület (Khorg)   

4,3123  

Összesen: 11,5197 -16,968  9,2467 -3,7984 
Egyenleg: -5,4483  +5,4483 
 
Az erdısítésre javasolt mezıgazdasági területek a szerkezeti tervbıl törlésre kerülnek, általános vagy korlátozott 
használatú mezıgazdasági területként szerepelnek. Ez területhasználati változást nem jelent. 



 74 

336/2012. (XI.30.) KH számú határozat 2. sz. melléklete 
Szerkezeti terv változása: 

4. sz. ügy 

 

5. sz. ügy 
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6. sz. ügy 

 

7. sz. ügy 
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9 sz. ügy 

 

10. sz. ügy 
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11. sz. ügy 

 

13. sz. ügy 
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15. sz. ügy 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. sz. ügy 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-18. sz. ügy 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 
26/2012. (XII.01.) Ktr. sz. önkormányzati rendelete 

 
Tiszaalpár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 

10/2006./V.24./ KTR. önkormányzati rendelet módosításáról  
 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban:  Étv.)  7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Étv. 9. § (2), (3) és 
(6) bekezdéseiben és az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrıl szóló 253/1997.(XII.20.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) 5. §-ában megjelölt és területileg illetékes Csongrád Megyei Kormányhivatal és 
jogelıdeként a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Állami Fıépítész, valamint a területileg illetékes Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Földmővelésügyi Igazgatósága jogelıdeként a Bács-Kiskun Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Földmővelésügyi Igazgatósága, az Alsó-Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, a 
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és 
Szakigazgatási Szerv jogelıdeként az ÁNTSZ Kiskunhalasi, Jánoshalmi, Kiskunfélegyházi, Kiskunmajsai Kistérségi Intézet 
Kiskunfélegyházi Kirendeltsége, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelısége jogelıdeként a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság, a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda jogelıdeként a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-
Alföldi Iroda, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala jogelıdeként a 
Bács-Kiskun Megyei Földhivatal, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága jogelıdeként a Bács-Kiskun 
Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és 
talajvédelmi Igazgatósága jogelıdeként a Bács-Kiskun Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatóság, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala jogelıdeként a Honvédelmi Minisztérium Honvéd 
Vezérkar, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatala jogelıdeként a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Szegedi Igazgatóság véleményének kikérésével, az Étv. 10.§ 
(3) bekezdésében megjelölt Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat véleményének kikérésével, az Étv. 9. § (2) és (3) 
bekezdésében és az Étv. 10. § (3) bekezdésében megjelölt Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, Csongrád Város 
Önkormányzata, Lakitelek Nagyközség Önkormányzata, Nyárlırinc Község Önkormányzata, Tiszaug Község 
Önkormányzata, Tiszasas Község Önkormányzata, véleményének kikérésével, az építésügyi és az építésfelügyeleti 
hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében megjelölt 
Kiskunfélegyháza Város Jegyzıjének, mint elsıfokú építésügyi hatóság véleményének a kikérésével - a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el: 
 
1. §  
 
Tiszaalpár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervének  jóváhagyásáról szóló 
10/2006./V.24./ KTR. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„3.§ 

(1) A belterületbe vonni azokat a telektömböket vagy telekcsoportokat lehet, melyek a község belterületéhez közvetlenül 
kapcsolódnak és a szabályozási terv beépítésre szánt területbe sorolja. 

(2) A szabályozási terv a község közigazgatási területét használatuk általános jellege valamint sajátos használatuk szerint 
beépítésre szánt területekre, ezen belül építési övezetekre, valamint beépítésre nem szánt területekre, ezen belül 
övezetekre osztja. 

(3) Beépítésre szánt területen a telkek az alábbi építési övezetekbe tartoznak: 

          a) Lakóterületen: 

aa) falusias lakóterület: „Lf” 

ab) halmazos falusias lakóterület : „Lfh” 

        b) Vegyes területen: 

ba.) településközpont vegyes terület: „Vt” 

         c) Gazdasági területen: 

ca)  kereskedelmi, szolgáltató terület: „Gksz” 
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cb.) zavaró hatású ipari terület: „Gipz” 

cc)  egyéb ipari terület: „Gipe” 

          d) Üdülıterületen: 

da)  üdülıházas terület: „Üü” 

db)  hétvégi házas terület: „Üh” 

           e) Különleges területen: 

ea)  sport, szabadidı terület: „Ksp” 

eb)  temetı: „Kt” 

ec)  kegyeleti park: „Kkp” 

ed)  szilárd hulladéklerakó (szemét) telep: „Khu” 

ee) szennyvíztelep: „Kszt” 

ef) kolostor: „Kol” 

eg) Árpád-kori skanzen: „Ksk” 

eh) néprajzi, régészeti bemutató terület: „Knr” 

ei)  különleges beépítésre szánt mezıgazdasági üzemi terület „Kmü” 

(4) A beépítésre nem szánt területek és telkeik az alábbi övezetekbe tartoznak: 

 a) Közlekedési közmő elhelyezési és hírközlési területen: 

aa)  közúti közlekedési, közmő elhelyezési és hírközlési terület: „Köu” 

ab)  vasúti közlekedési, közmő elhelyezési és hírközlési terület: „Kök” 

ac)  vízi közlekedési, közmő elhelyezési és hírközlési terület: „Köv” 

            b) Zöldterületen: 

b.a)  közpark, közkert, védızöld, kondicionáló zöld: „Z” 

            c) Erdıterületen: 

ca)  védelmi (védett és védı) erdı: „Ev” 

cb)  gazdasági erdı: „Eg” 

            d) Mezıgazdasági területen: 

da)  kertes mezıgazdasági terület: „Mk”  

db)  általános mezıgazdasági terület: „Má”  

dc)  korlátozott használatú általános mezıgazdasági terület: „Mák”  

dd)  korlátozott használatú kertes mezıgazdasági terület: „Mkk”  

            e) Vízgazdálkodási területen: 

                       ea)  vízfelületek, tartósan vízborított, vízjárta területek :„V” 

                       eb)  hajózható vízmeder „V-Köv” 

                       ec)  árvízi védmővek (gátak) „V-V” 

                       ed)  védelmi célú hullámtéri erdık „V-Ev” 

                       ee)  vízgazdálkodási üzemi területek „V-Ü” 

            f) Különleges területen: 

                      fa) horgászkemping területe: „Khorg” 

(5)  A település egyes területeinek (3)-(4) bekezdés szerinti hovatartozását a szabályozási terv szerint kell megállapítani. „  
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2.§  A R. 5. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„5.§ 

A közmővesítés mértéke 

 

(1) A beépítésre szánt területeken az OTÉK 8.§(2) szerinti közmővesítettség elıírt mértéke: 
a) halmazos falusias lakóterületen: teljes, de a szennyvíz elhelyezés a közüzemi 

szennyvízcsatorna kiépítéséig zárt rendszerő szennyvízgyőjtı mőtárggyal biztosítható, 
a csapadékvíz elhelyezése nyíltárkos is lehet 

b) falusias lakóterületen: részleges közmővesítés, 
c) vegyes területen: teljes, de a szennyvíz elhelyezés a közüzemi szennyvízcsatorna 

kiépítéséig zárt rendszerő szennyvízgyőjtı mőtárggyal biztosítható, a csapadékvíz 
elhelyezése nyíltárkos is lehet 

d) gazdasági területen: részleges, de a csapadékvíz elhelyezése nyíltárkos is lehet, a 
szenny- és csapadékvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése, közmőpótló berendezésekkel, 
mőtárgyakkal biztosítható, kivéve, ha az egészségügyi, vízügyi, vagy környezetvédelmi 
hatóság jogszabály alapján másként rendelkezik. 

e) üdülıterületen: teljes közmővesítés, de a szennyvíz elhelyezés a közüzemi 
szennyvízcsatorna kiépítéséig zárt rendszerő szennyvízgyőjtı mőtárggyal biztosítható, 
a csapadékvíz elhelyezése nyíltárkos is lehet 

f) Különleges területeken: részleges, de a csapadékvíz elhelyezése nyíltárkos is lehet, a 
szenny- és csapadékvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése, közmőpótló berendezésekkel, 
mőtárgyakkal biztosítható, kivéve, ha az egészségügyi, vízügyi, vagy környezetvédelmi 
hatóság jogszabály alapján másként rendelkezik. 

(2) Kialakult, zömmel beépült és jelentıs átépítésre nem szánt meglévı építési övezetekben építési tevékenység akkor is 
végezhetı, ha csak az OTÉK 8.§ (1)b.  szerinti részleges közmővesítettség feltételei teljesülnek. „ 

 
3.§ 
(1) A R. 6. §. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
 „(2) Az egyes építési övezetek beépítési feltételei, az építési telkek kialakítható területe, a beépítési mód, az 
építménymagasság a szabályozási terven feltüntetett övezeti jelbıl közvetlenül is leolvashatók. Az övezeti jel beépítésre 
nem szánt területen a 3.§(4) szerinti betőjelbıl, beépítésre szánt területen betőjelbıl és négy számjelbıl állhat a következık 
szerint: 

 

a) betőjel: általános vagy sajátos területhasználati besorolás jele a 3.§(3) szerint 
b) kötıjel utáni  1. számjegy: területi jellemzı:  

   1= védett 

2= kialakult (meglévı, zömmel beépült és átépítésre nem szánt) 

3= tervezett (újonnan beépítésre szánt vagy jelentıs átépítésre szánt) 

c) kötıjel utáni  2. számjegy: beépítési mód:1= szabadon álló 
2= oldalhatáron álló 

3= hézagosan zártsorú /zártsorú 

d) kötıjel utáni 3. számjegy: kialakítható legkisebb telekterület: 
1= 300 m2 

2= 400 m2 

3= 500 m2 

4= 600 m2 

5= 900 m2 

6= 1200 m2 

7= 1500 m2 

8= 3000 m2 

9= 3000m2-nél nagyobb, a részletes övezeti elıírásoknál megadott 
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                          e) kötıjel utáni 4. számjegy: beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 

1= 15 % 

2= 20 % 

3= 30 % 

4= 40 % 

5= 50 % 

6=60 % 

                     f) kötıjel utáni 5. számjegy: megengedett legnagyobb építménymagasság 

1= 4,0 m 

2= 5 m 

3= 6 m 

4= 7,5 m 

5= 9,5 m „ 

 
4.§   
(1) A R. 8. §. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) Területén az OTÉK 14.§.(2) bekezdéseiben foglalt elıírások szerinti építmények helyezhetık el az üzemanyag 

töltıállomás kivételével. „ 
 

5.§   A R. 9.§ (13) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(13) „Lfh1” és „Lfh3” jelő alövezet sajátos elıírásai: 

a.) Az „Lfh1” alövezetbe a meglévı, jellemzıen kis-telkes (600 m2 alatti területő), elıkert nélküli, oldalhatáros 
beépítéső családi házas védett utcaképő területek tartoznak.  

b.) Az „Lfh3”alövezetbe a meglévı, jellemzıen kis-telkes (600 m2 alatti területő), elıkert nélküli, oldalhatáros 
beépítéső családi házas területek tartoznak.  

c.) Építési vonal: az utcában kialakult 
d.) Az alövezetekben további telekmegosztás nem lehetséges.  
e.) A telekösszevonással keletkezı, két utcáról megközelíthetı átmenı telek úgy építhetı át, hogy mindkét 

utcavonalon lakó vagy üzletfunkciót tükrözı homlokzata legyen.  
f.) Tetıtér beépítése esetén csak síkbafekvı tetıablakok helyezhetık el, tetıfelépítmények, tetısíkból kiálló 

ablakok nem létesíthetık. 
g.) Az utcai kerítés csak tömör kialakítású, deszka vagy falazott anyagú lehet.  „ 

6. §  
A R. 10§(14) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
„ a) Az alövezetbe a Móricz Zs. utca tervezett vegyes területei tartoznak.“ 
7. §  
A R. 12.§ (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és kiegészül a következı (12)-(13) bekezdéssel: 
„(11) Az egyes övezetekre vonatkozó beépítési módot, a kialakítható legkisebb telekterületeket, a beépítettség megengedett 

legnagyobb mértékét, a megengedett legnagyobb építménymagasságot, a legkisebb zöldfelületi mértéket az alábbi 
táblázatból kell megállapítani. 

 

Építési 
övezet 
jele 

kialakítható 
legkisebb 
telekterület (m2) 

beépítési mód megengedett 
legnagyobb 
beépítettség (%) 

megengedett 
legnagyobb 
építménymagasság 
(m) 

megengedett 
legkisebb 
zöldfelület (a 
telekterület %-
ában) 

Gipz 3000 szabadon álló 30 9,5* 40 

Gipe 3000 szabadon álló 40 9,5* 25 

*A technológiai berendezések az építménymagasságba nem számítandók be (siló, kémény, terményszárító, stb.)” 



 83 

 

„(12) A „Gipz” övezet sajátos elıírásai: 

a.) Területén az OTÉK 20.§. (3) bekezdésében foglalt elıírások szerinti építmények, mezıgazdasági területtel 
körülvett majorokban majorsági üzemi és ahhoz kapcsolódó kiszolgáló építmények helyezhetık el. 

b.) Az építési övezetbe a település kialakult vagy beépült, ipari és majorsági területei tartoznak.  
c.) A beültetési kötelezettségő területen belül parkolók nem helyezhetık el. 

 

(13) A „Gipe” övezet sajátos elıírásai: 

a.) Területén az OTÉK 20.§. (4)- (5) bekezdésében foglalt elıírások szerinti építmények és ahhoz kapcsolódó 
kiszolgáló építmények helyezhetık el. 

b.) A beültetési kötelezettségő területen belül fásított gyeprácsos parkolók a beültetési kötelezettségő terület 20 
%-ában elhelyezhetık.”  

 
8. §  
A R. 14.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ 
(1) Területén az OTÉK 21.§ és 23.§. (1)-(5) bekezdésében foglalt elıírások szerinti építmények helyezhetık el. Zenés 

szórakozóhelyek, éjszakai szórakozóhelyek nem létesíthetık.” 
 
9. §   
(1) A R. 14.§ (6) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
„ a) Az építési övezetbe a község kistelkes hétvégi házas területei tartoznak. „ 
(2) A R. 14.§ (7) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
„a) Az építési övezetbe a tiszaújfalusi meglévı hétvégi házas területek tartoznak.“ 
(3) A R. 14.§ (9) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
„a) Az építési övezetbe a tervezett üdülıfalu területe tartozik.“ 
10. §   
(1) A R. 15.§ (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„ (1) A beépítésre szánt különleges területeket a 3.§ (3) e) pontja sorolja fel. „ 
(2) A R. 15.§ (2) bekezdésében lévı táblázat helyébe a következı táblázat lép: 

„ 
Építési övezet jele 

megengedett 

szintterület-
sőrőség 

kialakítható 
legkisebb 
telekterület 
(m2) 

beépítési mód megengedet
t 
legnagyobb 
beépítettség 
(%) 

megengedett 
legnagyobb 
építménymagasság 
(m) 

megengedett 
legkisebb 
zöldfelület (a 
telekterület %-
ában) 

Ksp (sport) 1,0 10.000 szabadon álló 20 7,5 40 

Kt (temetı) 0,2 10.000 szabadon álló 15 5,0 60 

Kkp (kegyeleti park) 
0,2 

5000 szabadon álló 15 5,0 60 

Khu (szeméttelep) 
0,5 

3000 szabadon álló 20 7,5 40 

Kszt (szennyvíztelep) 
0,5 

1500 szabadon álló 20 7,5 40 

Kszt (szennyvíztelep) 
0,5 

3000 szabadon álló 40 9,5 40 

Kol (kolostor) 1 3000 szabadon álló  20 7,5* 40 

Ksk (skanzen) 1 1500 szabadon álló  30 4,0 40 

Knr(néprjzi,régé-
szeti) 1 

1500 szabadon álló  30 5,0 40 

Kmü 
(mezıgazdasági 

3.000 szabadon álló  40 9,5 40 
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üzemi terület) 

(3) A R. 15.§-a a következı (11) bekezdéssel egészül ki: 
„(11) Mezıgazdasági üzemi terület (Kmü) sajátos elıírásai: 

A Kmü jelû különleges beépítésre szánt mezıgazdaági üzemi terület mezıgazdasági termékeket feldolgozó üzem 
és ehhez kapcsolódó járulékos, kiszolgáló építmények elhelyezésére szolgál, melyen szolgálati lakás  az  
üzemben, vagy  attól külön álló épületben elhelyezhetı.” 

  
11.§  
  A R. 17. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 

„17.§ 

Zöldterület- közpark övezet 

 

(1) Közparkok céljára kijelölt terület, amely jellemzıen a község állandóan növényzettel fedett, 
közjóléti funkcióra kiépített, vagy kiépítésre szánt területeit foglalja magában. A területen az 
OTÉK 27. §-ában foglaltak érvényesítendık az alábbi kiegészítésekkel. 

(2) A területen elhelyezhetık: 
a) gyalogos közlekedést, célforgalmú gépjármő megközelítést ill. parkolást biztosító burkolat, pihenést és 

testedzést szolgáló építmény (pihenıhely, tornapálya, gyermekjátszótér), 
b) vendéglátó épület, amelynek parkolóhely szükségletét a közpark területén kívül kell biztosítani az 

önkormányzat parkolási rendelete szerint. 
c) illemhely csak földbe süllyesztetten, vagy növényzettel takartan 

(3) Az övezetben  
a) Közmő felépítmény a területen csak településképbe illeszkedı módon és kiképzéssel helyezhetı el 

akkor, ha az más mőszaki megoldással nem, vagy csak aránytalan költségtöbblettel lenne terepszint 
alatt megvalósítható.  

b) Közmő és egyéb építmények elhelyezésénél be kell tartani a létesítmény érvényben lévı fákra vonatkozó 
védıtávolságait, a meglévı növényállományt adottságként kell kezelni.  

c) A létesíthetı legnagyobb építménymagasság 3,5 m. 
(4) Zöldterületek és zöldfelületek átépítésére, felújítására, helyreállítására vonatkozó elıírások: 

a) Az építés, átalakítás, bıvítés vagy felújítás során, amennyiben a létesítménybıl adódóan a közterület 
használatának módja megváltozik, 

aa) járda építési helyét, anyagát, szélességét, magassági viszonyait, 
kapcsolatát a meglévı járdaburkolatokhoz kell igazítani, 

   ab) közterületi parkolás módját, burkolatát meg kell oldani, 
   ac.) csapadékvíz elvezetést meg kell oldani,  

b) Az 1500 m2-nél nagyobb zöldfelületek, zöldterületek csak okl. táj- és kertépítész mérnök terve alapján 
létesíthetık. „ 

12.§ Az R. 19.§(9) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép és kiegészül a következı (11) bekezdéssel: 
 
„(9) A természetvédelmi oltalom alatt álló, a szabályozási tervlapon természeti területként lehatárolt területeken épület nem 

helyezhetı el.” 
 „(11) A régészeti érintettségő tanyák újjáépítését megelızıen próbafeltárást kell végezni régészeti felügyelet mellett.” 
 
13.§  A R. 20.§ (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(3) Korlátozott használatú mezıgazdasági területek: (Mák), (Mkk) övezetek a mezıgazdasági terület természetvédelmi 
oltalom alatt álló, vagy árvízvédelmi célokat szolgáló övezetei.  
a) Telekalakítási eljárásban „Mák” övezetre az „Má”, „Mkk” övezetre az „Mk” övezetre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
b) Természetvédelmi célból korlátozott használatú területek az Mák és Mkk övezeteken belül természeti területként lehatárolt 
területek.  
c) A természetvédelmi célból korlátozott használatú övezetekben a magas parti területeken meglévı tanya, lakóépület 
felújítható, tetıtere beépíthetı. 
d) Árvízvédelmi célból korlátozott használatú területek a megyei térségi „nagyvízi meder övezete” által érintett Faragó rét 
nem magas parti részei, a Takács rét, a Tisza rét területei a belterületi határtól a Tisza és Holt-Tisza partéléig „Mák” és „Mkk” 
övezetbe sorolt területei. 
e) Az árvízvédelmi célból korlátozott használatú övezetekben új építmény csak árvízvédelmi célból helyezhetı el, meglévı 
tanya, lakóépület felújítható, tetıtere beépíthetı, de teljes elbontás után nem építhetı újjá.” 
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14.§  A R. a következı 21/A §-sal egészül ki: 

„21/A. §  

Különleges beépítésre nem szánt területek 

 

(1) Területén az OTÉK 30/B § (2) bekezdésében felsorolt építmények helyezhetık el. 
(2) Horgászkemping célú területek (Khorg) sajátos elıírásai: 

a) A Khorg jelû különleges beépítésre nem szánt horgászkemping terület természetjárók, horgászok 
idıszakos sátorozó területe 

b)  A területen legfeljebb 2 % beépítettséggel elhelyezhetık: kiszolgáló építmények, mosdó-, öltözõ-, 
vendéglátó, karbantartó épület  

c) Kialakítható legkisebb telekterület: 4 ha 
d) beépítési mód: szabadon álló 
e) megengedett építménymgasság: max. 4,5 m 
f) legkisebb zöldfelületi fedettség 80 % „ 

15.§  A R. 22.§ -a helyébe  a következı rendelkezés lép: 
 

„22.§  

Országosan védett értékvédelmi területek  

 

(1) Az országos jelentıségő települési értékvédelmi területek: 
a) a mőemlék és annak telke, 
b) a mőemléki környezet, 
c) a régészeti értékvédelmi területek. 

(2) Az országos védelem alatt álló mőemléki környezetben építési tevékenység csak az országos elıírások megtartásával, 
a kulturális örökségvédelmi hatóság engedélyével végezhetı. 

(3) Adótorony-antennatorony elhelyezése országos és helyi védelem alatt álló területeken tilos. 
(4) Régészeti értékvédelmi területek a szabályozási terven (---R----) határvonallal határolt területek, melyek országos vagy 

helyi védelemben részesülnek. Ezen túlmenıen régészeti érdekő területnek minısül minden olyan terület, ahonnan 
régészeti emlék és leletek elıkerülése várható, különös tekintettel az egykori vízfolyások, erek és folyók magas 
partvonulataira, valamint egyéb, a környezetükbıl kiemelkedı magaslatokra, vagy olyan területekre, melyek korábbi 
idıszakokban megtelepedésre alkalmasak voltak.  

(5) Régészeti érdekő területeken a talaj megbolygatásával járó építési tevékenység a kulturális örökségvédelmi hatóság 
közremőködésével végezhetı. 

(6) Amennyiben a még ki nem alakított beépítésre szánt lakó és vegyes területek beépítése során régészeti leletek 
kerülnek elı, a felfedezı köteles a munkát haladéktalanul abbahagyni, a helyszín, továbbá a lelet ırzésérıl 
gondoskodni, a település jegyzıjét, valamint a területileg illetékes múzeumot értesíteni. 

(7) A beépítésre szánt tervezett különleges és gazdasági területeken építési beruházást megelızıen a tulajdonosok vagy 
az érdekeltek költségére régészeti terepbejárást kell lefolytatni. 

(8) Tervezett erdısítések, vagy mezıgazdasági területeken erdıtelepítések megkezdése elıtt a tulajdonos költségére 
terepbejárást kell lefolytatni. „ 

 
16.§  A R. 23.§ -a helyébe a következı rendelkezés lép: 

„23.§ 

Helyi mővi értékvédelem 
 

(1) A helyi jelentıségő települési értékvédelmi területek a szabályozási terven „---he---” határvonallal lehatároltak. 
(2)  A helyi védelem területeire, mővi értékeire vonatkozó általános és részletes elıírásokat a helyi építészeti örökség 

védelmérıl szóló helyi önkormányzati rendelet állapítja meg. 
(3)  A helyi értékvédelmi területre esı telkeken építési tevékenység csak az alábbiak szerint végezhetı: 

a) az értékvédelmi területen elhelyezkedı, utcával érintkezı, helyi védelem alatt nem álló épületek bontása 
csak értékvizsgálatot követıen, örökségvédelmi szakvélemény, bontás szükségességét bizonyító statikai 
számítás, fotódokumentáció alapján lehetséges, 

b) a “helyi értékvédelmi terület”-en új épület csak a szomszédos telkeken meglévı épületekhez tömegével 
és anyaghasználatával, homlokzati kialakításával illeszkedıen helyezhetı el.  

c) A területen belül nem helyezhetõ el olyan kereskedelmi létesítmény, amelynek földszinti alapterülete 
meghaladja az 500 m2-t, vagy összes szintterülete 1000 m2-nél nagyobb. 
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d) Transzformátor-állomás közterületen nem helyezhetõ el. 
e) Felújítás, bõvítés, átalakítás, új épület létesítése során közterületre nézõ homlokzaton nem alkalmazható 

hullmpala-, bitumenes zsindely tetõfedés, nem helyezhetõ el parabola antenna, klímaberendezés, 
belülrõl mevilágított reklám vagy felirat. 

(4) A helyi védett épületeket és építményeket a szabályozási terv irányadó jelleggel feltünteti, listájukat a helyi 
építészeti örökség védelmérıl szóló helyi önkormányzati rendelet tartalmazza a következõ megosztásban: 
a) ”N” jelzéső, jelentõs történeti értékû, népi emlékek, épületek; 
b) jellegükben vagy részleteikben értékes épületek; megtartandó épületelemek (2. számú 

melléklet) 
c) út menti és egyéb keresztek, egyedi tájértékek 
d) közterületi szobrok, emlékmővek 

(5) Helyi védelemben részesülı épületek bontása csak mőszaki szükségesség esetén, statikai szakvéleménnyel és 
kulturális örökségvédelmi szakvéleménnyel igazoltan, csak a védettség megszüntetését követıen vagy 
életveszélyessé vált mőszaki állapot esetén lehetséges. Életveszély miatti bontást követıen a védettség 
automatikusan megszőnik. 

(6) ”N” jelzéső, jelentõs történeti értékû, népi emlékekre vonatkozó elıírások: 
a) A védettség kiterjed a hozzájuk tartozó „melléképületekre”, melléképítményekre, és létesítményekre. Az 

építményeken látható változtatás nem végezhetı, 
b) felújítás, korszerősítés, belsı átalakítás során nem alkalmazható mûanyag, utcai homlokzaton fém vagy 

mőanyag garázskapu, mészhomok tégla; tetızeten hullámpala-, bitumenes zsindelyfedés, 
c) közterületrıl látható homlokzatra nem helyezhetõ parabola antenna, klímaberendezés, belülrõl megvilágított 

reklám; 
 d)  közterületre nézõ homlokzatra csak különálló, legfeljebb 25 cm magas betûkbõl álló, vagy 0,3 m2-nél nem 

nagyobb táblán nem mûanyagból készült felirat helyezhetõ el, üvegtapéta felirat nem alkalmazható. 

(7) A jellegükben vagy részleteikben értékes épületek a helyi értékvédelmi rendeletben felsorolt, nem „N” jelzéső 
épületekre vonatkozó elıírások: 

a) Az épületeken kisebb átalakítás, esetleges bıvítés elvégezhetı, de tömegük, jellemzı homlokzati 
anyagaik alapvetıen nem változtathatók meg. 

b) Az épület bõvítése ne érintse a közterület felõli homlokzatot, kivéve, ha más mûszaki megoldás telken 
belül nem lehetséges; 

c) Az épületek tetıtere beépíthetı, ha ez statikai szakvéleménnyel igazolható. A tetõtér beépítése során 
a közterületre nézõ homlokzaton a meglévõ vagy az eredeti állapot szerint helyreállított felépítményeket 
kell bevilágításra használni, ennek híján tetõsíkban lévõ ablakok alkalmazandók. Közterületre nézı 
homlokzaton új tetıfelépítmény nem létesíthetı. 

d) Felújítás, korszerősítés, bõvítés, átalakítás esetén az eredeti anyagok, szerkezetek megtartandók, 
vagy azonos anyaggal pótlandók, helyreállítandók. Ha ez nem lehetséges, az eredeti anyagot legjobban 
megközelítı természetes anyag alkalmazandó. 

e) Felújítás, korszerősítés, bõvítés, átalakítás során nem alkalmazható mûanyag nyílászáró, reklám, fém 
vagy mőanyag garázskapu, hullámpala-, bitumenes zsindely tetõfedés; 

f) Közterülettel határos meglévõ homlokzatra nem helyezhetõ parabola antenna, klímaberendezés, 
belülrõl megvilágított reklám. 

 



 87 

 
17.§  A R. 26.§-a helyébe  a következı rendelkezés lép: 
 

„26.§  

A közterületekre vonatkozó építési szabályok 

 

(1) Közterületen építményt elhelyezni az OTÉK 39-40. §-a szerint lehet az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel. 
(2) A közterületen meglévõ hírlapárusító-, információs és egyéb pavilonok a közterület tulajdonosával egyeztetett helyen, 

annak hozzájárulásával, felújíthatók, korábbi alapterülettel átépíthetõk.  
(3) A köztéri rendezvények, ünnepek alkalmával legfeljebb 2 hónapig, sportlétesítmények esetén szezonálisan, ideiglenes 

jelleggel ponyvafedésû, fa-, vagy fémszerkezetû sátor a terület tulajdonosának hozzájárulásával elhelyezhetõ. A 
létesítésért felelõs személynek kell gondoskodnia arról, hogy az építmény megfeleljen a vonatkozó helyi és általános 
érvényû építési és más hatósági, védõterületi, biztonsági, közegészségügyi, tûzvédelmi, környezetvédelmi, mûemléki, 
természetvédelmi, munkavédelmi elõírásoknak. 

(4) Az OTÉK 40. § (4) bekezdés alkalmazásakor a helyi önkormányzat, mint tulajdonos vagy kezelõ hozzájárulása 
megadottnak tekinthetõ, ha az építményrész legfeljebb 50 cm-re nyúlik ki a helyi önkormányzati tulajdonú vagy 
kezelésû közterület fölé, vagy alá, és a homlokzat felületét legfeljebb 30 %-ban érinti.  

(5) A 12 m, vagy annál nagyobb szabályozási szélességő közlekedési célú közterületeken kétoldali, a 12 m-nél kisebb 
szabályozási szélességő közlekedési célú közterületeken legalább egyoldali fasort kell telepíteni, és a meglévık 
védelmérıl, kiegészítésérıl, szakszerő cseréjérıl gondoskodni kell.” 

 
18.§  A R. 28.§ (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„ (2) Zöldterületek átépítése és azokon bármilyen építési tevékenység kertépítészeti terv alapján történhet.“ 
 
19.§  A R. 29.§ (2) bekezdése a következı szövegrésszel egészül ki: 
(biztonsági övezeteik számára közterületen vagy közmőterületen) 
„ , továbbá közhasználatra átadott magánutakon“ 
( kell helyet biztosítani.) 
 
20.§  
(1) A R. 30.§ (12) bekezdése helyébe  a következı rendelkezés lép: 
„ 

(12) A csatornahálózattal nagy távlatban sem érintett térségekben végleges megoldásként zárt győjtık,vízzáróan 
kialakított medencék, vagy megfelelı közmőpótló berendezések kialakítása szükséges: 

a) azokon a területeken, ahol a teleknagyság nem éri el a 600 m2-t, 
b) ahol a talajvíz évi maximális szintje a terepszinthez 1,5 m-nél közelebb van, vagy az elszivárogtatásra 

igénybeveendı talaj elszivárogtatásra alkalmatlan, 
c) a Tisza hullámterében. „ 

(2) A R. 30.§ (16) bekezdés c) és d) pontja helyébe  a következı rendelkezések lépnek: 
„ c) A csatorna partélétıl számított 3,0 m – t fenntartási célokra szabadon kell tartani, 

d) A vízjárta területeken építmény nem helyezhetı el.” 
(3) A R. 30.§ (27) bekezdése helyébe  a következı rendelkezés lép: 

„ (27) A településen elektronikus hírközlési  építmények csak az alábbi feltételekkel létesíthetık:  
a) Új bázisállomás csak meglévı tartószerkezetre szerelhetı fel akkor is, ha az a tartószerkezet 

cseréjét igényli. 
b) Hírközlési antennák telepítéséhez elızetesen az önkormányzat hozzájárulása szükséges.“ 

(4) A R. 30.§ (28) bekezdése helyébe  a következı rendelkezés lép: 
„(28) Lakóterületet 200 m-en belül megközelítı mobil rádiótelefon bázisállomás településképi és esztétikai 
szempontból nem helyezhetı el. „ 

 
21.§   
(1) A R. 31.§ (1)-(3) bekezdései helyébe  a következı rendelkezések lépnek: 

„(1) A közép- és nagyfeszültségû légvezetékek szabályozási terven bejegyzett védõtávolságán belül építeni csak az egyéb 
jogszabályban megszabott feltételekkel és csak a vezeték kezelıjének hozzájárulásával szabad. 

    (2)  A hulladékgazdálkodással kapcsolatos különleges területek védõterületén belül huzamos 
tartózkodásra szolgáló épület csak egészségügyi szakvéleménnyel, állattartó épület csak 
állategészségügyi szakvéleménnyel igazoltan létesíthetı. 

    (3) Bőzös, fertızésveszélyes telephelyek és technológiák korlátozási elıírásai: 
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a.) A települési szilárdhulladék-lerakó telep telekhatárától számított 1000 m védıterületén belül lakóépület, 
üdülıépület, élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-raktározás céljait szolgáló építmény, üzemi mérető 
állattartó telep nem létesíthetı. 

b.) A községi szennyvíztisztító telep telekhatárától számított 300 m védıterületén belül lakóépület, 
üdülıépület ,a jelentıs mértékő zavaró hatású, valamint a bőzre és fertızésveszélyre nem érzékeny ipari 
kivételével gazdasági épület, üzemi mérető állattartó telep nem létesíthetı. 

c.) A megszőnt mőködéső szennyvízleürítı és állati tetem elhelyezı létesítmény 300 m-es védıterületén 
belül lakóház, üzemi állattartó telep nem létesíthetı. „ 

(2) A R. 31.§ (6) bekezdés helyébe  a következı rendelkezés lép: 

„ (6) Az ökológiai határértékekkel szabályozott levegıterheléső területen belül a 100 ha nagyságú védett természeti 
terület védıterülete: 50 m. A levegıvédelmi szempontú védıterületen belül nem létesíthetı olyan légszennyezı 
forrás, mely üzemelésébıl származó levegıterhelés meghaladja a természeti terület határán a légszennyezettség 
ökológiai határértékeit, de legalább a háttérszennyezettség értékét.” 

(3) A R. 31.§ (7) bekezdés helyébe  a következı rendelkezés lép: 

„(7) Ha valamely létesítmény megvalósulása légszennyezı pontforrás körüli olyan védıterület kijelölésével jár, amely 
a szomszédos vagy környezı ingatlanok használatát vagy beépíthetıségét korlátozza, az építési engedélyezési 
eljárást megelızıen a szabályozási tervben a védıterületet - az engedélyezõ hatóság jogerıs határozatában elõírt 
korlátozások érvényesítése érdekében- elızetesen át kell vezetni. Ha a légszennyezı pontforrás védıterületét a 
környezetvédelmi hatóság a használatbavételi engedélyezési eljárásban vagy azt követıen jelöli ki, és a védıterület 
szomszédos ingatlanokat nem érint, a védıterület TRT-ben történı átvezetésérıl a TRT soron következı 
karbantartási vagy módosítási eljárása során kell gondoskodni. „ 

 
22.§  A R. 32.§ (4) bekezdés helyébe  a következı rendelkezés lép: 
„ (4) Az épület közterülettel határos nem homlokzatszerően kialakított határoló falát az épület homlokzatát érintõ bármely 

építési tevékenység keretében homlokzatszerően, nyílászárókkal kell kialakítani, vagy építészeti díszítõ eszközökkel 
javítani.” 

 
23.§  

a) A R. 1.§ (2) bekezdésében az „építési munka“ szövegrész helyébe az „építési tevékenység“ szöveg,  
b) A R. 2.§ (2) bekezdés b) pontjában az „illetıleg“ szövegrész helyébe az „és“ szöveg,  
c) A R. 4.§ (2) bekezdésésben a „gazdasági építmények elhelyezése engedélyezhetı. „ szövegrész helyébe a 
„gazdasági építmények helyezhetık el.“ szöveg, 

d) A R. 6.§ (2) pontjában a „kontyolással engedélyezhetı. „ szövegrész helyébe a „kontyolással létesíthetı.“ szöveg,. 
(5) bekezdés a) pontjában „ az épületek engedélyezhetı építménymagasságát“ szövegrész helyébe a „az épületek 
létesíthetı építménymagasságát“ szöveg, az „eltérés engedélyezhetı“ szövegrész helyébe az „eltérés lehetséges“ 
szöveg, b) pontjában a „ha annak korábban (jelen rendelet hatályba lépése elıtt) kialakult mérete“ szövegrész helyébe 
a „ha annak 2006. V.24-e elıtt  kialakult mérete“ szöveg, e) pontjában a „megfelelıen, illetve jogerıs építési vagy 
fennmaradási engedély alapján“ szövegrész helyébe a „megfelelıen, vagy jogerıs és végrehajtható építésügyi 
hatósági engedély alapján“ szöveg, a „ bıvíthetı (pl. tetıtere beépíthetı), illetve az egyéb övezeti elıírások 
megtartásával átalakítható.“ szövegrész helyébe a „az egyéb övezeti elıírások megtartásával átalakítható, bıvíthetı.“ 
szöveg, 

e) A R. 6.§ (10) bekezdés a) pontjában az „(e rendelet hatálybalépése. elıtt épült)“ szövegrész helyébe a „(2006. 
V.24. elıtt épült)“ szöveg, az „engedélyezhetı legfeljebb két tetıtéri szint beépítése.” szövegrész helyébe a” 
legfeljebb két tetıtéri szint építhetı be.” szöveg, b) pontjában a „beépítése csak akkor engedélyezhetı” 
szövegrész helyébe a „csak akkor építhetı be” szöveg, 

f) A R. 6.§ (12) bekezdésében a „Jelen rendeletben „ szövegrész helyébe „Az OTÉK 25.§-ában“ szöveg, 
g)  A R. 7.§ (6) bekezdésében az „épület, illetve közterülettel nem határos“ szövegrész helyébe az „épület,vagy 
közterülettel nem határos“ szöveg, 

h) A R. 8.§ (3) bekezdésében a „bejárat engedélyezhetı.“ szövegrész helyébe a „bejárat létesíthetı.“ szöveg, 
i) A R. 9.§ (2) bekezdésében az „illetve“ szövegrész helyébe a „vagy“ szöveg, (6) bekezdésében a „bejárat 
engedélyezhetı.“ szövegrész helyébe a „bejárat létesíthetı.“ szöveg, 

j) A R. 10.§ (7) bekezdésében a „bejárat engedélyezhetı.“ szövegrész helyébe a „bejárat létesíthetı.“ szöveg, 
k) A R. 10.§ (12) bekezdés d) pontjában az „illetve“ szövegrész helyébe a „vagy“ szöveg, 
l) A R. 12.§ (4)-(5)  bekezdésében az  „engedélyezhetı, „ szövegrész helyébe a „létesíthetı„ szöveg, (9) 
bekezdésében az „engedélyezhetı, „ szövegrész helyébe a „megengedett„ szöveg, 

m) A R. 13.§ (1)-(2)  bekezdésében az  „illetve „ szövegrész helyébe az „és, „ szöveg, az (5) bekezdésben a „bejárat 
engedélyezhetı.“ szövegrész helyébe a „bejárat létesíthetı.“ szöveg, (7) bekezdés b) pontjában és (9) bekezdés b) 
pontjában  az „illetve“ szövegrész helyébe a „vagy“ szöveg, 
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n) A R. 14.§ (1) bekezdésében az „illetve“ szövegrész helyébe az „és“ szöveg, a (3) bekezdésében a „bejárat 
engedélyezhetı. „ szövegrész helyébe a „bejárat létesíthetı. „ szöveg, (6) bekezdés b) pontjában az „illetve“ 
szövegrész helyébe a „vagy“ szöveg, d) pontjában a „beépítettség engedélyezhetı“ szövegrész helyébe a 
„beépítettség megengedett.“ szöveg, (7) bekezdés b) pontjában az „illetve“ szövegrész helyébe a „vagy“ szöveg, 

o) A R. 15.§(6) bekezdés a) pontjában az „illetve“ szövegrész helyébe az „és“ szöveg, 
p) A R. 16.§ (2) b) és c) pontjában az „illetve“ szövegrész helyébe a „vagy“ szöveg, (3) bekezdés a) pontjában az 
„engedélyezhetı“ szövegrész helyébe „lehetséges“ szöveg, (6) bekezdésében az „engedélyezhetõ. „ szövegrész 
helyébe a „lehetséges. „ szöveg, 

q) A R. 18.§(3) bekezdésében a „jelen rendelet hatályba lépésekor“ szövegrész helyébe a „2006. V.24-én“ szöveg, az 
„engedélyezhetı“ szövegrész helyébe a „végezhetı“ szöveg, 

r) A R. 19.§(3) bekezdésében a „ jelen rendelet hatályba lépésekor igazolhatóan fennálló „ szövegrész helyébe a 
„2006. V.24-én igazolhatóan fennálló“ szöveg, az „az OTÉK 29. §-ában meghatározott mértékig, illetve a tetıtér 
beépítésével bıvíthetık.“ szövegrész helyébe az „az OTÉK 29. §-ában meghatározott mértékig, és a tetıtér 
beépítésével bıvíthetık.“ szöveg,  

s) A R. 19.§(4) bekezdés b) pontjában az „illetve“ szövegrész helyébe a „de“ szöveg, c) pontjában az „illetve“ 
szövegrész helyébe a „vagy“ szöveg,  

t) A R. 21.§ (3) bekezdésében a „jogszabályok, valamint jelen rendelet erdı övezeteire vonatkozó szabályai együttes 
alkalmazásával kell az egyes engedélyezési ügyekben eljárni. „ szövegrész helyébe a „jogszabályok, és jelen rendelet 
erdı övezeteire vonatkozó szabályai alkalmazandók.” „ szöveg,  

u) A R. 25.§(6) bekezdésében az „illetve” szövegrész helyébe az „és” szöveg, (34) bekezdésében az 
„engedélyezhetı” szövegrész helyébe a „létesíthetı” szöveg,  

v) a R. 27.§(3) bekezdésében az „illetve” szövegrész helyébe az „és” szöveg, (7) bekezdésében az „önkormányzati 
rendelet elõírásai szerint kell eljárni.” szövegrész helyébe az „önkormányzati rendelet elõírásai alkalmazandók.” 
szöveg, 

w) A R. 28.§(6) bekezdésében a „szabályozni,” szövegrész helyébe a „kialakítani,” szöveg,(8) bekezdés b) pontjában 
az „ill.” szövegrész helyébe a „vagy szöveg, 

x) A R. 29.§ (4) bekezdésében az „illetve“ szövegrész helyébe a „vagy „ szöveg,  
y) A R. 30.§ (11) bekezdésében a „ , szennyvízelvezetés – megfelelı minıségő szennyvíz esetén – csak a 
közcsatornára való csatlakozással engedélyezhetı.“ szövegrész helyébe a „, a közcsatornára kötelezı rákötni.“ 
szöveg,  (16) bekezdés f) pontjában az  „olyan létesítmény engedélyezhetı rajta, „ szövegrész helyébe az „olyan 
létesítmény helyezhetı el rajta, „ szöveg, g) pontjában az  „az építési munkákra engedélyt adni“ szövegrész  helyébe 
az „építményt elhelyezni“ szöveg, (19) bekezdésében a „ill. a hálózat építéssel járó felújítás során, a légkábeles 
vezetést lehet csak engedélyezni.“ szövegrész  helyébe a „csak légkábel alkalmazható.“ szöveg, (21) bekezdésében a 
„csak energiatakarékos lámpatestek elhelyezése engedélyezhetı.“ szövegrész helyébe a „ csak energiatakarékos 
lámpatestek alkalmazhatók.“ szöveg, (24) bekezdésében az „illetve“ szövegrész helyébe a „vagy“ szöveg, (25) 
bekezdésében a „kivitelezni.“ szövegrész helyébe a „létesíteni.“ szöveg,  (26) bekezdésében a „területen, illetve utak“ 
szövegrész helyébe a „területen, és utak“ szöveg, a „nem lehetséges, illetve az elektromos“ szövegrész helyébe a 
„nem lehetséges, vagy az elektromos“ szöveg,  

z) A R. 34.§ (4) bekezdésében az „engedélyezhetık. „ szövegrész helyébe a „végezhetık. „ szöveg lép. 
 
24. § 
(1)   A R 2. sz. melléklete kiegészül a következı lelıhelyekkel: 
(93. Tiszaalpár - Csongrádi határrész  (hrsz: 0162/38) 
Jelenség: telepnyom, Kora: ıskor, római kor) 
 
94-95. Tiszaalpár-Faragó rét (hrsz: 0296/ 42,38,49,50,51; 0274/33,100,101) 
    KÖH azonosító száma: 73155, Jellege: település, Kora: középkor 
96-97. Tiszaalpár-Tetves, Faragó-tanya ÉK (hrsz: 0281/15,16,45,46,47,48;0279/13,14,15,16,17) 
              KÖH azonosító száma: 73151 , Jellege: település, Kora: ıskor, római kor 
98. Borsihalmi dőlı – Fekete-tanya III.  (hrsz: 0179/15) 
                 KÖH azonosító száma: 74469, Jellege: település, Kora: népvándorlás kor, középkor 
99.Borsihalmi dőlı – Fekete-tanya II. (hrsz: 0179/24) 
           KÖH azonosító száma: 74471, Jellege: település, Kora: római kor, középkor 
100. Borsihalmi dőlı – Fekete-tanya I. (hrsz: 0179/24) 
           KÖH azonosító száma: 74473, Jellege: település, Kora: középkor 
101. Kanizsai tanyától D-re I. (hrsz: 0174/14) 
           KÖH azonosító száma: 74475, Jellege: település, Kora: római kor, népvándorlás kor, középkor 
102. Kanizsai tanyától D-re II. (hrsz: 0174/19) 
           KÖH azonosító száma: 74479, Jellege: település, Kora: ıskor, római kor, középkor 
103. Hegyes határ (hrsz: 0174/19) 
           KÖH azonosító száma: 74481, Jellege: település, Kora: ıskor, középkor 
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104.Félegyházi határszél (hrsz: 0174/20) 
           KÖH azonosító száma: 74483, Jellege: település, Kora: római kor, középkor, újkor 
 
(Nyilvántartott, de pontosan nem azonosítható lelıhelyek) 

(2) A R. 3. sz. mellékletének címe helyébe a következı cím lép: 
„Jellegükben vagy részleteikben értékes épületek; megtartandó épületelemek“ 

(3) A R. Sz-1 és Sz-2 szabályozási tervlapok helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete szerinti, megegyezı 
rajzszámú szabályozási tervlapok lépnek. 

(4) A R 9/a-c. sz. mellékletei helyébe az 3. sz. melléklet lép 
 

Záró rendelkezések 
25. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követı 30. napon lép hatályba és a hatálybalépést követı napon hatályát veszti. 
26. § 
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követıen indult ügyekben kell alkalmazni. 
 
27. § 
Hatályát veszti az R.  

a) az 1.§ (2) bekezdésében a „ tervezni és kivitelezni ” és a „ , továbbá ilyen célokra hatósági 
engedélyt adni „ szövegrész, 

b) a 2.§ (3) bekezdésében az „illetve” szövegrész és az „ elvi építési engedély keretében illetve 
telekalakítási tervben” szövegrész,  

c) a 4.§(1) b) pontjában a „a 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet 5 § szerinti tartalommal és jogosultsággal, 
legalább a telket magába foglaló közterületekkel határolt tömbre készített jogerıs telekalakítási terv 
alapján” szövegrész, 

d) a 6.§(3) bekezdésében a „(pl. zömmel beépült és átalakításra nem szánt kialakult területeken),” és 
az „a vonatkozó általános és magasabb szintő jogszabályi elıírások együttes alkalmazásával.” 
szövegrészek, az (5) bekezdés d) pontja, (8) bekezdése és (10) bekezdése, 

e) a 7.§ (5), (7)-(8) bekezdése, a (9)bekezdésében az „illetve” szövegrész , a (10) bekezdésében a 
„Helyi védettségő épületen az 1m2-nél kisebb reklám célú felirat vagy tábla is engedély köteles.” 
szövegrész,  

f) a 8.§ „A terület jellemzıen alacsony laksőrőségő, kertes, 7,5 m-es építménymagasságot meg nem 
haladó lakóépületek, mezı- és erdıgazdasági épületek, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem 
zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézmőipari épületek elhelyezésére szolgál. 
Megengedett legnagyobb szintterület-sőrőség: 0,5” jelöletlen szövege, (2) bekezdésében a „lakást 
illetve” szövegrész, (3) bekezdésében az „illetve” szövegrész, (7) bekezdés a) pontjában továbbá 
(8) bekezdés a) és b) pontjában továbbá a (9) bekezdés a) pontjában valamint (10) bekezdés a) 
pontjában a „Területi lehatárolásait a szabályozási tervlapok tartalmazzák.” szövegrész, a (10) 
bekezdés d) pontja, 

g) a 9.§ „A terület jellemzıen sőrő beépítéső, kertes, 6 m-es építménymagasságot meg nem haladó 
lakóépületek, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és 
kézmőipari épületek, valamint turisztikai célú épületek, létesítmények elhelyezésére szolgál. 
Megengedett legnagyobb szintterület-sőrőség: 0,5.” jelöletlen szövege és (1) bekezdésében a „Az 
OTÉK 14.§ (2) bek. 5. pontja szerinti kézmőipari építmények közül a környezetét esetlegesen 
zavaró hatású építmények csak a nem védett területen, az építtetı által készíttetett – várható 
zajkibocsátást, légszennyezést és egyéb környezetterhelést feltáró, valamint a tervezett védelmet 
javasló- környezetvédelmi hatásvizsgálat és szakvélemény alapján, az illetékes szakhatóságok 
hozzájárulásával engedélyezhetık.” szövegrész, (3) és (6) bekezdésében az „illetve” szövegrész, 
(14) bekezdés a) és b) pontjában a „Területi lehatárolásait a szabályozási tervlapok tartalmazzák.” 
szövegrész, 

h) a 10.§ „A terület jellemzıen több rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan helyi 
települési szintő, igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó szálláshely, egyházi, oktatási, 
egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek 
alapvetıen nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. Megengedett legnagyobb szintterület-
sőrőség: 2,4 „ jelöletlen szövege, (2) bekezdésében a „minden esetben talajmechanikai 
szakvéleménnyel alátámasztottan engedélyezhetı.” szövegrész, (5) bekezdése, (7) bekezdésében 
az „illetve kertészeti terv alapján” szövegrész, a (10) bekezdése, a (11) bekezdés  a) pontjában a 
„Pontos területi lehatárolásait a szabályozási terv tartalmazza.” szövegrész, (11)bekezdés b) 
pontjában a „Az engedélyezések során biztosítani kell a településkép védelmét.” szövegrész, (12) 
bekezdés a) és b) pontjában a „Pontos területi lehatárolásait a szabályozási terv tartalmazza.” 
szövegrész, a (12) bekezdés c) pontjában a „Az engedélyezések során biztosítani kell a 
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településkép védelmét.” szövegrész, (15) bekezdés a) pontjában a „Pontos területi lehatárolásait a 
szabályozási terv tartalmazza.”  szövegrész, 

i) a 11. § „Elsısorban az OTÉK 19.§ (1) bekezdés szerinti nem jelentıs zavaró hatású gazdasági 
tevékenységeket, célokat szolgáló épületek elhelyezésére kijelölt terület. Megengedett legnagyobb 
szintterület-sőrőség: 2,0” jelöletlen szövege, a (2)-(4) bekezdése, az (5) bekezdésben az „illetve” 
szövegrész, a (7) bekezdésben az „elvi építési engedélyben” szövegrész,  

j) a 12.§ „Elsısorban olyan gazdasági célú ipari, illetve mezıgazdasági területtel körülvett 
mezıgazdasági majorsági üzemi építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre 
szolgáló területen nem helyezhetık el. Megengedett legnagyobb szintterület-sőrőség: 1,5 „ jelöletlen 
szövege, az (1)-(3) bekezdései,  

k) a 13.§ „Elsısorban változó üdülıi kör számára üdülı épületek, épület együttesek, üdülıtáborok, 
„üdülı faluk”, kempingek és ezek kiszolgáló építményeinek elhelyezésére szolgál.Megengedett 
legnagyobb szintterület-sőrőség: 1,0. „ jelöletlen szövege, (2) bekezdésében az „, illetve kertészeti 
terv alapján „ szövegrész, a (3) bekezdése, (4) bekezdésében az „illetve” szövegrész, a (7) 
bekezdés a) pontjában az „A területi lehatárolásokat a szabályozási terv tartalmazza.” szövegrész, a 
(7) bekezdés c) pontja, a (8) bekezdése, a (9) bekezdés a) pontjában és (10) bekezdés a) pontjában 
az „A területi lehatárolásokat a szabályozási terv tartalmazza.” szövegrész, 

l) a 14.§  „Elsısorban állandó üdülıi kör számára legfeljebb 2 üdülıegységes üdülıépületek 
elhelyezésére szolgál.Megengedett legnagyobb szintterület-sőrőség: 0,2 „ jelöletlen szövege, az (1) 
bekezdésében a „A terület rendeltetésével összhangban lévı és azt szolgáló funkciójú épületek, 
valamint sportépítmények csak elvi építési engedély alapján létesíthetık.” szövegrész, a (2) 
bekezdésben az „illetve” szövegrész, a (6) bekezdés a) pontjában a „kialakult illetve beépült” 
szövegrész és az „A területi lehatárolásokat a szabályozási terv tartalmazza.” szövegrész, a (6) 
bekezdés c) pontja, a (7) bekezdés  a) pontjában az „A területi lehatárolásokat a szabályozási terv 
tartalmazza.” szövegrész, a (8) bekezdése, a (9) bekezdés  a) pontjában az „A területi 
lehatárolásokat a szabályozási terv tartalmazza.” szövegrész, a (9) bekezdés g) pontja,  

m) a 15. § (3) bekezdésében a) pontjában a „valamint „ és az „illetve” szövegrészek, a (3) bekezdés c) 
pontja, a (4) bekezdés a) pontjában a „A talapzat fölötti 1.50 m-t meghaladó magasságú 
sírfelépítmény (oszlop, sírkõ, kereszt, stb.), illetve a 20 m3 légtérfogatot meghaladó méretû sírbolt 
(kripta) csak építési engedély alapján létesíthetı.” szövegrész, a (6) bekezdés c) pontjában az „és/” 
szövegrész,  

n) a 16.§ (2) bekezdés ea) pontjában a „A védısávon belül építményt elhelyezni a vonatkozó külön 
jogszabályok szerint, a közútkezelı és az útügyi szakhatóság hozzájárulásával lehet. Az országos 
mellékutak elhelyezésére min. 30 m széles építési területet biztosítani kell.” szövegrész, a (2) 
bekezdés eb) pontjában a „Pontos területi lehatárolásait a szabályozási terv tartalmazza.” 
szövegrész, az (5) bekezdésében az „illetve” szövegrész,  

o) a 19.§ (1) bekezdése, (3) bekezdésében a „az OTÉK 29. §-ában meghatározott mértékig, illetve” 
szövegrész, a (4) bekezdés b) pontjában a „A fák telepítése a telket érintõ, engedélyezéshez kötött 
építési munka építési engedélyének, megvalósulása a használatbavételi engedély feltétele.” 
szövegrész, (4) bekezdés c) pontjában az „Ilyen telken új építmény jelen rendelet 19. §. (4) alapján 
helyezhetı el függetlenül attól, hogy milyen övezetben helyezkedik el.” szövegrész,  

p) a 20.§ (2) bekezdés l) pontjában az „illetve” és „elvi építési engedély alapján „szövegrészek, és (4) 
bekezdése, 

q) a 24.§ (1) bekezdésében a „jelentıségő ill.” szövegrész, és (3)-(5) bekezdése,  
r) a 25.§ „A környezet védelmérıl szóló törvényben foglaltak alapján a település közigazgatási 

területén biztosítani kell: a föld, a víz, a levegı, az élıvilág, a táj és az épített környezet védelmét, a 
zaj- és rezgés elleni, valamint a hulladékok káros hatásai elleni védelmet.” jelöletlen szövege, (2) 
bekezdésében a „, melynek értelmében a közigazgatási területen folytatott egyes tevékenységek 
nem eredményezhetnek kedvezıtlenebb állapotot, mint amit a felszín alatti víz, a földtani közeg (B) 
szennyezettségi határértéke, vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentráció, továbbá 
az (E) egyedi szennyezettségi határérték, illetve kármentesítés esetén a (D) kármentesítési 
célállapot határérték jellemez.” szövegrész, (5) bekezdése, a (7)-(8) bekezdésében az „illetve” 
szövegrész, a (13) és (15) bekezdései, (17) bekezdésében a „tevékenység („ és a „valamint jelentıs 
építési munka)” szövegrészek, a (19)-(22) bekezdések, a (25) bekezdésben a „, tartósan 
közterületen tárolni csak hatósági engedéllyel szabad.” szövegrész, a (26)-(28), a (32) és (35) 
bekezdések,  

s) a 27.§ (7) bekezdésében az „illetıleg” és „illetve” szövegrészek, 
t) a 28.§ (5) bekezdésében a „A közlekedési terület övezet belterületi zöldfelületei jellemzıen 

közlekedési nyomvonalakat kísérı fásítás területe, azt közmő, ill. egyéb építménnyel elépíteni nem 
szabad. „ szövegrész, (7) bekezdésében az „és/” és „(kõris (Fraxinus), tölgy (Quercus), hárs (Tilia), 
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ostorfa (Celtis), lepényfa (Gleditsia), juhar (Acer). víz közelében: fûz-nyár liget, szil (Alnus).)” 
szövegrészek,  

u) a 29.§ (2) bekezdésében a „Szolgalmi joggal már terhelt telekrészen mindennemő (építési és 
egyéb) tevékenység csak a bejegyzett szolgalmi joggal rendelkezı érintett hozzájárulásával 
engedélyezhetı.” szövegrész, a (7) bekezdés és a (9) bekezdésben a „A 0,5 m2-t meghaladó 
alapterülető közmőszekrényt az építési engedélyezési terveken ábrázolni kell. Országos vagy helyi 
védelem alatt álló területeken, épületeken látható közmővezeték csak az illetékes szakhatóság 
hozzájárulásával helyezhetı el. „ szövegrész,  

v) a 30.§ (2) bekezdése, a (4) bekezdésben a „(A védıidomok kijelölése várhatóan 2007.09. 01-ig 
megtörténik.)” szövegrész,  az (5)-(8) bekezdése, a (15) bekezdésében az „és üzemeltetését” és „és 
az MSz 15287/2000. számú szabvány elıírásai” szövegrész, (17)-(18) bekezdései, (22) bekezdés 
a) pontjában a „A távvezeték mintegy 60 m széles védıterületén a MOL RT elıírásai szerint 
végezhetı mezıgazdasági munka. „ szövegrész, a (23) bekezdésben az  „anyagok ideiglenes illetve 
állandó tárolása, 5-5 m távolságon belül fák ültetése, szılı és egyéb kordonok elhelyezése, 3-3 m-
en belül bokrok és cserjék ( egres, ribizke, szılı stb.) ültetése, 50 cm-nél mélyebb talajmővelés. „ 
szövegrész, 

w) a 31. § (5) és (8)-(10) bekezdései, 
x) a 34. § (3) bekezdés a) pontja, 
y) a 35.§-ban az „ Értelmezı rendelkezések” jelöletlen szövege, (16)-(19) bekezdései, 
z) a  36.§-ban a „Hatályba léptetı és záró rendelkezések” jelöletlen szövege, 
zs)   továbbá 1. számú melléklete. 
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3. sz. melléklet Tiszaalpár Nagyközség Képviselıtestületének 26/2012.(XII.01.) önkormányzati rendeletéhez 
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26.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Volt óvoda épületére vonatkozó megállapodás módosítása 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Bársony Lajos vagyongazdálkodási csoportvezetı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, támogatta az elfogadását. 
A Tiszaalpár, József A. u. 29. sz. alatti óvoda épületet korábban értékesítésre kínálta fel, 
illetve pályáztatta a Képviselı-testület. 5.850.000,- Ft összegért értékesítette a testület Szabó 
János Tiszaalpár, Esze T. u. 79. sz. alatti lakos részére, aki most kérte, hogy járuljunk hozzá, 
hogy ne az ı nevére, hanem egy gazdasági társaság részére kerüljön bejegyzésre az ingatlan.  
 
- Szavazásra bocsátja a volt óvoda épületére vonatkozó megállapodás módosításáról szóló 
határozat-tervezetet. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
337/2012. (XI.30.) Kt. Határozat 
 
Volt óvoda épületére vonatkozó megállapodás módosítása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı 
döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 203/2012. (VII.31.) Kth. 
számú határozata alapján – melyben a Tiszaalpár, József Attila u. 29. szám alatti 
ingatlant (hrsz.: 2071) 5.850.000,- Ft-ért értékesítette Szabó János Tiszaalpár, Esze t. u. 
79. szám alatti lakos részére – a vételi jog jogosultjának kérelmére hozzájárul, hogy a 
magánszemély vevı személyébe a tulajdonában lévı SZ.T.P.B Kft. gazdasági társaság 
lépjen.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Bársony Lajos vagyongazdálkodási ügyintézı 
5. Szabó János, Tiszaalpár, Esze t. u. 79. 
6. SZ.T.P.B Kft. 6066 Tiszaalpár, Esze T. u. 79. 
7. Irattár 
 

========================= 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
5 perc szünetet rendel el. 
 

S Z Ü N E T 
16,20 – 16,25 

 
27.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Tájékoztató a szennyvízberuházás jelenlegi helyzetérıl 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tegnap a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen Borsos Botond úrtól, a HBF Hungaricum 
Kft. tulajdonosától tájékoztatót kaptunk arra vonatkozóan, hogy hol tart, hol áll jelenleg a 
szennyvízberuházásunk. 
A mérnök közbeszerzési eljárás lebonyolódott, melynek nyertese a KEVITERV AKVA – 
OVIBER Mérnökkonzorcium. 
A telep kivitelezésére 3 árajánlat érkezett, ennek az elızetes elbírálása folyamatban van, de 
mivel a csatorna kivitelezésére meghirdetett elsı közbeszerzési eljárást egy vitarendezés 
kapcsán a Képviselı-testület tárgyalta és visszavonta az eredeti meghirdetést. Így bekerült 
ebbe az ördögi körbe, ahol ismételten talált jó néhány kérdést, amit visszaküldtek. 
Nem látjuk igazán, hogy a csatorna kivitelezésére mikor írhatjuk ki a közbeszerzési eljárást, 
ezért az a javaslat született tegnap, hogy a telep kivitelezıi elbírálásra 60 nappal 
hosszabbítsuk meg az eljárást. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Úgy gondolom, hogy ebben egy kicsit mi is hibásak vagyunk. Amikor a HBF elkészítette 
ezeket a pályázati anyagokat, az ı ajánlatában az szerepelt, hogy a projekt meghirdetését úgy 
látja jónak, tapasztalatból ajánlották nekünk, hogy egyben írjuk ki a kiírást. A Képviselı-
testület úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk külön választani, mert teljesen mások a 
vállalkozói körök. Ezzel felborítottuk azt a rendet, amivel ez a projekt annak idején elindult 
volna. Most viszont olyan dolog elıtt állunk, amivel a HBF sem tud mit kezdeni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Akkor nem ez volt az alapindok, hanem ha külön pályázat van a telepre, külön a csatornára, 
így lehet elérni költségmegtakarítást. Azt gondolom, hogy ebbıl a szempontból teljesen 
mindegy, hogy hogyan írtuk ki, mert az volt a kifogás, hogy  a beruházáshoz és annak 
idızítéséhez túlzott volt az a mőszaki tartalom, ami benne volt. 
Legfeljebb akkor a telep is ugyanebben a cipıben járna. Most legalább a telep abban a 
periódusban van, hogy ha elfogadjuk, akkor annak a kivitelezése meg is kezdıdhet.  
Pusztán az a gond, hogy amennyiben tovább húzódik a csatorna közbeszerzési hercehurcája, 
akkor a telep megépül és annak az ırzésérıl gondoskodni kell. 
 
- Szavazásra bocsátja a szennyvízberuházás jelenlegi helyzetérıl szóló határozat-tervezetet. 
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A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
338/2012.(XI.30.) Kt. Határozat 
 
Szennyvízberuházás jelenlegi helyzetérıl tájékoztatás 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörben eljárva a következı 
döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a szennyvízberuházás 
jelenlegi helyzetérıl szóló tájékoztatót elfogadja,  és hozzájárul, hogy az „Egyösszegő, 
átalánydíjas a FIDIC „Sárga” könyve szerinti vállalkozási szerzıdés Tiszaalpár 
szennyvíz-tisztítótelep építési munkáinak kivitelezésére” irányuló közbeszerzési eljárás 
eredménye megállapítására vonatkozó döntés 60 nappal elhalasztásra kerüljön. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Bársony Lajos vagyongazdálkodási felelıs 
5. Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
6. HBF Hungaricum Kft.,  6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/A 
7. Irattár 
 

====================== 
 
28.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés a szemétszállítási díj 2013. évre vonatkozó árának elfogadására 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester 
 
A hulladékszállítási díj elsısorban a lakosságot érinti, de érinti az önkormányzatot is. Ennek a 
2012. évi díja a 110 literes kukák esetében 415,- Ft volt. Ezt a zrt. illetve a konzorcium a 
maximális 8 %-os mértékig javasolja megemelni. A díjnövekedés mértéke 33,- Ft, azaz 448,- 
Ft lenne 2013. évre.  
Tegnap Csongrádon e-tekintetben megtörtént a zrt. és a konzorcium szavazása. Mind a 
kettınél többséget kapott, hogy fogadjuk el a 448,- Ft-os díjat a 110 literes kukáknál.  
Van egy lényeges rész, amire a lakosság figyelmét szeretném felhívni, hogy amennyiben a 
következı évre a kisebb kukákra nem kötik meg a szerzıdést kellı idıben, akkor 
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automatikusan a 110 literes kukáknak a díja lesz számítva. Ez a településünkön 92 háztartást 
érint. 
Amennyiben a Képviselı-testület nem fogadja el a konzorcium, illetve a részvénytársaság 
által javasolt díjemelést, ezt kisebb mértékben kívánja érvényesíteni a lakosság felé, akkor a 
Képviselı-testületnek kell a különbözetet megfizetni. 
 

Kacziba Sándor képviselı 16,55 órakor kiment a Képviselı-testületi ülésrıl, 
így a jelenlévı képviselık száma: 7 fı, 

 
- Szavazásra bocsátja a 2013. évi hulladékszállítási közszolgáltatói díj megállapításáról szóló 
határozat-tervezetet. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
339/2012. (XI.30.) Kt. Határozat 
 
2013. évi hulladékszállítási közszolgáltatói díj megállapítása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörben eljárva a következı 
döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a ZP Homokhátság 
Konzorcium által számított közszolgáltatási díjat a lakossági hulladékszállítási 
közszolgáltatói díj alapjaként elfogadja. 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a 2013. évi díjak megállapítására 
ennek megfelelıen készíttesse el a 9/2008. (IX.19.) Ktr. számú rendelet módosító 
elıterjesztést, és terjessze azt a Képviselı-testület elé. 
 
Határidı: 2012. december 31. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Bársony Lajos vagyongazdálkodási felelıs 
5. Borsi Sándorné közpénzügyi felelıs 
6. Irattár 
 

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

Kacziba Sándor képviselı 16,58 órakor visszajött a Képviselı-testületi ülésre,  
így a jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 

 
29.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Beszámoló a 2012. évi jegyzıi tevékenységrıl 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
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       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nagyon részletes tájékoztatót kaptunk, amit külön megköszönök. 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a 2012. évi jegyzıi tevékenységrıl 
szóló beszámolót. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
340/2012. (XI.30.) Kt. Határozat 
 
Beszámoló a 2012. évi jegyzıi tevékenységrıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörben eljárva a következı 
döntést hozta: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának – Dr. Méhész László megbízott jegyzı által 
benyújtott – 2012. évi beszámolóját megtárgyalta, és elfogadta. 
 
A határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Irattár 
 

======================= 
 
30.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıirányzat módosítások iránti kérelem (3 db) 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 3 db elıirányzat módosítás iránti kérelmet 
adott be. 

1. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár tetıszerkezetének javításához 
benyújtott elıirányzat módosítás. 

2. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 2012./2013. tanévet érintı (2012. 
szeptember 1-jétıl) a tantárgyfelosztásból eredı túlóraigény miatt (személyi és 
munkaadói járulékok) benyújtott elıirányzat módosítás. 

3. A 28/2012. (IV.27.) NEFMI rendelet alapján a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézségekkel küzdı gyermekek, tanulók óvodai, iskolai nevelésével és oktatásával 
kapcsolatos központosított támogatás miatt benyújtott elıirányzat módosítás.  
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- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az elıirányzat módosítások iránti 
kérelmeket.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotja: 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának  24/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 2/2012.(II.24.) Ktr. számú rendeletének 

(a továbbiakban: Ör.) módosítására 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a helyi önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) és 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének 
kikérésével a következıket rendeli: 

 

1.§ Az Ör. 2.§-a - az 1. számú mellékletben részletezetten - helyébe a következı 
rendelkezés lép: 

(1) A képviselı-testület az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének  

- bevételi fıösszegét 1.040.886 e Ft-ban 

- kiadási fıösszegét 1.189.334 e Ft-ban 

- költségvetési hiány összegét                  148.448 e Ft-ban állapítja meg  

 

(1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2012. évi mőködési költségvetését jelen 
rendelet 2. számú mellékletének részletezése szerint 568.539 e Ft bevétellel, 209.519 e Ft 
mőködési kiadással és 363.756 e Ft intézmény finanszírozással hagyja jóvá. 

(2) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2012. évi felhalmozási költségvetését jelen 
rendelet 3. számú mellékletének részletezése szerint 521.281 e Ft bevétellel és 521.281 e Ft 
kiadással hagyja jóvá. 

 

Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár költségvetése 

3.§ A Képviselı-testület az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 2012. évi 
költségvetését 62.059 e Ft mőködési bevétellel, 233.582 e Ft mőködési kiadással, 171.523 e 
Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. számú mellékletének részletezése 
szerint. 

 

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda költségvetése 

4.§ A Képviselı-testület a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetését 
1.430 e Ft mőködési bevétellel, 69.393 e Ft mőködési kiadással, 67.963 e Ft 
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intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. számú mellékletének részletezése 
szerint 

 

 

Tartalék képzése 

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

Mőködési tartalék címén 356 e Ft, 

Felhalmozási tartalék címén 56.219 e Ft, 

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár költségvetésében a Pejtsik-hagyaték 
tartalékolása címén 16.173 e Ft, 

összesen: 72.748 e Ft összeget képez, illetve hagy jóvá. A tartalék felosztásáról és 
felhasználásáról a Képviselı-testület jogosult dönteni. 

 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

6. § (1) Az Ör. 12. § (2) bekezdése, mely az önállóan és önállóan mőködı és gazdálkodó 
költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást az Önkormányzati Hivatal a 
szükségleteknek megfelelıen bocsátja rendelkezésére, melyre finanszírozási ütemterv készült, 
módosulását a 6. sz. melléklet tartalmazza. 

 (2) A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. 

7.§ Az Ör. mellékletei az e rendelet mellékleteinek megfelelıen módosulnak. 

8.§ Ez az önkormányzati rendelet 2012. december 1-jén napján lép hatályba. 

 

                           Dr. Vancsura István sk.                            Dr. Méhész László 
                                  polgármester                                       megbízott jegyzı  
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31.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Bejelentések, Képviselık kérdései, interpellációi 
                   Tájékoztató az elızı testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrıl 
                   Beszámoló a lejárt határidıs határozatok végrehajtásáról 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Beszámoló a lejárt határidıs határozatok végrehajtásáról 
 
Az orvosi rendelı mozgáskorlátozott feljárójának megtörtént az átadása a megadott 
határidıre. 
Most értesültem arról, hogy a kazánpályázatunk pozitív elbírálást kapott, nyert a pályázat. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Én azt az információt kaptam, hogy december 5-én lesz kihirdetve az eredmény. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Én ilyen értesítést kaptam. 
 
Bartucz István, településüzemeltetı: 
 
Szólt a munkaügyi hivatal is, hogy holnap reggeltıl két közfoglalkoztatottat alkalmaz apríték 
készítésre, elıtárolásra, raktározásra egy éves idıtartamra napi nyolc órában. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a lejárt határidıs határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
341/2012. (XI.30.) Kt. Határozat 
 
Lejárt határidıs határozatok végrehajtása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörben eljárva a következı 
döntést hozta: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidıs 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 

===================== 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja az elızı testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrıl szóló 
tájékoztatót. 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
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342/2012. (XI.30.) Kt. Határozat 
Az elızı Képviselı-testületi ülés óta történt fontosabb események 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörben eljárva a következı 
döntést hozta: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az elızı Képviselı-testületi 
ülés óta történt fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. 

======================= 
 
Képviselık kérdései, interpellációi: 
 
A munkaprogramot módosítottuk az elızı ülésen, akkor én a novemberi testületi ülésre két 
napirendet javasoltam, ami nem jelent meg. 
- Beszámoló a 2012. évi nyári gyermekétkeztetésrıl és a 
- Játszótéren lévı játszóeszközök felülvizsgálata. 
Kérném, hogy ez a két napirend a decemberi testületi ülésre kerüljön be. 
A Magyar Közlönyben megjelent azon települések felsorolása, akik a belügyminisztérium 
által kiírt szociális faprogramon nyertek. Tiszaalpár nincs a felsoroltak között.  
Szerintem Isten elleni vétek az, ha mi saját hibánkból ezt a pályázatot nem adtuk be. Tavaly 
testületi döntés nélkül be lett nyújtva és pozitív elbírálásban részesültünk.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elég alapos a hivatalnak az ilyen irányú tájékozódása, de én nem bukkantam rá erre. Az 
utóbbi napok eseményei kapcsán figyeltem fel rá, hogy a sajtóban megjelent, elıtte én nem 
hallottam.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Mondott-e valamit a Nemzeti Park arra, hogy mi lesz azzal a töménytelen mennyiségő száraz 
fával, ami végig a folyó Tiszáig található és a rengeteg gallyal, amit lelehetne zúzni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Erre igazgató úrnak az volt a válasza, hogy ezek részei a természetnek. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Évek óta mondom, hogy az önkormányzati dőlıutakat ki kellene pontosan méretni. 
Olyan önkormányzati utak vannak, hogy személyautóval nem lehet rajtuk közlekedni. Onnan 
is sok gallyat lehetne kitermelni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az utak kimérésével egyetlen gond van, hogy nincs pontos mérıeszközünk. Tavaly segítettek 
ebben nekünk, megpróbáljuk az idén is a segítséget igénybe venni, mert jól tudjuk, hogy fél 
méteres eltéréseknél is lehet probléma. Azt javaslom, hogy egyik testületi ülésünkre hívjuk 
meg a Nemzeti Park igazgatóját. Érzékelje azt, hogy a fakérdés jelentıs és komoly probléma. 
Nemcsak ez, hanem a földkérdés is. 
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Gyıri István, képviselı: 
 
Bejelentést szeretnék tenni. A Kádár Lajos utca közepén kialakult egy 40-50 cm-es 
átmérımő, 20 cm mély kráter, amely nagyon balesetveszélyes.  
Kb. két hónapja egy pendrivet beadtam a hivatalhoz, hogy a szennyvízberuházással 
kapcsolatos információkat erre rátegyék. Szeretném, ha ezt megkaphatnám. 
 
Bartucz István, településüzemeltetı: 
 
Tekintettel, hogy jegyzıi hatáskörben van az önkormányzati úton lévı fa kivágása. Az lenne a 
kérésem, hogy legalább 5 család fogjon össze, közülük 1 fıt kiválasztok, aki felel a 
munkálatokért. Én leellenırizném, hogy szakszerően végezték-e el, de a munkát nekik kellene 
egymás között elosztani.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Jegyzı úrtól kérdezném, hogy ha az önkormányzat odaadja a fasor kivágásának a lehetıségét 
és valakit baleset ér, az kinek a felelıssége. 
 
Dr. Méhész László, megbízott jegyzı: 
 
Ha az önkormányzat kezelésében van a dolog, akkor az önkormányzaté. 
 
Bartucz István, településüzemeltetı: 
 
Tavaly, akinek én ilyen lehetıséget adtam, az volt az elsı dolgom, hogy mindenkivel 
aláírattam egy nyilatkozatot, hogy a területet biztosítsuk és a munkálatokat mindenki saját 
felelısségére vállalja. Ilyen nyilatkozatot most is alá kell velük íratni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több kérdés, interpelláció nincs, a Képviselı-testületi ülés 17,25 órakor zárt ülés 
keretében folytatódik tovább. 
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  Dr. Vancsura István  :/                                      /:  Dr. Méhész László  :/ 
                          polgármester                                                      megbízott jegyzı 
 
 
 
 
                    /:  Gyıri István  :/                                                 /:  Kacziba Sándor  :/ 
                 jegyzıkönyv-hitelesítı                                           jegyzıkönyv-hitelesítı 
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