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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 4269/2012. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 6-án 
tartott rendkívüli ülésérıl 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Dr. Vancsura István polgármester 

Barna Sándor, Csernák Csilla,  
Dr. Csernus Tibor, Gyıri István, Kacziba Sándor, 
Dr. Puliusné Sárdi Mária (7 fı) 
Dr. Méhész László megbízott jegyzı 

 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett: Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
 
Bejelentéssel távollevı képviselı: Dr. Vancsura Zoltán 
 
Külön meghívottak: Ajtai Elemérné CNÖ elnöke 

Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
Tolnai Endre Pejtsik Alapítvány alapítóinak képviseletében 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 16,05 órakor megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
határozatképes, jelen van 7 fı. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítıknek javasolja Barna Sándor és Csernák Csilla képviselıket. 
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal 6 igen szavazattal – 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – egyetértett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra a meghívó szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy a 3. 
napirendi ponthoz kerüljön fel: „A pályázat kapcsán a csatorna közbeszerzési eljárásának 
megindításáról szóló döntés”. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1. Pejtsik-hagyaték szabályzatainak módosítása 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Gyıri Istvánné iskolaigazgató 



 3 

 
2. Elıterjesztés átmeneti segély elıirányzatának megemelésérıl  

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 

 
3. „Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó 

természeti környezetének felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért” megnevezéső 
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 számú pályázat kapcsán a csatorna közbeszerzési 
eljárásának megindításáról szóló döntés 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Borsos Botond HBF Hungaricum Kft. ügyvezetıje 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat. 
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
1.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Pejtsik-hagyaték szabályzatainak módosítása 

(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Gyıri Istvánné iskolaigazgató 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ehhez a napirendi ponthoz Dr. Csernus Tibor képviselıtársamnak van módosító javaslata, 
megkérem, hogy ezeket a módosításokat terjessze elı. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
- A szabályzat címét szükséges annyiban módosítani, hogy miután a pénz a vázoltak alapján 
az önkormányzatnál kerül elhelyezésre, így erre való tekintettel az alábbiak szerint 
javasolnám megváltoztatni: Szabályzat a Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata kezelésében 
lévı Pejtsik-hagyaték és hozamai felhasználásáról 2012. 
- A I. 1. pont helyébe az alábbiakat javaslom: „Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és a 
hozzátartozó tornacsarnok rekonstrukciós fejlesztésére”.  
Azért javaslom ezt a módosítást, mert az ott meghatározott tételek annyira speciálisan iskolai 
feladatok, hogy ezeknél az önkormányzat vélhetıen már nem üzemeltetıként fog részt venni, 
ezért ez sokkal praktikusabb meghatározás. 
- A I. 2. pont helyébe az alábbiakat javaslom: „Az oktató-nevelı munkához szükséges tárgyi 
eszközök beszerzésére, fejlesztésére, javítására, karbantartására”. Ez is egy technikai jellegő 
módosítás. 
- A II. 2. pontból javaslom a „helyreállítására” szó elhagyását. 
- A III. 2. pont helyébe az alábbiakat javaslom: „A hagyaték és hozamainak felhasználására a 
Képviselı-testület az éves költségvetés elfogadását követı 60 napon belül készíti el az éves 
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felhasználási tervet, melynek során konzultál az örökhagyó végrendeletében megjelölt 
személyekkel és kikéri a tantestület, valamint az iskolaigazgató véleményét is.” 
- A III. 3. pontot javaslom elhagyni, a szövegkörnyezet úgy gondolom, hogy nem teszi 
szükségessé a megtartását a szabályzatban. 
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
Ez a III. 3. pont benne van a végrendeletben. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
A III. 3. pont a III. 2. pontban már le van szabályozva.  
- A III. 4. pontból javaslom a második mondatot elhagyni. 
- A III. 5. pontban javaslom „az iskola” helyett „a Polgármesteri Hivatal” beépítését a 
szövegbe. 
- A III. 6. pont helyébe az alábbiakat javaslom: „A hagyaték és hozamainak felhasználásáról 
az éves zárszámadás keretében ad számot a Képviselı-testület. A felhasználás elszámolásáról 
értesíti az iskolaigazgatót és az örökhagyó végrendeletében megjelölt személyeket is.” 
- A IV. 1. pontból javaslom „az V. fejezet szerinti” szövegrész elhagyását és az 
„Önkormányzat” szó után „Képviselı-testülete” szövegrész beépítését. 
- A IV. pontban a második 1. pont számozását 2-re változtatni és az eredetileg 2-vel jelölt 
pontot elhagyni javaslom.  
- A keltezést javaslom 2012. december 6-ra változtatni. 
- Az aláírást értelemszerően javaslom a polgármester aláírásával felváltani. 
- Az aláírást követı szövegrészeket javaslom elhagyni. 
- A III. 2. pont helyébe 2013. január 1-jei hatálybalépéssel az alábbiakat javaslom: „A 
hagyaték és hozamainak felhasználására a Képviselı-testület az éves költségvetés elfogadását 
követı 60 napon belül készíti el az éves felhasználási tervet, melynek során konzultál az 
örökhagyó végrendeletében megjelölt személyekkel és kikéri a tankerületi igazgató 
véleményét, aki konzultálhat a tantestülettel, illetve az iskolaigazgatóval.” 
- A III. 6. pont helyébe 2013. január 1-jei hatálybalépéssel az alábbiakat javaslom: „A 
hagyaték és hozamainak felhasználásáról az éves zárszámadás keretében ad számot a 
Képviselı-testület. A felhasználás elszámolásáról értesíti a tankerületi igazgatót és az 
örökhagyó végrendeletében megjelölt személyeket is.” 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nyilvánvaló, hogy ez a módosítás értelemszerően módosítja a szabályzatot, hiszen ez a 
szabályzat úgy készült, hogy az iskola kezeli a Pejtsik-hagyatékot. Ez a módosítási javaslat 
arra tesz kezdeményezést, hogy az önkormányzat kezelje. 
Jegyzı úrral konzultálva az nem lehetséges, hogy ez az összeg alapítványba kerüljön, mert 
közvagyon. Közvagyon csak állam és önkormányzat tulajdonában lehet. 
Azt javaslom, hogy a Dr. Csernus Tibor képviselı úr által tett módosításokat fogadjuk el. 
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
Az lenne a kérdésem, hogy ez az elıterjesztés mikor készült el. Azért kérdezem, mert nem lett 
kiküldve részünkre, most látjuk elıször. Jó lett volna az ülés elıtt elolvasni. 
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Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Tegnap este, 22,40 órakor készült el. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A kiküldésnek technikai okai voltak. Jogos az észrevétel, de azt gondolom, hogy a 
következıkben célszerő lenne a technikát bevetni erre a célra. Például táblagépre gondolok, 
hogy ne kelljen ilyen mennyiségő anyagot kinyomtatni olyan rohamtempóban, ami a 
hivatalban van.  
 
Gyıri Istvánné, iskolaigazgató: 
 
Igaz, hogy benne van minden érintett személy a szabályzatban, de szerintem fordított 
sorrendben. A végrendelet alapján az lenne szerintem a sorrend, hogy a tantestület, az 
iskolaigazgató, illetve a vezetés adna be javaslatot a felhasználásra, kikérné a tankerületi 
igazgató véleményét és úgy kerülne a képviselık elé. Az elıterjesztésben teljesen fordított a 
sorrend. A Képviselı-testület pontosan tudja, hogy az iskolánál milyen eszközökre van 
szükség. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
A Képviselı-testület készíti el 60 napon belül és az elıkészítési folyamat során konzultál az 
örökhagyó végrendeletében megjelölt személyekkel és kikéri a tantestület, valamint az 
iskolaigazgató véleményét is. Az biztos, hogy a döntés a testületnél van pontosan abból 
adódóan, hogy szétválik az iskola és az önkormányzat élete. Az önkormányzatnak eddig is a 
saját pénzeszközei fölött döntési jogköre volt, ez továbbra is így marad. Az pedig úgy 
gondolom, hogy kellıen korrekt dolog, hogy a véleményt ebben a folyamatban figyelembe 
veszi, ahogy eddig is. Eddig ez a dolog mőködött, úgy gondolom, hogy ezután is fog mőködni 
az adott szó alapján. Ez az összeg célhoz kötötten fenn fog maradni a költségvetésen belül és 
az iskola érdekeit fogja szolgálni. 
 
Dr. Méhész László, megbízott jegyzı: 
 
Az a javaslat, hogy ez a hagyaték önkormányzati elkülönített számlára kerüljön, az igazgató 
asszony kérdésére is válasz, hiszen nem a tantestületnél marad. Ez a hagyaték a mi 
értelmezésünk szerint Tiszaalpár lakosságát érinti, az más kérdés, hogy az általános iskolára 
fordítandó. Ismervén az állami átadási mechanizmust, ami december 10-én lesz hatályos, 
amikor ezt a szerzıdést meg kell kötni, az lenne a célszerő intézkedés az önkormányzat 
részérıl, ha ezt a holnapi nap folyamán egy erre a célra elkülönített alszámlájára át is 
helyezné. A hagyaték továbbra is az iskola érdekeit fogja szolgálni. A tantestületnek, 
iskolaigazgatónak továbbra is beleszólása, véleményezési jogköre van és a tankerületi 
igazgató asszonynak is. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt gondolom, hogy gyökeres változás lesz január 1-jétıl, mert állami alkalmazásba kerül az 
iskolaigazgató, a tankerületi igazgató. Nyilvánvaló, hogy az állam egészen másként 
gondolkozik arról a közvagyonról ami a településé, mint az a Képviselı-testület aminek az a 
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feladata, hogy a település céljait szolgálja. Ez az összeg eddig is ezt a célt szolgálta, a 
következıkben is ugyanezt a célt fogja szolgálni. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Szeretnék élni a Képviselı-testület felé egy javaslattal, mely szerint a módosított 
szabályzathoz csatoljunk egy elvi nyilatkozatot, amelyet a képviselık írjanak alá. 
Ez az elvi nyilatkozat arról szólna, hogy meghatároznánk azt, hogy az alszámlán elhelyezett 
összeget az önkormányzat másra nem használhatja fel, csak az iskola, illetve a gyerekek 
érdekeire. A pedagógusok felé garanciát szeretnék kapni abban a tekintetben, hogy ez a pénz 
az iskolára lesz költve. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Nem elvi nyilatkozatról van szó, hanem egy konkrét felhasználási szabályzat készült, ezt 
fogadhatja el most a testület. Ennek alapján pedig nem elvi nyilatkozat, hanem teljesen 
elfogadható keretek között leszabályozott folyamat eredményeképpen lehet csak majd 
felhasználni ezt az összeget. Nem látom a szükségességét, hogy egy elvi nyilatkozattal 
megerısítsük egy teljesen konkrét szabályzat sorsát, hiszen a szabályzatban le van írva a 
hagyaték és hozamainak a felhasználása. Az összeg felhasználása ez alapján fog megtörténni. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Úgy gondolom, hogy mindenki elıtt egyértelmő az a tény, hogy Pejtsik úr aki ezt a 100.000 
kanadai dollárt ráhagyta Tiszaalpárra, akkor nem a tiszaalpári tanárokra hagyta, hanem a 
tiszaalpári általános iskolára. Éppen ezért, amit Gyıri István képviselıtársam mond, az 
számomra értelmezhetetlen. A tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskolának a tiszaalpári 
Képviselı-testület a fenntartója és irányítója jelen pillanatban, éppen ezért a Képviselı-
testületnek kötelessége, hogy ezt a hagyatékot az iskolára költse. Nem a tanárok 
kompetenciája eldönteni, hogy a Képviselı-testület hogyan és milyen módon fordítsa az 
iskolára. Senkiben nem merül fel, hogy ez a hagyaték ne az iskolára fordítódjon. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
2013. január 1-jétıl az önkormányzat nem lesz az iskola fenntartója, átkerül az államhoz. 
Ezért kérnék egy biztosítékot, mert ebbıl a késıbbi diákok is részesülhetnek, ha olyan 
eszközök lesznek vásárolva, amelyek a gyerekek fejlıdését elısegítik. 
 
Tolnai Endre, Pejtsik Alapítvány alapítóinak képviseletében: 
 
Az lenne a kérdésem, hogy értesítve voltak-e a hagyatékhozó családtagjai, akik a 
végrendeletben meg vannak jelölve egyértelmően kapcsolattartónak az összeg 
felhasználásával és menedzselésével kapcsolatban. 
 

Dr. Taricska Tibor alpolgármester 16,25 órakor megérkezett a Képviselı-testületi 
ülésre, így a jelenlévı képviselık száma: 8 fı 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elızı ülésen napirenden volt, akkor voltak értesítve, nem jelentek meg. Egyik ok ez volt, 
hogy nem tárgyaltuk.  
 
Tolnai Endre, Pejtsik Alapítvány alapítóinak képviseletében: 
 
Erre a rendkívüli ülésre voltak-e értesítve? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Erre nem, de most nem is a felhasználásáról van szó. Általában a rendkívüli üléseknél az a 
gond, hogy egy-két napon belül meg kell, hogy tartsuk. 
 
Tolnai Endre, Pejtsik Alapítvány alapítóinak képviseletében: 
 
Az lenne még a kérdésem, hogy a jelenlévık mennyire ismerik ennek a hagyatéknak az 
alaptörténetét. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Kaptunk egy részletes tájékoztatást, azt gondolom, hogy a lényegét a történetnek ismerjük. 
 
Tolnai Endre, Pejtsik Alapítvány alapítóinak képviseletében: 
 
1998. március 6-án az iskola tanári szobájában történt egy tanácskozás, ahol a Pejtsik 
Alapítvány alapítói voltak jelen, és még akkor ez az összeg nem érkezett meg. Tudják-e, hogy 
ott mi hangzott el pontosan? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt nem tudom, de odáig visszamenni nem tudunk, mert az összeg bekerült az önkormányzat 
vérkeringésébe, az iskola alszámlájára. Most azt a helyzetet már nem tudjuk visszaforgatni. 
Elmondtam már, hogy ez mivel közvagyon, nem kerülhet alapítvány számlájára, csak a 
testület berkeiben maradhat ez az összeg. 
 
Tolnai Endre, Pejtsik Alapítvány alapítóinak képviseletében: 
 
Az összeg elhelyezésének a legitimitását nem én kérdıjelezem meg. A hagyatékhozó 
családtagjai kérdıjelezik meg, hogy most a testület dönt felette. Ma is eljöttek volna, ha 
kaptak volna idıben értesítést. Azt mondták, hogy nem tudják megoldani ilyen rövid idı alatt, 
hogy eljöjjenek. Azt mondták, hogy fehér asztalnál szeretnék ezt a történtet lezárni, nem 
akarnak atrocitást. Furcsa az, hogy az alapítók közül mindenki egyértelmően arra emlékszik, 
hogy az alapítvány azért lett létrehozva, hogy a Pejtsik-hagyatékot a Pejtsik Alapítvány 
kezelje. Komoly aggályaink vannak az összeg felhasználásáról, a kapcsolattartónak a 
minimális információval való ellátásáról, illetve ıket ebbe a döntésbe való be nem vonásáról. 
Ezzel a módosítással az iskola vezetése teljesen mellızve lesz, magyarul kizárva, amely 
teljesen ellentétes az örökhagyó akaratával. 
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A másik aggály, hogy Önök most itt ülnek, de hogy másfél év múlva ki lesz a polgármester, a 
jegyzı, a képviselık azt nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy ehhez az összeghez hozzá nyúlnak-e, 
vagy sem. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Amit most mindenképpen azonnal szükséges megtennünk - és ezzel még semmi nem dıl el, 
ugyanúgy lehet konzultálni az örökhagyókkal, ez nem egy lezárt folyamat – az, hogy a 
jelenlegi iskolai költségvetési elembıl önkormányzati költségvetési elemmé való 
átváltoztatásról dönteni kell. Abban az esetben, ha az iskolai eszközöknek a részeként marad 
ez a pénzösszeg, akkor biztos, hogy az állam ráteszi a kezét. Onnantól kezdve még nehezebb 
lenne megmagyarázni, hogy ennek a pénznek mi volna a célja. 
Ez a szabályzat egyelıre csak arról dönt, hogy amennyiben önkormányzati kezelésben marad 
az összeg, akkor milyen módon lesz felhasználható. 
 
Tolnai Endre, Pejtsik Alapítvány alapítóinak képviseletében: 
 
Én azt megértem, hogy jelen helyzetben nincs más lehetıség. Viszont ha ez a történet itt fog 
lezáródni, akkor ebbe nem fognak belenyugodni az örökösök biztos vagyok benne. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az, hogy annak idején miért nem került az alapítványba, nem tudom. Azt gondolom, hogy 
azért mert az iskolához érkezett a pénz, és azért döntött így a testület, mert az iskola 
fenntartója az önkormányzat. Nyilvánvaló, hogy Kanadából az örökhagyó ennek nem volt 
tudatában, hogy itt a tulajdon és egyéb viszonyok hogyan mőködnek. Én is azt gondolom, a 
lényeg az, hogy ezt a pénzt ki kell menteni az iskolától gyorsan, ebben dönteni kell. Ha már a 
pénz itt van, akkor lehet errıl tovább gondolkozni. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
14 éve döntünk ennek a pénznek a sorsáról. A 14 év alatt azért voltak olyan pillanatok, 
amikor ez a pénz igencsak fogyott. Hol voltatok akkor, amikor a Képviselı-testületnek kellett 
kipótolni azt a pénzt, amit rossz döntéssel elköltött az iskola vezetése? Ez a pénz ugyanúgy 
megvan. Most amikor arról kellene dönteni, hogy hogyan lehetne mégiscsak megmenteni az 
államtól és a pénz Tiszaalpáron maradjon, most jöttök elı ezekkel. Menet közben hol 
voltatok? 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Ügyrendi javaslatom van: Egy óra eltelt, szavazzunk a vita lezárásáról. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Pillanatnyilag nincs más lehetıségünk. Kérek mindenkit, hogy próbáljunk az ésszerőségen 
belül dönteni, és ahhoz azt a módosítást, amit Dr. Csernus Tibor képviselı úr beterjesztett, el 
kell fogadni. 
Még Csernák Csilla képviselı asszonynak megadom a szót. 
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Csernák Csilla, képviselı: 
 
Annyi kiegészítésem lenne, hogy a 2013. évi költségvetés elfogadásáig vizsgáltassuk meg egy 
gazdasági jogásszal, hogy lehetséges-e ezt az összeget a Pejtsik Alapítványba áttenni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Lezárom a vitát, szavazás következik. 
 
- Szavazásra bocsátja Csernák Csilla képviselı asszony módosító indítványát, mely szerint a 
2013. évi költségvetés elfogadásáig vizsgáltassuk meg annak a lehetıségét, hogy lehetséges-e 
a Pejtsik-hagyaték összegét a Pejtsik Alapítványba áttenni. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
346/2012. (XII.6.) 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 2013. évi 
költségvetés elfogadásáig megvizsgáltatja annak a lehetıségét, hogy lehetséges-e a 
Pejtsik-hagyaték összegét a Pejtsik Alapítványba áttenni. 
 
Határidı: 2013. évi költségvetés elfogadása 
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. Árpád Fejedelem Általános Iskola, Tiszaalpár 
5. Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
6. irattár 
 

======================= 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja Gyıri István képviselı javaslatát, mely szerint a Képviselı-testület 
tegyen egy elvi nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat alszámláján szereplı 
Pejtsik-hagyaték összegét Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat csak a tiszaalpári Árpád 
Fejedelem Általános Iskola javára fordíthatja. 
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A Képviselı-testület 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással, – nem fogadta 
el Gyıri István képviselı javaslatát. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja Dr. Csernus Tibor képviselı Pejtsik-hagyaték szabályzatának 
módosításáról szóló elıterjesztés szerinti javaslatát. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
347/2012. (XII.6.) 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 megtárgyalta és az írásbeli 
elıterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pejtsik-hagyaték szabályzatának 
módosítását. 
 
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. Árpád Fejedelem Általános Iskola, Tiszaalpár 
5. Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
6. irattár 
 

====================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja Dr. Méhész László jegyzı javaslatát, mely szerint a holnapi napon, 2012. 
december 7-én a Pejtsik-hagyaték összege az iskola számlájáról egy elkülönített 
önkormányzati alszámlára kerüljön át. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
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348/2012. (XII.6.) 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 holnapi 
napon, 2012. december 7-én a Pejtsik-hagyaték összege az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola számlájáról egy elkülönített önkormányzati alszámlára kerüljön át. 
 
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. Árpád Fejedelem Általános Iskola, Tiszaalpár 
5. Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
6. irattár 
 

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

Dr. Csernus Tibor képviselı 17,05 órakor távozott a Képviselı-testületi ülésrıl, 
így a jelenlévı képviselık száma: 7 fı. 

 
 
Tolnai Endre, Pejtsik Alapítvány alapítóinak képviseletében: 
 
El tudom fogadni mentıakcióként a pénznek az elhelyezését, ezért holnap fehér asztal mellett 
errıl beszélnünk kell. Az elızı testület hibát követett el és most mód van rá, hogy ez több 
lépésben korrigálva legyen. Félre voltunk vezetve, nem kaptunk információt, és ez nem az én 
véleményem, hanem a pedagógusok, a családtagok véleménye. Szeretettel várunk mindenkit 
holnap a megbeszélésre ezzel kapcsolatban, ahol jelen lesz a Pejtsik család is. 
 
2.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Segélykeret növelése 

(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Átadom a szót Dr. Méhész László megbízott jegyzı úrnak. 
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Dr. Méhész László, megbízott jegyzı: 
 
A 2012. évi átmeneti segélyezés kerete elfogyott. A karácsonyi ünnepre való tekintettel 
elképzelhetı, hogy segélyigények lesznek, ezért az a javaslatom, hogy 60.000,- Ft-tal a 
Képviselı-testület emelje meg az eseti segélyre vonatkozó keretet. 
Tudomásom szerint a mai napig 3 személy fordult ilyen segélykérelemmel a Hivatalhoz, 
várhatóan lesz több ilyen igény is, ezért kérem a 60.000,- Ft összeg biztosítását. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A belügyminiszter az 59/2012 (XI.28.) számú rendeletben meghatározta, hogy az országban 
melyek azok a települések, amelyek szociális tőzifát kapnak. A pénzkifizetés 2012. december 
20-ig történik meg, február 15-ig kell a pénzt elkölteni az önkormányzatoknak, illetve március 
31. a határidı az elszámolásra az Államkincstár felé. Az országban 1625 településen kaptak 
különféle famennyiséget az önkormányzatok, 2-400 m3 között. Van olyan 3000 lakosú 
község, amely 6.400.000,- Ft árú tőzifát kapott. Úgy gondolom, hogy komoly és súlyos 
probléma, hogy Tiszaalpár önkormányzata ebben a pályáztatásban nem vett részt. 
Polgármester úr úgy nyilatkozott, hogy kimaradtunk. Ha nem jelentkezik az önkormányzat a 
belügyminisztériumnál, hogy fát kér, akkor ki fog maradni. Ezért kérem a tisztelt 
képviselıtársaimat, hogy hozzunk egy határozatot abban a tekintetben, hogy Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatal vezetését, 
vizsgálja meg azt, hogy hol jelent meg ez a pályázati kiírás, meddig kellett ezt benyújtani, mi 
az oka annak, hogy Tiszaalpár Önkormányzata nem nyújtotta be. 
Határidınek javaslom: 2013. január 31-ét. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester és Dr. Méhész László megbízott jegyzı. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azért nem nyújtottuk be, mert nem került egyikünk asztalára sem ez a jogszabály. Abban a 
jogszabálydzsungelben, ami megjelenik, nem gyızzük követni. Megkérdezem a képviselı 
urat, hogy miért most szól errıl, miért nem augusztusban, amikor megjelent. Miért nem akkor 
hívta fel erre a figyelmet? Utólag ezzel sajnos nem tudunk mit kezdeni. Egyébként az elızı 
évben pályáztunk, nyertünk is, de ez nem került az asztalunkra, valahogy kimaradt. 
 
- Szavazásra bocsátja Barna Sándor képviselı javaslatát, mely szerint Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatal vezetését, vizsgálja meg, 
hogy hol jelent meg a belügyminiszter által hozott 59/2012. (XI.28.) számú rendelet alapján a 
szociális tőzifáról szóló pályázati kiírás, meddig kellett ezt benyújtani, mi az oka annak, hogy 
Tiszaalpár Önkormányzata nem nyújtotta be. 
Határidınek javaslom: 2013. január 31-ét.  
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester és Dr. Méhész László megbízott jegyzı. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
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349-A/2012. (XII.6.) 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 felkéri a Polgármesteri 
Hivatal vezetését, vizsgálja meg, hogy hol jelent meg a belügyminiszter által hozott 
59/2012. (XI.28.) számú rendelet alapján a szociális tőzifáról szóló pályázati kiírás, 
meddig kellett ezt benyújtani, mi az oka annak, hogy Tiszaalpár Önkormányzata nem 
nyújtotta be. 
Határidı: 2013. január 31. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester, 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 pénzügyi ügyintézı 
5. irattár 

===================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nyilvánvaló, hogy ebben az évben ugyanakkora volt az önkormányzatnak a rendkívüli 
segélyre fordítandó összeg, mint az elızı évben. Ez a keret kb. két hónappal ezelıtt kimerült. 
Azt gondolom ez egy dolgot jelez, hogy a rászoruló kör egyre bıvül. A következı évnél meg 
kell vizsgálnunk, hogy meddig tudjuk ezt követni pénzzel, vagy pedig egy teljesen más irányt 
kell venni a segélyezések területén. Azt gondolom, hogy azt a végtelenségig nem lehet 
csinálni, hogy segélyekkel próbáljuk megoldani az emberek problémáját. Sokkal inkább azzal, 
hogy lehetıséget biztosítunk nekik, amit például fagyőjtési akció keretében igyekszünk 
megtenni. Arra kérném a képviselıtársakat, hogy megvalósítható ötletekkel járuljanak hozzá, 
hogy ezt a problémát meg tudjuk oldani. Erre a hátralévı idıre javaslom az átmeneti 
segélykeret elıirányzatának 60.000,- Ft-tal történı megemelését, illetve ezzel együtt a 
rendelet módosítását fogadjuk el. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Barna Sándor képviselıvel nagymértékben egyetértek, hogy miért nem lett a pályázat 
benyújtva annak ellenére, hogy van Tiszaalpáron egy pályázatfigyelı és fizetést is kap érte. 
Úgy érzem, hogy egy személyben nem lehet eldönteni a polgármester úrnak, hogy kik 
részesüljenek és milyen mértékben szociális segélyben. Ezért szeretném kezdeményezni, hogy 
a Képviselı-testület 2013. január 1-jétıl alapítson egy Szociális Bizottságot, amelybe vonjunk 
be külsıs tagot is. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt tudom erre képviselı úrnak mondani, hogy a Képviselı-testület a megalakulásával 
létrehozta a bizottságait, újabbat nem lehet létrehozni. Maximum azt lehet, hogy a két 
bizottság közül valamelyikre rátestálni ezt a feladatot. A rendkívüli- és a rendkívüli 
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gyermekgondozási segélyek azért rendkívüliek, mert sürgıs elbírálást, döntést kívánnak. Ha 
ezt vállalja a bizottság, akkor én nem vagyok ellene. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Messzemenıkig egyetértek Gyıri István képviselıtársam véleményével. Az Ötv. kimondja, 
hogy bármikor lehet a bizottsági struktúrát változtatni, erre sok példa van az ország különbözı 
településein. Támogatom a Szociális Bizottság megalakulását 2013. január 1-jétıl, de nem 
biztos, hogy meg kell alakítani. Az Ügyrendi Bizottság SzMSz-ének 2.4-es pontjában benne 
van, hogy a szociális kérdéseket véleményezi. A neve lehetne: Szociális és Ügyrendi 
Bizottság és azokat a feladatokat, amelyek a polgármester kezében vannak, azokat át lehetne a 
bizottságra, mint átruházott hatáskört vinni. 
Azokban az esetekben, amikor azonnali segélyezésre van szükség, olyan határozatot kérném, 
hogy fogadjon el a testület, hogy havi szinten egy bizonyos keretet határozzunk meg a 
polgármesternek, amely keret felhasználásáról dönthet. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A legnagyobb baj a torta méretével van. Azon kellene elgondolkodni, hogyan lehetne ezt a 
tortát növelni. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
A torta szeletelésére is oda kell figyelni. 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnöke: 
 
Úgy gondolom, hogy szükség törvényt bont, a segélyezési helyzetrıl is beszélni kell. 
A Cigány Önkormányzat ülésén bıven beszéltünk az 5. napirendi pont keretei között errıl a 
témáról. Amit nagyon fontosnak tartok, az a munkanélküliség problémája, amely sürgıs 
megoldásra vár. Kérem a testületet, hogy ezen is gondolkodjon el és próbáljunk meg egy 
közös megoldást találni. Ezeknek az embereknek sokat jelent 1000-2000 Ft. Jön a karácsony, 
tél van, sem a tüzelési, sem a segélyezési helyzet nem megoldott. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja az elıterjesztésben szereplı határozat-tervezetet, illetve a 2012. évi 
költségvetési rendelet módosítását. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza, illetve rendeletet alkotja:  
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349-B/2012. (XII.6.) 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 az átmeneti segély 
elıirányzatának megemelését az írásbeli elıterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta 
és jóváhagyta. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester, 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 pénzügyi ügyintézı 
5. irattár 

====================== 
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R e n d e l e t  
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének  27/2012. (XII.07.) Ktr. számú 

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

rendeletének módosítására 

 

Az önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi 
LXV. törvény 16.§ (1) és 91. §  (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 
23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 
2/2012. (II.24.) Ktr. számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§  A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul: 

(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.sz. melléklet) 

 

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

 

Tartalék képzése 

 

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

Mőködési tartalék címén               296 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:                    72.688 e Ft összeget képez, illetve hagy jóvá. A tartalék felosztásáról és 
felhasználásáról a Képviselı-testület jogosult dönteni.  

A Költségvetési rendelet 12. § (10) bekezdése, mely a költségvetés elıterjesztésekor a képviselı-
testület részére az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató jellegő mérlegek és 
kimutatások módosulnak: 

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

3. § A költségvetési rendelet melléklete (2. sz. melléklet) e rendelet mellékletének megfelelıen 
módosul. 

4. § Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

                           Dr. Vancsura István sk.                            Dr. Méhész László 

                                  polgármester                                       megbízott jegyzı  
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3.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: „Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat szennyvízelvezetése és tisztítása a település 

vonzó természeti környezetének felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért” 
megnevezéső KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 számú pályázat kapcsán a csatorna 
közbeszerzési eljárásának megindításáról szóló döntés 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Borsos Botond HBF Hungaricum Kft. ügyvezetıje 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A mérnöki és a szennyvíztisztító telep után a csatornára is kiírhatjuk a közbeszerzési eljárást. 
Alapvetı változás nincs az ajánlattételi kiírásban. Benne van az-az eszközcsökkentés, amit 
korábban elfogadott a Képviselı-testület. 
Amennyiben ezt most elfogadjuk, akkor ennek a visszaérkezési határideje a pályázat bontása 
2013. január 31., 10,00 óra. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja, „Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének 
felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért” megnevezéső KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 
számú pályázat kapcsán a csatorna közbeszerzési eljárás kiírását. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
350/2012. (XII.6.) 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 „Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó 
természeti környezetének felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért” megnevezéső 
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 számú pályázat kapcsán a csatorna közbeszerzési eljárást 
megindítja. 
 
Határidı: 2013. január 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. Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
5. irattár 
 

====================== 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több napirendi pont nincs, a rendkívüli Képviselı-testületi ülést 17,30 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 

/:  Dr. Vancsura István  :/                                     /:  Dr. Méhész László  :/ 
                           polgármester                                                    megbízott jegyzı 
 
 
 
                 
                    /:  Barna Sándor  :/                                                /:  Csernák Csilla  :/ 
                 jegyzıkönyv-hitelesítı                                           jegyzıkönyv-hitelesítı                                   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


