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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 411-5/2013. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 22-én 

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

Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
Barna Sándor, Dr. Csernus Tibor, 
Kacziba Sándor (5 fı) 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna jegyzıi feladatok ellátásával megbízott 
köztisztviselı 
Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
Kapus Márta köztisztviselı 
Szeidl József Tiszakécskei Járási Hivatal vezetıje 

 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselık: Gyıri István, Dr. Vancsura Zoltán 
 
Bejelentéssel távollevı képviselık: Csernák Csilla, Dr. Puliusné Sárdi Mária 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a képviselıket és a megjelent vendégeket. 16,03 órakor megállapítja, 
hogy a Képviselı-testület határozatképes, jelen van 5 fı. 
 
Bejelenti, hogy mivel a mai ülés rendkívüli Képviselı-testületi ülés, így csak a meghívóban 
szereplı napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra. 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1. Bemutatkozás Szeidl József, Tiszakécskei Járási Hivatal vezetıje részérıl 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
 
2. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének Várossá 

nyilvánítási pályázatáról (zárt ülés) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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3. Elıterjesztés „Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó 
természeti környezetének felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért” a KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0069 számú pályázat kapcsán a Projekt Menedzsmenti Egység (PME) 
összetételének módosítására (zárt ülés) 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat. 
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
Gyıri István képviselı 16,05 órakor megérkezett a rendkívüli Képviselı-testületi ülésre, 

így a jelenlévı képviselık száma: 6 fı. 
 
Megadja a szót Barna Sándor képviselı úrnak, aki napirend elıtti felszólalásra jelezte igényét.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Napirend elıtti felszólalását annak kapcsán kérte, hogy a Magyar Himnusznak ma van a 
születésnapja. 1823-ban, 190 évvel ezelıtt ezen a napon fejezte be Kölcsey a Himnusz írását, 
és ez a mai nap a Magyar Kultúra napja. 
A Magyar Kultúra napját 1989. óta ünnepeljük meg január 22-én annak emlékére, hogy a 
kézirat tanulsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a Magyar 
Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy 
nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti 
tudatunk erısítésének. Felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idézı tárgyi és szellemi 
értékeinket. Az emléknapon országszerte számos kulturális és mővészeti rendezvényt 
tartanak. E-naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá 1993. óta az oktatással, 
pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megköszöni Barna Sándor képviselı úr megemlékezését. 
 
 
 
 

1.) Napirendi pont: 
 
            Tárgy: Bemutatkozás Szeidl József Tiszakécskei Járási Hivatal vezetıje részérıl 
            Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkéri Szeidl József urat, a Tiszakécskei Járási Hivatal vezetıjét, hogy tegyen egy rövid 
bemutatkozást a Képviselı-testület felé. 
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Szeidl József, Tiszakécskei Járási Hivatal vezetıje: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy 1993. óta dolgozik a Tiszakécskei 
Polgármesteri Hivatalban osztályvezetıként. 2013. január 1-jétıl a Járási Hivatal vezetésével 
bízta meg a kormánymegbízott úr javaslatára Navrasics miniszter úr. 
A Járási Hivatal megkezdte mőködését, úgy gondolja, hogy elég zökkenımentesen sikerült 
átállni a Járási Hivatali ügyintézésre. Elmondja, hogy a munkaügyi kirendeltségen kívül 
minden egyéb ügyet a Szent Imre tér 1. sz. alatti épületben lehet intézni Tiszakécskén. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy az év elején az ügyintézık elkezdték munkájukat, minden 
ügyfajtában a mőködés beindult. Az okmányirodába is rengeteg ügyfél jön a teendıit intézni. 
A járáshoz tartozó településeken ügysegédek mőködnek egyelıre egy napon 4 órában. 
Amennyiben szükség van rá, akkor az ügysegédi idı természetesen bıvítésre kerül. 
Feladatuk, hogy azokban az ügyekben, amihez nem szükséges a személyes ügyintézés, 
átveszik az ügyfelektıl a kérelmeket, és eljuttatják a Hivatalba, ahol elintézik azokat, és 
postán visszaküldik. 
Elmondja, hogy a késıbbiekben a munkanélküliekkel kapcsolatos ügyintézés a Járási Hivatal 
Munkaügyi Kirendeltségéhez 2013. június 30-ig kerül át a Kiskunfélegyházi Kirendeltségtıl. 
Lehetséges, hogy az ügysegéddel együtt jön a Munkaügyi Kirendeltségtıl is egy személy, aki 
lehetıvé teszi, hogy a munkanélküliek a közremőködési kötelezettségeiket helyben teljesítsék. 
Az ügysegédi szolgálat feladatellátást folyamatosan bıvítik, bízik benne, hogy ez 
megkönnyíti a lakosok ügyintézését. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Elmondja, hogy az elsı gondolata kapcsolódik a következı napirendhez. Polgármester úr az 
újságban már elmondta, hogy a várossá nyilvánítási pályázaton részt szeretne venni a 
település, így lehet róla beszélni. A várossá nyilvánításnak az egyik alappillére az, hogy a 
település térségi szerepet töltsön be. Úgy gondolja, hogy ennek a térségi szerepnek az egyik 
pillére a kormányablak kialakítása. Kb. 300 db kormányablakot szeretnének kialakítani a 
járási székhelyeken, illetve ahol eddig okmányiroda mőködött. Most a település nem ebbe a 
körbe tartozik, de a kormánymegbízott polgármester úrnak megígérte, hogy Tiszaalpár nyithat 
egy kormányablakot. Megkéri a polgármester urat, hogy már most írjon egy levelet a 
kormánymegbízottnak, hogy ha mód és lehetıség van rá, akkor Tiszakécske mellett 
Tiszaalpáron is legyen kormányablak. Arra is lehetne hivatkozni, hogy a járási székhelytıl 
településünk van legtávolabb. 
A járási hivatalvezetı úr véleményét is szeretné megtudni, mi a véleménye arról, hogy 
Tiszaalpáron kormányablak legyen, illetve a földhivatal, rendırség, bíróság illetékességi 
területeirıl kérné, ha tájékoztatná a Képviselı-testületet. 
 
Szeidl József, Tiszakécskei Járási Hivatal vezetıje: 
 
A kormányablakok kialakításával kapcsolatban elmondja, hogy Bács-Kiskun Megyében 
összesen 186 db kormányablak létesül. A kormányablak az 1 db munkahely, 1 db 
számítógéppel, 1 db ügyintézıvel. 
 

Dr. Vancsura Zoltán 16,15 órakor megérkezett a rendkívüli Képviselı-testületi ülésre, 
így a jelenlévı képviselık száma: 7 fı. 

 
Közli, hogy Tiszaalpáron létesüljön kormányablak, az nem rajta fog múlni. Kéri, hogy erre a 
késıbbiekben térjen vissza a Képviselı-testület, mert ez a folyamat még most van kialakítás 
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alatt. Elmondja, hogy polgármester úrnak jelezte, hogy szívesen eljön minden testületi ülésre, 
és a fejleményekrıl minden további nélkül tájékoztatja a Képviselı-testületet. 
A rendırség ellátási területe nem változott. Mivel Tiszakécskén nincs földhivatal, nem nézte 
meg, hogy mely területen változott az illetékesség, de utána fog nézni. A bíróságra szerinte 
ugyanaz vonatkozik, hogy nem változott az illetékessége. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Információként elmondja, hogy a földhivatal vezetıjével találkozott, aki úgy tudja, 
Kiskunfélegyháza ragaszkodna hozzá, hogy településünk ott maradjon a földhivatal 
tekintetében. Ha ezt erısíteni kell, akkor meg fogja tenni a Képviselı-testület, mert 
Kecskemét messzebb van a településhez. 
A kormányablak tekintetében változatlanul fogja kérni a kormánybiztos urat, hogy ígéretéhez 
híven segítsen a kialakításában. Elsısorban amiatt, hogy Tiszakécskére nagyon rossz a 
közlekedés. Az ügysegédi szolgálat is nagy segítség számunkra, de ha kialakul a 
kormányablak, akkor még szélesebb lehetne az ügyintézés. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Január 1-jétıl a járási struktúra életbelépése miatt földhivatal szempontjából Kecskeméthez 
kellene, hogy tartozzon Tiszaalpár. A földhivatali rendszert nem sikerült még átállítani oly 
módon, hogy ez indulhasson Kecskeméten, egyelıre a kormányrendelet ezt a kérdéskört 
függıben tartja. Várhatóan év közben a földhivatalok is – ahol érinti a járási határváltozás az 
adott településnek a besorolását – sorra kerülnek. Véleménye szerint is jobb lenne, ha 
maradna továbbra is Tiszaalpár földhivatalilag Kiskunfélegyházánál. 
Amit hallott errıl az, hogy a minisztériumok nem készülnek a rendırségi, ügyészségi és 
bírósági illetékességi területeknek a megváltoztatására, ez várhatóan nem is fog bekövetkezni. 
Elmondja, hogy a Képviselı-testület is kezdeményezni fogja a kormányablak vonatkozásában 
a hatékony fellépést, és ha mód van rá, akkor a földhivatal helyben tartását is. 
Úgy gondolja, hogy a járási vezetı hangsúlyos szerepet fog kapni abban, hogy véleményt 
formálhasson egy-egy kérdésben, és ha ebben tud valamit tenni, akkor kéri, hogy tegye meg 
támogatásként. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A Járási Hivatal vezetıjétıl kérdezi, hogy a közgyógyellátással kapcsolatos ügyeket hol 
intézik jelenleg. 
 
Szeidl József, Tiszakécskei Járási Hivatal vezetıje: 
 
Válaszul elmondja, hogy a Járási Hivatalban. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Megkérdezi, hogy Tiszaalpár honlapján fenn van-e a Járási Hivatal ügyfélfogadása. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Válaszul elmondja, hogy nincs fent Tiszaalpár honlapján a Járási Hivatal ügyfélfogadása. 
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Szeidl József, Tiszakécskei Járási Hivatal vezetıje: 
 
Elmondja, hogy sajnos Tiszaalpárról a legrosszabb a közlekedés a járás települései közül 
Tiszakécskére. Tavaly Tiszakécske polgármestere a Volánt és az érintett polgármestereket 
meghívta egy egyeztetésre azért, hogy hogyan lehetne javítani az elérhetıségen. Akkor abban 
maradtak, hogy mivel nem lehetett meghatározni, hogy mennyivel nı meg Tiszakécskére a 
forgalom, ezért majd amikor az ügyiratforgalomból, ügyfélforgalomból kiderül, akkor vissza 
lesz rá térve. 
Ha Tiszaalpáron lesz kormányablak, akkor biztos, hogy tulajdoni lapot lehet kérni akár 
hiteleset is, nagyon sok eljárást itt helyben el lehetne indítani. A kormányablakok 8,00 órától 
20,00 óráig fogadják az ügyfeleket, innentıl kezdve az utazás valóban csökkenhet. Azt 
figyelembe véve, hogy Tiszaalpárról a legrosszabb a közlekedési lehetıség, valóban indokolt 
lenne, hogy itt kormányablak mőködjön. Ha felvetıdik és megkérdezik a véleményemet, 
fogom támogatni ezt a kezdeményezést, mert a többi településen ilyen gond nincs. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy az okmányirodában az ügyfélfogadási rend úgy alakult, hogy 
szerdán, pénteken szünnap van, egyébként 9,00 órától 16,00 óráig tart, de ez változni fog, és 
az új ügyfélfogadási rendet meg fogja küldeni. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Az okmányiroda mőködéséhez annyit szeretne hozzáfőzni, hogy a kiskunfélegyházi 
ügyintézés nagy idıigénnyel mőködött. Az elmúlt két évben a tiszaalpári lakosság ezt úgy 
oldotta meg, hogy átjártak Tiszakécskére és Csongrádra, mert ott maximálisan kiszolgálták a 
tiszaalpári lakosokat is. Elmondja, hogy nem szeretné, ha Tiszakécskén is az lenne, hogy 15 
napra kapnának az ügyfelek idıpontot. 
 
Szeidl József, Tiszakécskei Járási Hivatal vezetıje: 
 
Válaszul elmondja, hogy amikor a kormányhivatal elıkészítette a járási hivatalok alakítását, 
akkor ık felállítottak egy szervezeti rendet, amin próbált változtatni. Az ellátott lakosságszám 
növekedés miatt a gyámhivatalnál, a munkaügyi központnál és az okmányirodánál várható 
jelentıs ügyiratforgalom növekedés. A Munkaügyi Kirendeltséghez plusz egy fı fel lesz véve, 
illetve egy TÁMOP-os ügyintézı, tehát létszámnövekedéssel próbálják ellensúlyozni a 
megnövekedett ügyiratforgalmat. Az okmányirodánál a 4 fı 6 fıre fog bıvülni, így bízik 
benne, hogy elég gyorsan lehet majd intézni az ügyeket. Minden nap lesz ügyfélfogadás, csak 
szerdán és pénteken fél napos. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megköszöni Szeidl József Járási Hivatalvezetı úr tájékoztatását. 
Elmondja, hogy bár a további két napirend zárt ülés keretében zajlik, hivatalvezetı úrnak 
felajánlja, hogy maradjon az ülés végéig. 
 
Szeidl József, Tiszakécskei Járási Hivatal vezetıje: 
 
Megköszöni a meghívást. 

 
Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı és 

Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 16,35 órakor távoztak a  
rendkívüli Képviselı-testületi ülésrıl. 
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A rendkívüli Képviselı-testületi ülés 16,35 órakor zárt ülés keretében folytatódik 
tovább. 

K.m.f. 
 
 
 

/:  Dr. Vancsura István  :/                        /:  Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna  :/ 
         polgármester                             jegyzı feladatok ellátásával megbízott köztisztviselı 


