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Nagyközségi Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 4313/2012. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 10-
én tartott rendkívüli ülésérıl. 

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

Barna Sándor, Dr. Csernus Tibor 
Gyıri István, Kacziba Sándor, 
Dr. Puliusné Sárdi Mária (6 fı) 
Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 

 
Bejelentéssel távollevı képviselı: Dr. Taricska Tibor, Dr. Vancsura Zoltán 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 15,30 órakor megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
határozatképes, jelen van 6 fı. 
 
Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolja Dr. Puliusné Sárdi Mária és Dr. Csernus Tibor 
képviselıket. 
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal 6 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontra. 
 
Javasolt napirendi pont: 
 
Az iskola mőködtetésével kapcsolatos végleges döntés kialakítása 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
- Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontot. 
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi ponttal 6 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – egyetértett. 
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Napirendi pont: 
 
Tárgy: Az iskola mőködtetésével kapcsolatos végleges döntés kialakítása 

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

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Korábban döntöttünk arról, hogy az iskola mőködtetését felajánljuk az államnak. Erre 
vonatkozóan megkaptuk az értesítést a miniszteri döntésrıl, mely szerint amennyiben nem 
vállaljuk a mőködtetést, akkor 2.087 e Ft-ot kell havonta fizetnünk, éves szinten mintegy 25 
millió Ft-ot. Amennyiben úgy döntünk, hogy mégis mi vállalnánk a mőködtetést, akkor a 
jelenlegi ismereteink alapján normatívát nem kapunk rá. 
Megnéztük a 2011. évben mennyi költséget kellett hozzátenni a normatíván felül az 
önkormányzatnak, ez kb. 50 millió Ft. Csütörtökön fogadták el a törvényt, mai nap volt itt a 
tankerületi igazgatóasszony azzal, hogy a megállapodást holnap délután alá kell írni. 
Ezen számok ismeretében kellene egy gyors döntést meghoznunk. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Az én olvasatomban a levélbıl az következik, hogy amíg erre vonatkozóan nem jelzünk 
vissza, addig gyakorlatilag a tankerületi igazgatóval kötendı megállapodás sem írható alá. 
Azt kérném, hogy arra való hivatkozással, hogy ez a válaszadás nem történt még meg, akár 
meg lehet azt is tenni, hogy a mostani testületi ülésen nem hozunk döntést, ezzel el kellene 
húznunk. Vagy azt mondjuk, hogy megadjuk a döntést, amit december 14-én postázunk azért, 
hogy el lehessen dönteni. Ezek a számadatok, amik az elıterjesztésben le vannak írva, ezek a 
konyhának a tételeit tartalmazzák. 55.902 e Ft van írva és abban biztos vagyok, hogy ez a 
szám nem mutat reális képet. Amikor a költségvetési koncepciót tárgyaltuk, akkor volt egy 
viszonylag reális kép arról, amit konkrétan az iskolára kaptunk. Abból lehetne tudni, hogy 
mennyi a támogatás mert ez a támogatás, a 171.782 e Ft, ami le van írva, ez gyakorlatilag 
tartalmazza a közétkeztetéssel kapcsolatos támogatást is. Ez nem mutat reális képet. 
Úgy gondolom, hogy lehet most döntést hozni, csak ez egy hozzávetıleges döntés lesz. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ott marad az iskolánál 3,5 fı takarító, 1 fı a könyvelésrıl, 1 fı karbantartó, és ott marad az 
összes gáz-, villanyszámla, tatarozás, szennyvízszállítás, stb., aminek a költségét nekünk kell 
fizetni. Ami felmerül kiadás az iskolánál, onnantól kezdve mindent nekünk kell állni. Azt 
gondolom, ha ezeket összeadjuk, akkor már 25 millió Ft felett vagyunk jóval. 
Ez a megállapodás 2015. augusztusáig élne, utána lehet esetleg másképp dönteni. 
A számok konkrét ismerete nélkül is nem véletlen döntött úgy a települések zöme a 
megyében, hogy az állam mőködtesse az iskolát. Nekünk biztos, hogy többe kerülne, mint 
amit be kell fizetni, mert normatíva nem lesz rá. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Nekünk most van egy elindított átadás-átvételi folyamatunk, aminek a fizikai lezárása nem 
történt meg. Ha ezt a folyamatot most félbeszakítjuk, akkor azt csak úgy lehetne, ha azt a 
határozatunkat, ami akkor megszületett visszavonnánk. Mindenképpen az egész folyamat 
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borulna. Az is kérdés, hogy az állam mire tart igényt az épülettel kapcsolatban. Ingyenes 
használati jogra, vagy vagyonkezelıi jogra. Onnantól kezdve, hogy a mőködtetést átveszi, 
szerintem vagyonkezelıi jog kerül megállapításra. Ez alapján felmerül, hogy miután egy 
helyrajzi számon van az egész, akkor mit adunk át. Ez a könyvtár kérdését is felveti és adott 
esetben a tornacsarnokét is. Egy helyrajzi számon szerepel a pálya, illetve a könyvtár épülete 
is, nincs leválasztva. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nincs leválasztva, de ugyanakkor a mellékletekben, amiket ki kell tölteni, abban van 
lehetıségünk nyilatkozni arról, hogy melyik épületrészt adjuk át és melyiket nem. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
A vagyonkezelıi jog tulajdonjogot hoz létre. A vagyonkezelıi jog fennállása alatt az 
elidegenítésen kívül minden tulajdonosi jogosítvány átkerül. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Én úgy olvastam, hogy vagyonkezelıi jogot vesz át az állam. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Csak ha a vagyonkezelıi jogot rájegyzik az egész helyrajzi számunkra, akkor az, fog 
vonatkozni a könyvtár épületére és a pályára is. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
A mellékletekben tételesen felsoroljuk, hogy konkrétan melyik az az épületrész, amelyik 
átkerül. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Ha bejegyzik a vagyonkezelıi jogot a helyrajzi számra, az nem hiszem, hogy 
megkülönböztethetıvé teszi onnantól kezdve a pályát és az épületet. Önálló helyrajzi számra 
kellene ıket venni, vagy jogfenntartó nyilatkozatot kellene írni azzal kapcsolatban, hogy 
legkésıbb 2013. március 31-ig a szerzıdı felek tudomásul veszik, hogy önálló helyrajzi 
számra kerül a futballpálya és a könyvtár. Attól félek, hogy nem lesz meg az a lehetıségünk, 
hogy ezt utólag leválaszthassuk.  
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Szerintem a 2.087 e Ft hozzájárulással jól járunk, mert sokkal többe kerülne a mőködtetése. 
 
Dr. Méhész László, megbízott jegyzı: 
 
Ezt sokkal jobban körül kellene járni. A helyrajzi számokat valóban el kellene határolni és 
valamilyenfajta joghatározatot kellene tenni, hogy milyen épületet adunk át és milyen 
mőszaki- és eszköztartalommal. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy 2013. január 1-je és 2015. augusztus 31-e közötti idıszakra 2.087 e 
Ft/hó összeg hozzájárulást az államnak befizesse a Képviselı-testület, ennek fejében az állam 
az iskola mőködtetését felvállalja. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
351/2012. (XII.10.) Kt. Határozat:  
 
Az iskola mőködtetésével kapcsolatos végleges döntés kialakítása 
 
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 tárcaközi bizottság 
javaslata alapján az oktatásért felelıs miniszter, a helyi önkormányzatokért felelıs 
miniszter és államháztartásért felelıs miniszter egyetértésével önkormányzatunk 
számára a 2013. január 1-je és 2015. augusztus 31-e közötti idıszakra 
megfizetendı hozzájárulás havi 2087 e Ft összegben elfogadja. Ennek fejében az 
állam az Árpád Fejedelem Általános Iskola mőködtetését felvállalja. 
 

Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester, Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 

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

Határozatot kapják: 

1.  Dr. Vancsura István polgármester 

2. Dr. Méhész László megbízott jegyzı 

3. Gyıri Istvánné iskolaigazgató 

4. PH Pénzügyi csoport 

      5.  Irattár 
 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy addig a polgármester ne írja alá a megállapodást, amíg azon a 
helyrajzi számon, amelyen az iskola van, más létesítmények is vannak. Annak a garanciáját 
szeretnénk kérni, hogy csak az iskola épülete, maximum a könyvtár kerüljön át állami 
tulajdonba. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
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352/2012. (XII.10.) Kt. Határozat:  
 
Az iskola mőködtetésével kapcsolatos végleges döntés kialakítása 
 
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 határozott, hogy 
az állami intézményfenntartó központ és az önkormányzat között megkötendı 
átadás-átvételi megállapodást a polgármester addig ne írja alá, amíg azon a 
helyrajzi számon, amelyen az iskola van, más létesítmények is szerepelnek. 
 

Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 

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

Határozatot kapják: 

1.  Dr. Vancsura István polgármester 

2.  Dr. Méhész László megbízott jegyzı 

3.  Gyıri Istvánné iskolaigazgató 

4.  PH Pénzügyi csoport 

      5.  Irattár 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több napirendi pont nincs, a rendkívüli Képviselı-testületi ülést 16,10 órakor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 

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


