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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 4374/2012. 
 
 

 
J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 19-
én tartott rendkívüli ülésérıl. 

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

Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
Barna Sándor, Csernák Csilla,  
Dr. Csernus Tibor, Gyıri István, Kacziba Sándor, 
Dr. Puliusné Sárdi Mária (8 fı) 
Dr. Méhész László megbízott jegyzı 

 
Bejelentéssel távollevı képviselı: Dr. Vancsura Zoltán 
 
Külön meghívottak: Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 

Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
Bíró Jenıné gazdasági vezetı 
Szentirmay Tamás újságíró 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 16,12 órakor megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
határozatképes, jelen van 8 fı. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Barna Sándor és Dr. Csernus Tibor képviselıket. 
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal 7 igen szavazattal – 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – egyetértett. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Mivel a mai ülés rendkívüli Képviselı-testületi ülés, így új napirendi pontot nem lehet 
felvenni. Az lenne a kérdésem, hogy az óvoda alapító okiratát a mai testületi ülésen 
elfogadhatjuk-e úgy, hogy nem szerepel napirenden. 
 
Dr. Méhész László, megbízott jegyzı: 
 
Elfogadhatjuk, ugyanis a Magyar Államkincstár mind a két alapító okiratot kifogásolta. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Javaslatot tesz a napirendi pontokra a meghívó szerint azzal, hogy az elsı napirendi pontba 
belefoglalnánk az Óvoda alapító okiratának módosítását is. 
 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 

1. Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola, valamint a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda és Konyha alapító okirat módosítására 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 

 
2. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési 

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

 
3. Elıterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának 10. sz. módosítására 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkérdezi, hogy van-e még észrevétel a napirendekkel kapcsolatban. 
Mivel több észrevétel nincs, szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat. 
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal 8 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
1.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola, valamint a Tündérrózsa Napközi 

Otthonos Óvoda és Konyha alapító okirat módosítására 
(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Átadja a szót Gyıri Istvánné iskolaigazgató asszony részére. 
 
Gyıri Istvánné, iskolaigazgató: 
 
Utazó pedagógus jár a hallássérült gyerekekhez, ami nem szerepel az elıterjesztett alapító 
okiratban, ezt bele kell venni. A pedagógiai programnak sem ez a száma, ami az 
elıterjesztésben szerepel. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azokat a módosító javaslatokat, amik még ehhez kellenek, beépítjük és akkor teljes lesz az 
alapító okirat. 
 
Bíró Jenıné, gazdasági vezetı: 
 
Az államkincstár végzéseit igyekeztem áttanulmányozni. A fı probléma abból ered, hogy 
mindkét intézménynél az utolsó alapító okirat módosítás tavaly nyári. A mostani alapító okirat 
módosítást az utolsó hatályos alapító okirathoz képest kell végrehajtani, amit igyekeztem az 
államkincstár végzése alapján elkészíteni. A jogszabály úgy rendelkezik, hogy pontról pontra 
be kell mutatni minden módosítást az utolsó hatályos alapító okirathoz képest. 
Nem tudom, hogy jegyzı úrék tudtak-e arról egyeztetni, hogy az általam összeállított alapító 
okirat mennyiben felel meg a kívánalmaknak. 
 
Dr. Méhész László, megbízott jegyzı: 
 
Én kaptam egy e-mailt, amelyben a 2009. júniusi alapító okirat szerepelt. Az államkincstár két 
határozata szerint dolgoztam át ezt az alapító okiratot. Azért ilyen rövid, mert az államkincstár 
azt kéri, hogy egyéb pontokat ne tegyünk bele. 
 
Bíró Jenıné, gazdasági vezetı: 
 
Kaptam egy feladatot, de mivel nem vagyok jogász, ezért azt szerettem volna, ha az általam 
elkészített anyag jogilag felülvizsgálatra és átdolgozásra kerül. 
 
Dr. Méhész László, megbízott jegyzı: 
 
Azt javaslom, hogy fogadja el a képviselı-testület azt az alapító okiratot, amit 
beterjesztettünk, plusz az iskola által tett kiegészítéseket, és ezt dolgozzuk össze egységes 
szerkezetbe. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, az elıterjesztett Árpád Fejedelem Általános Iskola alapító okiratát, mely 
egészüljön ki az iskola által tett kiegészítésekkel, és ez kerüljön összedolgozásra egységes 
szerkezetbe. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
412/2012.(XII.19.) 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 tiszaalpári Árpád 
Fejedelem Általános Iskola alapító okirat-módosítását megtárgyalta, és jóváhagyta. 
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Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Méhész László megbízott jegyzı/Dr. Vancsura István 
 
 
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. §, 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:     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:         Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 

       Képviselı-testülete 
 

6. 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:           338107 
 
8. A költségvetési szerv intézmény adószáma:  15338105-2-03 
 
9. KSH statisztikai számjel:   15338105-8520-322-03 
 
10. Fizetési számla:     51700179-10205165 
 
11. OM azonosító:    027907 
 



 6 

12. Az intézmény típusa:             8 évfolyamos általános iskola 
  
13. Költségvetési szerv jogszabály alapján meghatározott közfeladata: 

alapfokú nappali rendszerő általános iskolai 
oktatás, nevelés 

 
14. Államháztartási szakágazat:                             852010 alapfokú oktatás 
 
15. Gazdálkodási besorolása:           Önállóan mőködı 

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

 
16. Maximális gyermeklétszám:   410 fı  

 
    
17. Az intézmény telephelye:   Árpád Fejedelem Általános Iskola 
                6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 

 
18. Az intézmény képviseletére jogosult: 

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

 
96/2010.(VIII.12.) Kth. 

 
20. Az intézmény ellátandó alaptevékenysége és az alaptevékenységeinek besorolása a 2012. január 
1-tıl hatályos államháztartási szakfeladatok rendje alapján 
 
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. 
 
Alapfokú Oktatás 
 Szakfeladat száma, megnevezése: 
85201-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) 

             Az általános iskola 1-4. évfolyamán,  nappali rendszerő - általános iskolai mőveltséget 
megalapozó – alapfokú nevelés és oktatás nevelés, oktatás, ezen belül 

- a tanuló érdeklıdését, képességét és tehetségét figyelembe véve – felkészítése 
továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre 

- integrációs felkészítés a szociális hátrányokból és fejlettségbıl eredı 
hátrányok ellensúlyozására 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı tanulók 
nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt. 

 
85201-2 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  
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b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével 
küzdı tanulók esetében 

 
85202-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) 
                         

Az általános iskola 5-8. évfolyamán,  nappali rendszerő - általános iskolai mőveltséget 
megalapozó – alapfokú nevelés és oktatás nevelés, oktatás, ezen belül 

- a tanuló érdeklıdését, képességét és tehetségét figyelembe véve – felkészítése 
továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre 

- integrációs felkészítés a szociális hátrányokból és fejlettségbıl eredı 
hátrányok ellensúlyozására 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı tanulók 
nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt. 

 
85202-2 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. 

 
Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb oktatás: 
Szakfeladat száma, megnevezése: 
 
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. 

 
93120-4            Iskolai diáksport tevékenység támogatása 
 
Esélyegyenlıség elısegítését és az egyenlı bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek és 
programok 
Szakfeladat száma, megnevezése: 
 
89011-1 Esélyegyenlıség elısegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok 
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  Szakmai és infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek. 
 
A szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenységek  

562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
21. A költségvetési szerv elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága 
A szerv az elıirányzatok feletti jogosultság szempontjából rész jogkörő. 
    
22. Az önállóan mőködı költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátásával Tiszaalpár   
Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala kerül megbízásra.  
 
23. Az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve az önállóan mőködı költségvetési szerv közötti 
munkamegosztás és a felelısségvállalás rendje  

 
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. 

 
24. 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 

 
25. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése 
 
Közalkalmazottak - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 
Munkavállalók – Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra – Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 
 
26. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
27. 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 ingatlanok: 
 
 Megnevezési cím      Hrsz.   Terület m2 
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a.) Árpád Fejedelem Általános Iskola    502/2   2.2782 
  6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 
 
28. 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. december 19. 
 
 
 Dr. Vancsura István. sk. Dr. Méhész László sk. 
 Polgármester megbízott jegyzı 
           
 
 

ZÁRADÉK 
 
Jelen alapító okirat 2012.december 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 161/2011. (VII.27.) 
Kth. határozattal elfogadott egységes szerkezető alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a 412//2012. 
(XII.19.).számú határozatával hagyta jóvá. 
 
 
 Dr. Vancsura István. sk. Dr. Méhész László sk. 
 Polgármester megbízott jegyzı 
 
 
A 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. MÁK 
6. irattár 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda és Konyha módosított egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül, 1 fı nem vett részt 
a szavazásban – az alábbi határozatot hozza: 
 
413/2012.(XII.19.) 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: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a tiszaalpári Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda és Konyha alapító okirat-módosítását megtárgyalta, és 
jóváhagyta. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Méhész László megbízott jegyzı/Dr. Vancsura István 
 
 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 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. §, valamint a 2011. évi CXC. Törvény a Nemzeti 
köznevelésrıl foglaltak alapján Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda elnevezéső 
költségvetési szerv egységes alapító okiratát 2012.december 1-
jei hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg.  

 

Alapító okirat 
              
 
1. A költségvetési szerv neve:     Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda   
 
2. Költségvetési szerv székhelye:  6066 TISZAALPÁR, Ady Endre u. 40. 
                                       
3. Létrehozásáról rendelkezı határozat::   130/1992. (VI.29.) Kth.   
 
4. Az intézmény mőködési területe:   Tiszaalpár Nagyközség 
 
5. Alapító szerv neve:         Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 

       Képviselı-testülete 
 

6. 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:   15338105-8520-322-03 
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10. Fizetési számla:     51700179-10205165 
 
11. OM azonosító:    027689 
 
12. Az intézmény típusa:            óvoda 
  
13. Költségvetési szerv jogszabály alapján meghatározott közfeladata: 

Óvodai nevelés 
 
14. Államháztartási szakágazat:                             851020 óvodai nevelés 
 
15. Gazdálkodási besorolása:           Önállóan mőködı 

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

 
16. Maximális gyermeklétszám:                  175 fı  

 
    
17. Az intézmény telephelye:   Napközi Otthonos Óvoda   
       6066 Tiszaalpár, Ady E.u.40. 
 
       Konyha  
       6066 Tiszaalpár, Dobó I. u.1. 

 
18. Az alapfeladat jellemzıit tartalmazó intézményi pedagógiai program fenntartói 
jóváhagyása: 

 
113/2010. (VIII.26.) Kth. 

 
19. Az intézmény képviseletére jogosult: 

Az intézmény kinevezett/megbízott/ vezetıje, akadályoztatása esetén a vezetı által írásban 
megbízott személy. 
       
 
20. Az intézmény ellátandó alaptevékenysége és az alaptevékenységeinek besorolása a 2012. január 
1-tıl hatályos államháztartási szakfeladatok rendje alapján 
 
Az intézmény a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésrıl alapján meghatározott közfeladata 
a gyermekek óvodai nevelése és iskolai életmódra való felkészítése, integrációs felkészítés a 
szociális hátrányokból és fejlettségbıl eredı hátrányok ellensúlyozására 
 
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. 
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85101-2     Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
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: 
Szakfeladat száma, megnevezése: 
 
89011-1 Esélyegyenlıség elısegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 

programok 
  Szakmai , és infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek 
 
Az intézmény egyéb, az alaptevékenység ellátására rendelkezésre álló szabad kapacitás 
kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység:  
 
56291-3         Iskolai intézményi étkeztetés 
56291-7         Munkahelyi étkeztetés 
56292-0 Egyéb vendéglátás 
 
21. Az önállóan mőködı költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátásával Tiszaalpár   
Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala kerül megbízásra. . 
 
 Az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve az önállóan mőködı költségvetési szerv közötti 
munkamegosztás és a felelısségvállalás rendje  
 
A Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv és a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda 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. 

 
22. A költségvetési szerv elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága 
A szerv az elıirányzatok feletti jogosultság szempontjából rész jogkörő. 
 
23. 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:  
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  mindenkori ágazati közlöny egyszer,  
   helyben szokásos módon egyszer. 

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

 
24. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése 
 
Közalkalmazottak - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 
Munkavállalók – Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra – Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 
 
25.Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
26. 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 ingatlanok: 
 
 Megnevezési cím      Hrsz.   Terület m2 
 
a.) Napközi Otthonos Óvoda               1685                 8.186 
  6066 Tiszaalpár, Ady E. u.40. 
 
b.)     Konyha 
 6066, Tiszaalpár, Dobó I.u.1.    400         813 
 
27. 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. december 19. 
 
 
 Dr. Vancsura István Dr. Méhész László 
 Polgármester megbízott jegyzı 
           
 

ZÁRADÉK 
 
Jelen alapító okirat 2012.december 1..napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 120/2011. (VI.30.) Kth. 
határozattal elfogadott egységes szerkezető alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a 413/2012.számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
 
 
 Dr. Vancsura István Dr. Méhész László  
 Polgármester megbízott jegyzı 
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A határozatról értesül: 
1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda és Konyha, Tiszaalpár 
5. MÁK 
6. irattár 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési 

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

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A megbízott jegyzı bejelentette, hogy 2013. január 1-jétıl nem kívánja ellátni a jegyzıi 
feladatokat, ezért arról gondoskodni kell a törvényes mőködés érdekében. 
Ha az elıterjesztést elfogadja a testület, akkor lehetıség nyílik aljegyzıi pályázat kiírására. 
 
Azt gondolom bizonytalan, hogy a jegyzı asszony mikor jön vissza, és mivel 10000 lakos 
alatti településen nem kötelezı az aljegyzı beiktatása, meg kellene gondolni a kiírását. 
2013. január 1-jétıl lehetıség van arra, hogy hat hónapos idıtartamra a Hivatal állományából 
a jegyzı helyettesítésére - a jogszabályoknak megfelelı - személyt ki lehet jelölni. 
Pillanatnyilag erre két személy is alkalmas a Hivatalból. Megfontolásra javaslom a 
képviselıtársaknak, hogy egy aljegyzıi pályázatot kiírjunk-e. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Az említett hat hónap összesen hat hónap, vagy meghosszabbítható? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Összesen hat hónap, ez egyszeri idıtartam. Addig meg kell oldani a problémát. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ez önálló státusz lenne? 
 
Dr. Méhész László, megbízott jegyzı: 
 
A meglévı dolgozói állományból lenne egy személy kijelölve, aki elvégzi a helyettesítést, és 
ezért kap egy vezetıi pótlékot. A hivatali dolgozók létszáma nem változik. 
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Barna Sándor, képviselı: 
 
Elfogadta az Országgyőlés a költségvetést. Tiszaalpáron már nem 15,1 fıt finanszíroznak, 
hanem 11,3 + 2 fıt. E-létszámon felüli köztisztviselık bérét az önkormányzat 
költségvetésébıl kell finanszírozni. Eddig is oda kellett figyelni a státuszbıvítésre a 
Hivatalnál, de január 1-jétıl még jobban kell. 
2013. január 1-jétıl a hivatali dolgozók munkáltatója továbbra is a jegyzı lesz, a jegyzıé 
pedig a polgármester. 
A hivatali dolgozók körében elég nagy nyugtalanságot látok. Beszéltem néhánnyal, akik azt 
mondják, hogy polgármester úrnak már többször elmondták a problémájukat, de ı nem 
hajlandó semmit tenni. Szerintük nem létszámgondok vannak, mert ık eddig is dolgoztak, 
végezték a feladataikat. Ebbıl az állapotból kiutat nem látnak. 
Kérem polgármester urat, hogy ebben a kérdésben intézkedjen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismerem a problémát és bízom benne, hogy meg lesz a megoldás. A személyi kérdés 
megoldható. Sokkal nagyobb probléma, hogy amik itt maradnak feladatok, azoknak az 
elvégzéséhez mennyire lesz elegendı ez a létszám. Az ügyek nagyobb része itt marad nálunk, 
amit meg kell oldani. 
A SzMSz. módosítás lehetıvé teszi, hogy a jegyzı helyettesítését megoldjuk, de ez 
nagymértékben függ a jegyzı asszony döntésétıl, hogy mikor kíván visszajönni. 
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
Legutóbb is szóba került ezzel kapcsolatban Nyárlırinc jegyzıje. İ meg lett-e kérdezve? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem. Ha ezt elfogadja a testület, akkor van idı ezen gondolkodni. 
Ez nem oldaná meg a problémánkat, és nem akarom abba a helyzetbe hozni, mint a jegyzı 
urat. 
 
Dr. Méhész László, megbízott jegyzı: 
 
Azt javaslom, hogy a Képviselı-testület lehetıség szerint csak a legvégsıbb esetben kérjen fel 
helyettesítı jegyzıt. Ehhez a hivatalhoz teljes ember kell. Olyan szakember, aki ismeri az 
itteni helyzetet, itt dolgozik. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Úgy érzem, hogy érdemes lenne Nyárlırinc jegyzıjével elbeszélgetni errıl. Ugyanazon 
beruházási szisztéma szerint mőködik Nyárlırinc mint Tiszaalpár, ugyanazokkal van partneri 
kapcsolatban, tehát adottak a munkatevékenységek és tapasztalati források. Hat hónapra ez jó 
megoldás lenhetne. 30-40 évig jól végezte a feladatát, van tapasztalata, benne van a napi 
dolgokban. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Én maximálisan jegyzı úrral értek egyet, hogy ehhez a feladathoz itt kell lenni folyamatosan. 
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Dr. Méhész László, megbízott jegyzı: 
 
Azt még el kell mondanom ehhez a napirendhez, hogy 5000 lakosú településen nem lehet 
fıállású aljegyzıt alkalmazni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha kívülálló pályázik akkor az plusz státuszt jelent, tehát valami munkát kell neki adni 
amellett, hogy ellátja az aljegyzıi feladatokat. Azért javasoltam a hat hónapot, mert akkor lesz 
idınk, nem kell kapkodni. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Ha az aljegyzıi pályázat mégis kiírásra kerül, akkor úgy gondolom, hogy figyelembe véve a 
jelenlegi hivatali létszámot és a Hivatal felépítését, nem hiszem, hogy igényelné azt, hogy 
teljes mértékben a meglévı létszám fölé kerüljön egy aljegyzı kinevezése. Biztos, hogy tud a 
Hivatal egy olyan lehetıséget kialakítani, hogy érdemben létszámbıvítésre nem kerül sor, és 
fel tud venni egy kívülrıl érkezı dolgozót, aki az aljegyzıi feladatokat is el fogja látni. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ha onnan indulunk ki, hogy a helyettesítı jegyzı január 1-jétıl elmegy, és nem lesz aki a 
hivatalt vezesse, akkor lehet helyettesítırıl gondolkodni.  Valószínő, hogy nem lesz elég ideje 
erre a munkára, feltehetıen ezt nem fogja tudni elvégezni. Mindazon túl a helyettesítınek 
megfelelı díjazást kell adnunk, de nem érjük el azt a célt amit szeretnénk. 
Ha hivatalon belül találunk olyan személyt aki aljegyzıi feladatokat láthat el, akkor ıt meg 
lehetne bízni, de azt gondolom ha neki van egy adott státusza, és még ehhez akarunk plusz 
munkát adni, akkor szerintem neki sem lesz elég ideje ahhoz, hogy ezt megtegye. 
Harmadik variáció, hogy legyen egy aljegyzınk, aki teljes mértékben el tudná látni a jegyzıi 
feladatokat. Napi nyolc órában el tudná látni azt a feladatot, amit a jegyzı asszony látott el. 
A logika azt diktálná, hogy minél hamarabb írjuk ki ezt a pályázatot, minél hamarabb 
megfelelı mederbe tereljük ezt a dolgot. Ha jegyzı nélkül vagyunk, akkor a hivatal sem és a 
testület sem tud normális keretek között mőködni. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Amit alpolgármester úr elmondott, gyakorlatilag egybevág az én véleményemmel. 
Annyiban látom a különbséget, hogy az aljegyzıi státuszt nem feltétlen szükséges egy újabb 
létszámbıvítéssel megoldani. Jelenleg a hivatal létszáma bıvült, amióta a jegyzı asszony 
elment szülési szabadságra. Meg vannak a lehetıségek arra, hogy akár négy hónapon belül 
ebben a kérdésben döntésre jussunk. 
 
Dr. Méhész László, megbízott jegyzı: 
 
Elızıekben arra kértem a Képviselı-testületet, hogy határozzon meg egy fı irányvonalat, 
konkrét munkaköri leírást és egyebeket, amely alapján a jegyzı munkája mind a Képviselı-
testület, mind a Hivatal irányában elszámoltatható és számon kérhetı. Ez a mai napig nem 
történt meg. 
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Mindaddig lesznek problémák és dolgozói elégedetlenségek, amíg nincs meg egy konkrét 
irányvonal, nincs meg a Képviselı-testület konkrét elvárása. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Eltelt olyan hat hónap, ami igen sok hibát a felszínre hozott. Polgármester úr mindig azt 
hangoztatta, hogy nincs itt akkora baj, semmi gond. Az elmúlt hat hónap alatt kiderült, hogy 
azért sok a gond. Jelen helyzetben az látszik, hogy egy hónap alatt akarjuk megváltani a 
világot, mert így talán rend lesz. Nem lehet azt elvárni, hogy ez a probléma egy hónap alatt 
megoldódik. 
Vettem a fáradságot, elmentem két-három hivatalba, ahol 50 százalékában azt válaszolták, 
hogy lehet egy hivatalt úgy is helyretenni, hogy nem fordítsuk fel teljesen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Én is azt gondolom, hogy azok akik itt dolgoznak régóta, ezután is itt fognak, és meg fogják 
oldani a problémát. Ami viszont gondot jelent, az a helyettesítés. Valamilyen szinten egymás 
munkáját is ismerni kell, mert ha valaki elmegy két hétre szabadságra, akkor ne az legyen 
kiírva, hogy szabadság miatt nincs ügyintézés. A vezetésnek szerintem az a dolga, hogy 
ezeket a problémákat kezelje. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Ha korábban volt egy rosszul beidegzıdött folyamat, miszerint mindenkinek egy szőkebb 
mezsgyén folyt a tevékenysége, akkor - ha az elsı adandó problémával találkozott - nem 
biztos, hogy megszokta azt, hogy neki arra megoldást kell tudni nyújtani, hanem odaszaladt 
valakihez, aki neki ezt a megoldást megmondta. A probléma ebbıl is fakadhat, mert ha van 
egy összetettebb gondolkodási mód, elvárás ami felmerül, ahhoz meg alkalmazkodni kell. 
Ehhez kell egy megfelelı vezetıi visszafogottság, türelem ami ezt a helyzetet tolerálja, hiszen 
egyik napról a másikra ez nem fog bekövetkezni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a Képviselı-testület aljegyzıi munkakör betöltésére pályázatot 
írjon ki. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
414/2012.(XII.19.) 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: 
 

1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az 
aljegyzıi munkakör betöltésére a 2011. évi CXCIX. törvény alapján pályázatot ír ki a 
következı feltételekkel: 
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A közszolgálati jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közszolgálati 
jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı. 
A vezetıi kinevezés idıtartama: a vezetıi kinevezés határozatlan idıre szól. 
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun Megye, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
A munkakörhöz tartozó fıbb tevékenységi körök: a jegyzı helyettesítése, a jegyzı 
által meghatározott feladatok ellátása. 
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a köztisztviselık jogállását meghatározó törvény, valamint a 
vonatkozó helyi rendelet, és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az 
irányadók. 
Pályázati feltételek: 
- magyar állampolgárság, 
- cselekvıképesség, 
- büntetlen elıélet, 
- felsıfokú végzettség: igazgatásszervezıi, vagy állam- és jogtudományi doktori 

képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzseri szakképesítés, 
- közigazgatási szervnél szerzett legalább 5 évi közigazgatási gyakorlat, 
- közigazgatási vagy jogi szakvizsga; vagy az OKV elnöksége általa teljes körően 

közigazgatási jellegőnek minısített tudományos fokozat alapján adott 
mentesítés, 

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 
Elvárt kompetenciák: 
- kiváló szintő tárgyaló képesség, 
- önálló munkavégzési képesség, 
- precizitás, 
- nagyfokú terhelhetıség. 
A pályázat elbírálása során elınyt jelent: 
- állam- és jogtudományi doktori képesítés, 
- közigazgatási területen – legalább 1-3 év vezetıi tapasztalat, 
- helyi viszonyok ismerete. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz, 
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- szakmai vezetıi elképzelések (legfeljebb egy, A/4-es oldal terjedelemben), 
- hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben, 
- nyilatkozat, hogy a pályázó a vagyon-nyilatkozattételi kötelezettséget vállalja, 
- nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázata nyilvános ülésen történı 

tárgyalásához. 
 
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör legkorábban 2013. február 
1. napjától tölthetı be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 26. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri 
Hivatal 
címére történı megküldésével (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.). Kérjük a 
borítékon/tárgyban feltüntetni a következı megjegyzést: aljegyzıi pályázat. 
Személyesen: Dr. Vancsura István polgármester 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
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Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Méhész László megbízott jegyzı/Dr. Vancsura István 
A határozatról értesül: 
1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. KEKKH 
5. irattár 

======================= 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról 
szóló elıterjesztést a jegyzı és az aljegyzı helyettesítésére vonatkozóan. 
 
A Képviselı-testület 2 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – nem fogadta 
el az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról szóló 
elıterjesztést a jegyzı és az aljegyzı helyettesítésére vonatkozóan. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Így, hogy nem lett elfogadva az SzMSz. módosítása, a jegyzıi tevékenységet 2013. január 1-
jétıl valahogy meg kell oldani. Helyettesítésben is lehet gondolkodni, ha nem is a 
legmegfelelıbb megoldás. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Meg kell néznem, hogy melyik település jegyzıje vállalná el a helyettesítést. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Nyárlırinc jegyzıjét kellene megkeresni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezt bízzátok rám, hogy kit keresek meg. Ez az én feladatom, hogy megoldjam ezt a kérdést. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Az ilyen hozzáállás miatt nem szabad semmit megszavazni az ilyen polgármesternek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez az én jogköröm. Minden úgy legyen, ahogy ti akarjátok? Az én feladatom, hogy 
megoldjam ezt a kérdést. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Ha így áll hozzá a polgármester, akkor azt kell megszabnunk, hogy amit ki tudunk a kezébıl 
venni ki is kell, mert az ilyen polgármesterre nem szabad feladatot bízni. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezt szó szerint kérem, hogy szerepeljen a jegyzıkönyvben. 
 
3.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának 10. sz. módosítása 
(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elızı Képviselı-testületi ülésen az erre vonatkozó döntés elmaradt, ezért ezt pótolni kell. 
2013. január 1-jétıl a gyermekjóléti és a családsegítı szolgálat külön-külön, de egymásra 
épített koncepcióban az önkormányzat saját keretei között kerül ellátásra. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Kiskunfélegyházi Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 10. sz. módosításáról szóló 
elıterjesztést. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
415/2012.(XII.19.) 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: 

1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kiskunfélegyházi 
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 10. 
számú módosítására vonatkozó írásbeli elıterjesztést megtárgyalta, és a 
megállapodás tervezetét az írásbelivel egyezıen jóváhagyta. 

2. Megbízza Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a megállapodás módosítására 
tervezett okiratot a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat képviseletében írja alá. 

3. Felhívja Dr. Méhész László megbízott jegyzıt, hogy a 304/2012.(21.) Kth. számú 
képviselı-testületi határozat végrehajtásaként a szükséges mellékletekkel együtt az 
önálló családsegítı szolgálat mőködtetése érdekében a kérelmet nyújtsa be a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Méhész László megbízott jegyzı/Dr. Vancsura István 
 
A határozatról értesül: 
1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
4. Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás  
5. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
6. irattár 
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Melléklet 

 
 
 
 
 

„Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás” 

 
a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény,  

alapján 

 

Társulási megállapodás 
tízedik számú módosítása 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alapítva: Kiskunfélegyháza, 2007. június 11. 
Tízedik számú módosítás hatályba lépésének ideje: 2013. január 1. 
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A 
KISKUNFÉLEGYHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  

LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 10. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 
 
 
A Társulási Megállapodás III. 2.2.4. pontja helyébe a következı szöveg lép:  
 

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

 
 
 
 
 
Kiskunfélegyháza, 2012. december ... 
 
 

 
 
 
___________________________ 

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. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több napirendi pont nincs, a rendkívüli Képviselı-testületi ülést 17,33 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


