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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 776/2013. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 20-án 

tartott ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Dr. Vancsura István polgármester 
  Barna Sándor, Csernák Csilla, Gyıri István, 
  Kacziba Sándor, Dr. Puliusné Sárdi Mária (6 fı) 
  Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
 
Külön meghívottak: Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
   Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
   Harmatos Zoltán Magna Produkciós BT. 
   Kerekes András hangtechnikus 
   Kontra György Trió Tv részérıl 
   Palásti Viktor Gondozási Központ vezetıje 
   Szentirmay Tamás újságíró 
   Rozsnyói Ákos Magna Produkciós BT. 
   Török Józsefné tiszaalpári lakos 
  
Napirendi pontok tárgyalása közben érkezett képviselık: Dr. Csernus Tibor, Dr. Taricska Ti-
bor alpolgármester 
 
Bejelentéssel távollevı képviselı: Dr. Vancsura Zoltán 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 17,05 órakor megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
határozatképes, jelen van 6 fı. 
 
A napirendi pontok megbeszélésre kerültek. Javasolja 24. napirendi pontnak felvenni a 
könyvvizsgáló alkalmazását. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Felhívja a figyelmet a 21. napirendi pontban a Településüzemeltetési Kft. nevének javítására, 
miszerint Településgazdálkodási Kft-re szükséges módosítani. Illetve megjegyzi, hogy az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl kb. októberben tárgyaltak utoljára. Nem tudja, mi-
ért nem került fel napirendi pontként. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Válaszul elmondta, a következı ülésen kerül tárgyalásra. 
 
Javaslatot tett a napirendi pontokra a meghívó szerint, melyek sorrendjét az alábbiak szerint 
javasolja módosítani: 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Tájékoztató 2013. január 1-jével a Járási Hivatalnak való feladat- és vagyonátadás le-
bonyolításáról (szóbeli) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Szeidl József járási vezetı 
 

2. Bemutatkozás Seresné Kozári Nóra tankerületi igazgató részérıl 
Tájékoztató 2013. január 1-jével a tankerületnek átadott Árpád Fejedelem Általános 
Iskola vagyonelemeirıl (szóbeli) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Seresné Kozári Nóra tankerületi igazgató  
 

3.  
1. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetését 

megalapozó rendeletek módosítása tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Mari-
anna aljegyzı 
 

2. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetése 
tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Mari-
anna aljegyzı 

 
4. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat által rendezett 1848-as forrada-

lom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Kerekes András hangtechnikus 
 

5. Elıterjesztés a Mővelıdési Házban tartandó Gobelin kiállításról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Kerekes András hangtechnikus, Török Józsefné szervezı 
 

6. Elıterjesztés a Közmeghallgatás idıpontjának meghatározásáról (szóbeli) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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7. Tájékoztató a Településgazdálkodási Kft. munkacsoportjának alakuló ülésérıl (szóbe-

li) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor Településgazdálkodási Kft. feladatait meghatározó munkacso-
port elnöke 
 

8. Beszámoló a Tiszaalpári Könyvtár 2012. évi munkájáról, valamint elıterjesztés a 
2013. évi munkaterv elfogadásáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Sztakó Ildikó könyvtáros 

 
9. Lakossági kérelem (Elıterjesztés a Tiszaalpár, Kazinczy utca állapotáról) 

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

10. Elıterjesztés Dr. Taricska Tibor kérelme tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

11. Tájékoztató a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda iskola-tej programjáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Kiss Mária óvodavezetı 
 

12. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
23/2012.(XII.01.) Ktr. számú rendeletének módosításáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
 

13. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének anya-
könyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló rendeletére 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
 

14. Elıterjesztés az Apraja Falva Közhasznú Egyesület kérelmérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

 
15. Elıterjesztés „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társu-

lási Megállapodásának 11. számú módosítása” tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
16. Elıterjesztés a Lakiteleki Tőzoltó Egyesület kérelmérıl 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Madari Andor önkéntes tőzoltó egy. elnöke 
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17. Tájékoztató a 2013. évi gyepmesteri feladatellátásról 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Boris Ferenc közterület felügyelı 
 

18. Elıterjesztés a Tordai vendégszereplés útiköltségének engedélyezése tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

19. Elıterjesztés a Magna Produkciós Bt. szerzıdésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

20. Elıterjesztés a Tiszaalpári Hírmondó szerkesztıjének lejárt szerzıdésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
21. Elıterjesztés a Településgazdákodási Kft. ügyvezetıjének választása tárgyában 

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

22. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, elızı Képviselı-testületi 
ülés óta történt fontosabb eseményekrıl  
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
23. Képviselık kérdései, interpellációi 
 
24. Elıterjesztés Könyvvizsgáló alkalmazásának tárgyában 
 Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
 Elıadó: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 

 
25. Elıterjesztés Barton András jutalmazási lehetıségérıl a 8/2013.(I.30.) Kth. alapján 

(zárt ülés) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
 

26. Elıterjesztés Rácz Gergı tanulmányi támogatási kérelem tárgyában (zárt ülés) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 

 
Szavazásra bocsátotta a javasolt napirendi pontokat, amelyeket a Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottság részletesen megtárgyalt. 
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartóz-
kodás nélkül – egyetértett. 
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Gyıri István, képviselı: 
 
Elmondta, hogy a vagyonnyilatkozati törvény kimondja, aki nem adja le január 31-ig vagyon-
nyilatkozatát, nem gyakorolhatja jogait. Ezt el is fogadta az Ügyrendi Bizottság. Tudomása 
szerint a polgármester nem adta le vagyonnyilatkozatát. Úgy gondolja erre való tekintettel, 
nemcsak ıt, hanem a polgármestert is ki kellett volna zárni az ülésrıl. Hozzátette, jogosan 
zárták ki. Követeli, hogy a polgármester tisztelet díjából 100.000 Ft-ot vonjanak le. 
Sérelmezte, azt állítják róla, 2012-ben jogtalanul látta el feladatait, mivel a páncélszekrényben 
– arra illetéktelen személy – nem találta a vagyonnyilatkozatát. Szeretné kérni a Polgármesteri 
Hivatal részérıl betartatni, hogy csak azon személyek férjenek hozzá a páncélszekrényhez, 
akiknek joguk van. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felhívja a képviselı társa figyelmét arra, hogy ez nem ügyrendi kérdés. Egyebekben megtár-
gyalják. 
 

1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató 2013. január 1-jével a Járási Hivatalnak való feladat- és vagyonátadás 
lebonyolításáról (szóbeli) 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Szeidl József járási vezetı 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Szeidl József járási vezetı jelezte, nem tudott részt venni az ülésen. 
 
A Pénzügyi Gazdasági Bizottság nem hozott létre határozatot, így a képviselı-testület nem 
szavazott a napirendi pontban. 
 

2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Bemutatkozás Seresné Kozári Nóra tankerületi igazgató részérıl 
Tájékoztató 2013. január 1-jével a tankerületnek átadott Árpád Fejedelem Általános 
Iskola vagyonelemeirıl (szóbeli) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Seresné Kozári Nóra tankerületi igazgató  

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igazgató asszony, Seresné Kozári Nóra a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén részt vett. 
Jelezte a képviselı-testületi ülésen nem kívánt részt venni. 
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
A hétfıi alkalommal volt itt a tankerületi igazgató asszony és a gazdasági vezetı. Az ı megál-
lapítása az, hogy ez a kapcsolat nem a legideálisabban indult. Véleménye szerint azért voltak 
itt, hogy bemutatkozzanak, és elmondják, miként képzelik el az önkormányzat és az iskola 
együttmőködését. Kérdéseiket jogosan tették fel a szerzıdésekkel és a szeptemberi létszám-
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mal kapcsolatban. Az a meglátása, hogy voltak olyan képviselıi hozzászólások, amelyek le-
kezelıen hatottak a vendégekre. Azt kérte a képviselı társaitól a következı ülésen legyenek 
kompromisszumkészebbek, együttmőködıbbek. 
 
A Pénzügyi Gazdasági Bizottság nem hozott létre határozatot, így a képviselı-testület nem 
szavazott a napirendi pontban. 
 
 

3.) Napirendi pont: 
 

1. Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetését 
megalapozó rendeletek módosítása tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna al-
jegyzı 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, hogy az Idısek Otthona intézmény térítési díjának megállapításáról van szó, amely 
szerves része a költségvetésnek. Elızetes elfogadását javasolta a képviselı testületnek. 
A térítési díjak kerekítésén javasol módosítást. Házi segítségnyújtásnál 480,- Ft/óra, szociális 
étkeztetésnél szállítás nélkül 585,- Ft/adag és szállítással 645,- Ft/adag módosítással. Az elı-
zıhöz képest 10%-os emelést jelent. Egyes esetekben jövedelemtıl függıen fognak változni. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Örömmel vette, hogy elkészült ez a kimutatás. Az ellátás 56.310,- Ft/hó-ba kerül, ehhez jön 
hozzá az állami normatív támogatás. Kéri a képviselı-testületet, hogy ezt a számot vegyék 
figyelembe a jövıben. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselı: 
 
Megnyugtatta a képviselı urat, szabályszerően voltak eddig is és most is kiszámolva a térítési 
díjak. A szociális törvényben és a szakmai rendeletekben le van írva hogyan kell kiszámolni. 
Jelen esetben nem normatívát kap az önkormányzat, hanem állami támogatást feladatfinanszí-
rozásra. A személyi térítési díj maximálisan az intézmény térítési díja lehet. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Értelmezte az elhangzottakat, miszerint ehhez az összeghez hozzájön az állami támogatás 
feladatfinanszírozásra. Tehát az összeg, amit egy személynek meg kell fizetni az 56.310,- Ft. 
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
Az általános iskola és napközi otthonos óvoda tekintetében az intézményi térítési díjakra sze-
retné felhívni a figyelmet. Tegnap elhangzott az iskolatej-programban egy másik lehetıség, és 
ha ez alkalmazásra kerül, akkor hogyan csökkennének ezek a díjak. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Hozzátette, hogy az óvodavezetı ennek már utánajárt, és nem lehet csak arra felhasználni, 
amire kapják a támogatást. 
 
Szavazásra bocsátotta a 2013. évi költségvetését megalapozó rendeletet. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 

 
5/2013. (II. 21.) Ör. sz. Önkormányzati rendelete 
 
a 2013. évi költségvetését megalapozó rendeletek módosítására 
 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontja, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében és a személyes gondoskodást nyújtó szoci-
ális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rend 2. §-ában kapott felhatalma-
zás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következı rendeletet alkotja:  
 
1.§ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások meghatározása 
2013. április 1-jétıl 
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 7/2000. (VI.08.) Ktr. 
sz. rendelet 8. § (1) b.) pontja, (2) bekezdés b.) pontja, (5) bekezdés b.) pontja és a (6) bekez-
dés helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
 

1) b.) A felnıtt étkeztetés intézményi térítési díja  
                       ba) 585.- Ft/adag, (elvitellel) 
                       bb) 645.- Ft/adag (kiszállítással) 

 
Az étkeztetésért fizetendı térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 30%-
át. 
 

(2) b) Házi segítségnyújtás 
A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 480.- Ft/óra 
 

Az ellátásért fizetendı személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelemé-
nek 25%-át. Ha a házi segítségnyújtás keretében étkeztetést is biztosítanak, a személyi térítési 
díj együttes összege nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 30%-át.  
A személyi térítési díj mértéke megegyezik az intézményi térítési díjjal.  
 

(5) b) Idısek Otthona 
az Idısek Otthonára vonatkozóan megállapított intézményi térítési díjak: 
 

Átlagos ápolást igénylık és demens betegek ellátása esetén 1.877.-Ft/nap,     56.310 Ft/hó 
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Az intézményi ellátásért fizetendı személyi térítési díj a jogosult rendszeres havi jövedelmé-
nek 80%-a, amelynek megállapítása az Sztv. 117. §-a alapján történik. 
 
(6) A szociális ellátások keretében nyújtott étkeztetés nyersanyagnormája 
a napi háromszori étkeztetést figyelembe véve 790.-Ft. 
 
2.§  A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló többször módosított 
7/2003. (IX.01.) Ktr. sz. rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 
 

1. sz. melléklet 
 

Intézményi térítési díjak 
 
 

1.) Napközi Otthonos Óvodában 
 

tízórai     89.-Ft 
ebéd   335.-Ft 
uzsonna    75.-Ft 
3-szor étkezı  499.-Ft 

 
 

2.) Általános Iskolában 
 

tízórai     99.-Ft 
           ebéd   406.-Ft 
           uzsonna                90.-Ft   
                                 3-szor étkezı  595.-Ft 

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

 
3.) Napirendi pont: 
 

2. Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költség-
vetése tárgyában 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Mari-
anna aljegyzı 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felolvasta a költségvetésre vonatkozó, aljegyzı által megfogalmazottakat: 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Magyarország Alaptörvénye 32.§ (1) bekezdés f) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi 
közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján 
önállóan gazdálkodik. 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§-a és a 11-
116-§-ok alapján a képviselı-testület kizárólagos joga és kötelezettsége az önkormányzat 
gazdálkodásának alakítása, a költségvetésének elfogadása. 
Különös hangsúlyt és különösen nagy felelısséget adnak ennek a feladatnak az utóbbi idık 
jogszabály-változásai, pl. az államháztartási törvény és a végrehajtására kiadott kormányren-
delet, valamint a közigazgatás teljes szerkezeti átalakítása. 
 
Magyarország költségvetése is nagy gondokkal küzd, nem csoda hát, ha a helyi önkormányza-
tokat sújtja ennek hatása. Az ország közigazgatása teljes átalakításon és megtisztulási folya-
maton megy át, aminek végrehajtási nehézségei nagymértékben az önkormányzatokon csa-
pódnak le. 
 
Az önkormányzatok, így Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat költségvetését is a Magyar-
ország 2013. évi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény, valamint az államháztartás-
ról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ámr.) 
határozzák meg. 
Hatással van költségvetésünk alakítására és a rendeletnek a Polgármesteri Hivatal által való 
elkészítésére továbbá a 2012. évben megkezdett, de jelenleg is folyamatban lévı szerkezetát-
alakítások, így 
 

- 2013. január 1-jével törvényi szinten újra megalakított, de új elveken szervezett járási hivata-
lok (esetünkben a Tiszakécskei Járási Hivatal); 

- a szintén 2013. január 1-jével törvényi szinten átszervezett közoktatás, mely szerint a 
tiszekécskei Árpád Fejedelem Általános Iskola fenntartása is a Klébelsberg Intézményfenntar-
tó Központ Tiszakécskei Tankerületéhez került. 

- Ezzel egyidejőleg önkormányzati döntés szerint – hosszabb vajúdás után, a korábbi elhatáro-
zással ellentétben – az iskola, mint intézmény mőködtetése is átadásra került Tankerületnek. 
Mint tudomása van arról a t. Képviselı-testületnek, a vagyonelemek átadása nem zajlott/zajlik 
zökkenımentesen, hiszen mindezt nagyon feszes határidık mentén, sok hiányosságot utólago-
san kiküszöbölve kell végrehajtani. 

 
Mindezek következtében összegszerően is kirívó mértékő állami normatíva került átirányítás-
ra, elvonásra az Önkormányzattól. 
 
Településünket a korábbi gazdálkodás gondos alakítása miatt nem érintette – az önkormány-
zatok többségénél pozitív hatással mutatkozó – adósságrendezés, hiszen nekünk nem volt 
hitelünk. Ennek azonban van egy olyan olvasata is, miszerint a korábbi évek mőködési egyen-
súlya, a hitelmentesség, csak látszólag dicséri az önkormányzatot, hiszen ennek komoly ára 
volt, mert 
 

- idıszakosan elvégzetlenül maradtak törvényi kötelezı feladatok (pl. gyepmesteri); 
- a település és a lakosság érdekében szükség szerint felvállalható önkéntes feladatok (helyi 

munkahely teremtés, lakossági adósságkonszolidáció); 
- önkormányzati ingatlanokat érintı állagmegóvási, fejlesztési feladatok 
- és még sorolhatnám. 

 
A 2013. évi költségvetés kialakításának törvényi és helyi elvárások között figyelemmel kellett 
lenni az elızı évekhez hasonlóan az önkormányzati feladatok takarékos és ésszerő ellátására, 
a csökkenı mértékő állami támogatások és saját bevételek mellett is az intézmények további 
mőködésének biztosítására, a lakossági alkotmányos alapszükségletek biztosításában való 
önkormányzati közremőködési kötelességre, valamint arra, hogy az Önkormányzat munkavál-
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lalóinak munkahelyét megırizzük, munkavégzési körülményeikben a terheiket továbbiakkal 
ne nehezítsük. 
 
Mindezek figyelembe vételével hosszas egyeztetések és a közremőködı Polgármesteri Hivatal 
részérıl nem kis áldozatok árán került elıkészítésre a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányza-
tának 2013. évi költségvetése, mely azonban – túl azon, hogy a mőködésben hiány nem került 
tervezésre –számos bizonytalanságot, kérdést vet még fel. 
 
Az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi- Gazdasági Bizottság február 18-án napirendre tőzte 
ugyan a költségvetés megtárgyalását, de elhalasztotta a jövı hétre. 
Magam is úgy ítélem meg, hogy az elfogadásig még egyeztetések és mérlegelések szüksége-
sek a Képviselı-testület részérıl, ezért azt javaslom, hogy képviselı-testületi részletes vitát 
halasszuk el, és bizottsági ülésen szíveskedjenek elızetes tárgyalásokat, javaslatokat tenni a 
tartalmát illetıen. 
 
Kérem a t. Képviselı-testületet, hogy a fentiek alapján szíveskedjék a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzatának 2013. évi költségvetése napirendi pontot az Önkormányzat Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 5/2003.(V.26.) Ktr. számú önkormányza-
ti rendeletének 32.§-a alapján elnapolni. 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta a képviselı-testületet támogassa ezt a kezdeményezést, illetve a 2013. évi költségve-
tés megtárgyalásának elnapolását. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Nem támogatta ezt a javaslatot, mert akkor rendkívüli ülés keretében hívják össze a bizottsá-
got, és a lakosság nem értesül róla. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a 2013. évi költségvetés megtárgyalásának elnapolását. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
29/2013. (II.20.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésrıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. évi költségvetés meg-
tárgyalását és az arról való döntést elnapolta. 
 



 12 

Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
4. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
5. irattár 

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

4.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat által rendezett 1848-as forra-
dalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségrıl 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Kerekes András hangtechnikus 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felvette a kapcsolatot az általános iskolával. Az iskola március 14-én 8 órakor tartja a meg-
emlékezést. Azok a gyerekek és pedagógusok fognak részt venni a délutáni ünnepségen, akik 
önként vállalják. A hangosítást kérik, egyéb szervezést nem igényel. Sajnálatát fejezte ki, 
mert úgy gondolja, együtt kellene tartani a megemlékezést. 
 
Szavazásra bocsátotta az önkormányzat által rendezett ünnepség idıpontját. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
30/2013. (II.20.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a március 15-i ünnepségrıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1848-as megemlékezés 
alkalmával tartandó ünnepség programját megtárgyalta, és a 357/2012.(XII.14.) Kth. 
határozata értelmében támogatja. Az ünnepség idıpontja: 2013. március 14. napjának 
16:00 órája. 
 
Határidı: 2013. március 14. 
Felelıs: Dr. Vancsura István, polgármester 
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Határozatról értesül: 

1. Dr. Vacsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
4. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
5. Barna Anita igazgatási ügyintézı 
6. Kerekes András hangtechnikus 
7. irattár 

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

5.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés a Mővelıdési Házban tartandó Gobelin kiállításról 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Kerekes András hangtechnikus, Török Józsefné szervezı 

Dr. Vancsura István, polgármester: 

Módosítás történt a megnyitás idıpontjában. A szervezés folyamatban van. Bízik benne szín-
vonalas kiállítás lesz. 

Hozzászólás nem történt. Szavazásra bocsátotta a kiállítás elıterjesztését. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
31/2013. (II.20.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a Gobelin kiállításról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gobelin kiállításról szóló 
elıterjesztést megtárgyalta és támogatja. Idıpont: 2013. április 26. napjának 17:00 órá-
ja. 
 
Határidı: 2013. április 26. 
Felelıs: Dr. Vancsura István, polgármester 

Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
4. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
5. Barna Anita igazgatási ügyintézı 
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6. Kerekes András hangtechnikus 
7. Török Józsefné szervezı 
8. irattár 

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

6.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés a Közmeghallgatás idıpontjának meghatározásáról (szóbeli) 

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

Dr. Vancsura István, polgármester: 

Elmondta az idıpont módosítást, illetve a napirendi pontokat. Az a kérés hangzott el, hogy 
Tiszaalpár egyesületei, intézményei kapjanak meghívót a közmeghallgatásra. 

Hozzászólás nem történt. Szavazásra bocsátotta a közmeghallgatás idıpontját. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
32/2013. (II.20.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a Közmeghallgatás idıpontjáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Közmeghallgatás idıpont-
jára vonatkozó szóbeli elıterjesztést megtárgyalta, és a közmeghallgatás idıpontjaként 
2013. április 30. napjának 18:00 óráját határozta meg. 
 
Napirendi pontok: 

1. 2013. évi költségvetés 
2. 2012. évi zárszámadás 
3. Beszámoló a Tiszakécskei Járási Hivatal vezetıjétıl 
 

Határidı: 2013. április 30. 
Felelıs: Dr. Vancsura István, polgármester 
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Határozatról értesül: 
 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
4. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
5. irattár 

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

7.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Tájékoztató a Településgazdálkodási Kft. munkacsoportjának alakuló ülésérıl 
(szóbeli) 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor Településgazdálkodási Kft. feladatait meghatározó munkacso-
port elnöke 

 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Nem kívánta kiegészíteni a tegnapi hozzászólását. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felkérte Borsi Sándorné csoportvezetı asszonyt, hogy a költségvetés elkészítése után a Tele-
pülésgazdálkodási Kft. részletes költségvetését is készítse el. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Észrevételt tett. Úgy gondolja elıször alapítványt kellene létrehozni, majd utána kft-t. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felhívta a képviselı úr figyelmét, nem errıl a napirendi pontról van szó. 
 
Az 7. napirendi pont tájékoztató volt, a képviselı-testület nem szavazott róla. 
 
 

8.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Beszámoló a Tiszaalpári Könyvtár 2012. évi munkájáról, valamint elıterjesztés a 
2013. évi munkaterv elfogadásáról 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
 Elıadó: Sztakó Ildikó könyvtáros 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, hogy a könyvtárvezetı asszony nem tudott részt venni az ülésen. Nagyon részletes 
és áttekinthetı tervet nyújtott be az önkormányzatnak. 
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Szavazásra bocsátotta a könyvtár 2012. évi beszámolóját. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül, elfogadta az aláb-
bi határozatot: 
 
33/2013. (II.20.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a Tiszaalpári Könyvtár 2012. évi beszámolójá-
ról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpári Könyvtár 
2012. évi beszámolóját az írásbeli elıterjesztés részeként megtárgyalta, és az abban fog-
laltakat elfogadta. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester, Sztakó Ildikó könyvtáros 
 
Határozatról értesül: 
 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2.  Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3.  Sztakó Ildikó könyvtáros 
4. irattár 

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

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a könyvtár 2013. évi munkatervének elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül, elfogadta az aláb-
bi határozatot: 
 
34/2013. (II.20.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a Tiszaalpári Könyvtár 2013. évi munkatervérıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpári Könyvtár 
2013. évi munkatervét az írásbeli elıterjesztés részeként megtárgyalta, és az abban fog-
laltakat elfogadta. 
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Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester, Sztakó Ildikó könyvtáros 
 
Határozatról értesül: 
 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Sztakó Ildikó könyvtáros 
4. irattár 

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

 
9.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Lakossági kérelem (Elıterjesztés a Tiszaalpár, Kazinczy utca állapotáról) 

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

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatát. E szerint, mivel a szennyvízberuházás 
érinteni fogja a Kazinczy utcát is a csatornázás tekintetében, ezért nem látják értelmét szilárd 
burkolattal azt ellátni. A járda építését támogatják. A polgármester és a Polgármesteri Hivatal 
illetékes munkatársa 2013. február 28-ig megvizsgálja, és a megoldásra javaslatot tesz. 
 
Szavazásra bocsátotta a Kazinczy utcai kérelemmel kapcsolatos határozati javaslatot. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
35/2013. (II.20.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kazinczy utcai kérelemrıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben bizto-
sított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület a Tiszaalpár, Kazinczy utca 
lakosainak kérelmében foglaltakat az elıterjesztés szerint megtárgyalta, és úgy döntött, 
hogy a folyamatban lévı és az utcát is érintı csatorna-beruházás közeli megvalósulása 
miatt az abban foglaltakat akként látja megvalósíthatónak, ha az ott lakók egyedi ön-
erıs járdaépítési kérelmének benyújtását javasolja és támogatja. 
 
Felhívja a Polgármesteri Hivatalt, a Tiszaalpár, Kazinczy utca lakosainak egyedi önerıs 
járdaépítési kérelmében a szükséges eljárást soron kívül folytassa le, és felkéri Dr. 
Vancsura István polgármestert, hogy a szükséges munkálatokat szervezze meg és bonyo-
lítsa le. 
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Határidı: 2013. február 28. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester/Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna al-
jegyzı 
 
A határozatról értesül: 
 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
4. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
5. Bartucz István településüzemeltetı 
6. Irattár 

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

10.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés Dr. Taricska Tibor kérelme tárgyában 

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

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, hogy a pénzügyi és gazdasági bizottság már tárgyalta ezt. Az épülettel kapcsolat-
ban volt ingatlanbejegyzési probléma. Valóban indokolt a kérelem. Amennyiben ehhez köz-
beszerzési eljárás szükséges, akkor a képviselı-testület errıl döntést hoz, és támogatja a ké-
relmet is. Három árajánlatot kell kérni a szokásos módon, így lehet meghozni a döntést me-
lyik ablakot lehet kicserélni. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Úgy gondolja, a doktor úrnak oda kell adni a pénzt, és majd ı eljár ebben az ügyben. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Elmondta a képviselı úr javaslatának teljesítésére erre nincs törvényes mód és lehetıség. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Dr. Taricska Tibor kérelmet. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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36/2013. (II.20.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpár Szt. Imre tér 
14. sz. alatti háziorvosi rendelırıl 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben bizto-
sított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Dr. Taricska Tibor, házior-
vos kérelmét az írásbeli elıterjesztés tükrében megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a mő-
szaki felmérést követıen szükség esetén a közbeszerzési eljárás megindítását engedélye-
zi, melynek eredményérıl a következı Képviselı-testületi ülés alkalmával hoz döntést. 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívásokat küldje ki, 
és a beérkezett pályázatokat terjessze a Képviselı-testület elé a soron következı Képvi-
selı-testületi ülésre. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura istván polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
4. Németh Péter pályázati referens 
5. Irattár 

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

11.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Tájékoztató a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda iskola-tej programjáról 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Kiss Mária óvodavezetı 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, hogy véleménye szerint, meg kell vizsgálni ezt a kérdéskört. Kecsegtetı az ajánlat, 
ha 50%-os áron kapnák a tejet és az óvoda fel tudná használni a közétkeztetésben. Ennek jog-
szabályi akadályai vannak. További vizsgálatot igényel a témakör. Errıl a következı testületi-
ülésen kapnak bıvebb tájékoztatást. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Elmondta, hogy nagyon várták már ezt a megoldást Tiszaalpáron. Azt nem tudja, miért kellett 
ezzel eddig várni, mert ezek a problémák már fél évvel ezelıtt is adottak voltak. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Van még ehhez egy másik az iskolai gyümölcs program. Ezt a lehetıséget is ki kell használni. 
A következı testületi ülésen lesz errıl tájékoztató. 
 
Szavazásra bocsátotta az óvoda iskolatej-programjának kérelmét. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
37/2013. (II.20.) Kth. 
 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda iskola-tej programjáról szóló kérelem 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben bizto-
sított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület a Tündérrózsa Napközi Ott-
honos Óvoda iskola-tej programjáról szóló kérelmét nem fogadja el, miszerint az „Isko-
latej-rendelet” megváltozásával jelentıs többletkiadást róna az Önkormányzatra, ha az 
iskolatej-programot a továbbiakban is mőködtetné. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület támogatja a kapcsolatfelvételt 
a Kiskunfélegyházi Tejipari Vállalattal az innen kapott tej fél áron való beszerzése és a 
gazdaságosabb felhasználás érdekében. 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Kiskunfél-
egyházi Tejipari Vállalattal, kérjen árajánlatot, és terjessze a Képviselı-testület elé a 
soron következı Képviselı-testületi ülésre. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura istván polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
4. Kiss Mária óvodavezetı 
5. Irattár 

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

12.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
23/2012.(XII.01.) Ktr. számú szociális rászorultságtól függı rendeletének módosításáról 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az Ügyrendi Bizottság és Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta ezt a rendeletet. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Elmondta, hogy tudomása szerint a költségvetésbe 3 millió forint kamatmentes kölcsön került 
betervezésre. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezetı: 
 
Hozzátette, hogy az eredeti rendelet szerint került elkészítésre a tervezet, mert ekkor még a 
nem tudták, hogy ez a módosító rendelet elfogadásra kerül-e vagy sem. Ha ezt elfogadják, az 
összeget csökkenteni lehet. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a 23/2012.(XII.01.) Ktr. számú módosított szociális rendeletet. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

4/2013.(II.21.) Ör. számú önkormányzati rendelete 
 

A szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
23/2012.(XII.01.) Ör. számú önkormányzati rendelet módosításáról 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32.§ (2) bekezdé-
sében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés 
b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, 32.§ (3) bekezdésében, 37.§ (1) be-
kezdés d) pontjában, 37/A.§ (3) bekezdés, 45.§ (1) bekezdésében, 46.§ (1) bekezdésében, 47.§ 
(2) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében és az 50.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján eljárva, a Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága és a Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 

1.§ Az önkormányzati rendelet 9.§ (1) bekezdésének c) pontja hatályát veszti.  

2.§ Az önkormányzati rendelet 11.§ (12) bekezdésében a „családsegítı 5 napon belül” szö-
vegrész helyébe a „családsegítı 8 napon belül” szöveg lép. 

3.§ Az önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdésének c) pontjában a „Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Kirendeltségével” szövegrész helyébe a „területi-
leg illetékes álláskeresési szervvel” szöveg lép. 

4.§ Az önkormányzati rendelet 17.§. (1)-(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések 
lépnek: 
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„(1) Átmeneti segély készpénzben vagy természetbeni támogatásként nyújtható. Az átmeneti 
segélyt megállapító határozatban minden esetben elszámolási kötelezettséget kell elıírni, 
megjelölve az elszámolás módját és határidejét. 

(2) Amennyiben a kérelmezı kérelmének indoklásaként megélhetésének biztosítását jelöli 
meg, abban az esetben az ellátást természetben, fogyasztásra alkalmas készétel vásárlására 
felhasználható Erzsébet-utalvány formájában kell kifizetni.” 

5.§ Az önkormányzati rendelet III. Fejezet 6. Címe a következı 20/A.§-sal egészül ki: 

„20/A.§. Átmeneti segélyt az adott hónapban a háztartás tagjai közül csak egy személy részére 
lehet folyósítani. A kérelemben a háztartás valamennyi tagját fel kell tüntetni, és jövedelmük-
rıl igazolást kell becsatolni.”  

6.§ Az önkormányzati rendelet 21.§ (1) bekezdésének helyébe a következı rendelkezések 
lépnek: 

„Temetési segély nyújtható annak a személynek, akinek egyeneságbeli rokona elhunyt, a te-
metés költségeinek kifizetése után megélhetésük veszélybe kerülhet, a temetés költségeit más 
módon finanszírozni nem tudják, illetve a családban nincs más hozzátartozó, aki a temetést 
intézni és a temetés költségeit finanszírozni tudná, és akinek saját maga, illetve családjában az 
egy fıre jutó jövedelem a nyugdíjminimum összegét, egyedül élı esetén a 150 %-át nem ha-
ladja meg. Különös méltányosságból a temetési segély megállapítható akkor is, ha a jövede-
lemhatár ezt 5 %-kal meghaladja. A különös méltánylás eseteit a 27.§. szabályozza. 

7.§ A rendelet 22.§. (1) bekezdésének c) és d) pontja hatályát veszti. 

6.§ Ez az önkormányzati rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba. 
 

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

Dr. Csernus Tibor képviselı-testületi tag 17:49 órakor megérkezett a testületi ülésre, 
így a jelenlévı képviselı-testületi tagok száma 7 fı. 

 
 
 

13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének anya-
könyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló rendeletére 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
 Elıadó: Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Úgy gondolja rendkívül alacsony díjazása volt eddig ennek a szolgáltatásnak. A javaslat sze-
rint: 
Hivatali munkaidın, hivatali helyiségen kívül: 20.000,-Ft, melybıl az anyakönyvvezetıt meg-
illetı díjazás:4.000,- Ft  
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Hivatali munkaidın kívül, hivatali helyiségben: 8.000,-Ft, melybıl az anyakönyvvezetıt meg-
illetı díjazás: 4.000,-Ft 
Polgári temetés: 20.000,-Ft, melybıl az anyakönyvvezetıt megilletı díjazás: 4.000,-Ft 
 
Hozzászólás nem történt, szavazásra bocsátotta az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályai-
ról szóló rendeletet. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

3/2013.(II.21.) Ör. számú önkormányzati rendelete 
 

az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az anyakönyvekrıl, a házasságkö-
tési eljárásról és a névviselésrıl szóló 1982. évi 17. törvényerejő rendelet 42/A. (4) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján és feladatkörében eljárva a Képviselı-testület Ügyrendi 
Bizottsága és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következıket 
rendeli el: 

Az önkormányzati rendelet hatálya és értelmezı rendelkezések 

1.§ Az önkormányzati rendelet hatálya Tiszaalpár közigazgatási területén történı házasság-
kötési és polgári temetési eljárás során e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe ve-
vıkre terjed ki. 

2.§ E rendelet alkalmazásában:  

1. Hivatali helyiség: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 6066 
Tiszaalpár, Árpád tér 1. szám alatti hivatalos helyisége: Tanácsterem, valamint Árpád Mőve-
lıdési Ház 6066 Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 2. szám  alatti nagyterme. 

2. Hivatali munkaidı: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Önkormányzat Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
5/2003.(V.26.) Ktr. számú önkormányzati rendeletének 2. számú függelékében meghatározott 
idı. 

3. Munkaszüneti nap: a Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekez-
désében meghatározott napok, és a foglalkoztatáspolitikáért felelıs miniszternek a munkaidı-
beosztás munkaszüneti napok miatt indokolt változtatását évenként szabályozó rendeletében 
megállapított pihenınapok. 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül történı 
anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai 

3.§ (1) Munkaszüneti napon nem köthetı házasság. 

(2) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését a jegyzı engedélyezi. Az engedélyezé-
si eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
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törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzı az erre vonatkozó határozatot a 
kérelem benyújtásától számított 15 napon belül hozza meg. 

(3) Az engedélyezési eljárás kérelemre indul, melyet írásban – a kérelem indoklásával együtt 
– az eljáró anyakönyvvezetınél kell benyújtani. 

(4) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt csak hivatali munkaidın kívül lehet le-
bonyolítani. 

 4.§ (1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhetı, ha a házasságkö-
tés jogszabályban elıírt feltételei biztosítottak.  

(2) Az engedélyezı a helyszínen köteles meggyızıdni arról, hogy a kérelemben megjelölt 
helyszín megfelel a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása feltételeinek, vala-
mint e rendelet elıírásainak. 

(3) A hivatali helyiségen kívül engedélyezett helyszínen biztosítani kell a megfelelı mérető 
és minıségő fedett helyszínt, mely biztosítja az anyakönyv helyszínen való biztonságos keze-
lését.  

A házasságkötés a polgári temetés, valamint a kapcsolódó szolgáltatások díjai 

4.§ (1) A hivatali munkaidıben, Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyisé-
gében történı házasságkötés díjmentes. 

(2) A hivatali munkaidın kívül és hivatali helyiségen kívül történı házasságkötés esetén, to-
vábbá a hivatali munkaidın kívüli hivatali helyiségben tartott házasságkötés és a polgári te-
metés esetén az Önkormányzat részére járó díjat e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt díjakat a házasságkötést, illetve a polgári temetést megelızı 2 
munkanapon belül, a Polgármesteri Hivatal által kiállított számla ellenében kell megfizetni. A 
díj megfizetését az errıl szóló bizonylat bemutatásával kell az eljáró anyakönyvvezetı felé 
igazolni. 

(4) A házasulók nem kötelesek a hivatali helyiségen kívüli-, illetve hivatali munkaidın kívü-
li házasságkötés díját megfizetni, amennyiben a hivatali helyiségen kívüli házasságkötést 
rendkívüli körülmény indokolja. Rendkívüli körülménynek minısül különösen, ha valamelyik 
házasuló súlyos mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erıfeszítés 
lenne számára a hivatali helyiségben történı megjelenés. 

(5) Amennyiben a rendezvény elmarad és azt az ünnepség elıtt 5 nappal korábban bejelen-
tik, a szolgáltatási díjat a hivatal visszafizeti.  

(6) A szolgáltatási díjak nem tartalmaznak teremdíszítést, pezsgı, illetve gyertyaköltséget, 
asztaldíszt. Arról az igénylıknek kell gondoskodni. 

(7) A hivatali idın kívül hivatali helyiségben történı házasságkötés esetén fizetendı szolgál-
tatási díj nem tartalmazza a mővelıdési ház bérleti díját, amennyiben azt a házasulók igénybe 
kívánják venni. 

Az anyakönyvvezetı részére fizetendı díj mértékérıl: 

5. § (1) A hivatali munkaidın kívül történı anyakönyvi esemény lebonyolításában közre-
mőködı anyakönyvvezetıt választása szerint a köztisztviselık jogállásáról szóló törvényben 
meghatározott szabadidı vagy e rendelet 1. mellékletében meghatározott díjazás illeti meg.  
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(2) Az anyakönyvvezetıt évente az illetményalap 80%-ának megfelelı ruházati költségtérí-
tés illeti meg, melynek elszámolása a ruházati költségtérítés szabályai szerint történik. 

Záró rendelkezések 

6.§ (1) E rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejőleg a hivatali helyiségen 
kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés engedélyezésének szabá-
lyairól szóló 17/2011.(IX.27.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 (2) Rendelkezéseit a hatályba lépését követıen bejelentett eseményekre kell alkalmazni. 
 

1. melléklet a 3/2013. (II.21) önkormányzati rendelethez 
  
Házasságkötés és a polgári temetés létesítése esetén fizetendı díjak: 
1.) Hivatali munkaidın, hivatali helyiségen kívül:                 20.000,-Ft 
melybıl az anyakönyvvezetıt megilletı díjazás:         4.000,- Ft  
2.) Hivatali munkaidın kívül, hivatali helyiségben:                                                8.000,-Ft 
melybıl az anyakönyvvezetıt megilletı díjazás:                                                         4.000,-Ft 
3.) Polgári temetés:                                                                                                    20.000,-Ft 
melybıl az anyakönyvvezetıt megilletı díjazás:                                                          4.000,-Ft 
  
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 

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

14.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés az Apraja Falva Közhasznú Egyesület kérelmérıl 

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

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, hogy az intézményvezetı asszony a Munkácsy utcai óvodást szeretné kérni az Ön-
kormányzattól. Indoklása, a bölcsıdés korú gyermekek növekedı létszáma és az óvodában 
elhelyezésre nem kerülı gyermekek elhelyezésének problémája. Az épület javításra szorul. 
Javaslata, hogy 2013. március 30.-ig meg kell nézetni az épület állagát és tárgyalásra elıter-
jeszteni. 
 

 Dr. Taricska Tibor képviselı-testületi tag 17:52 órakor megérkezett a testületi ülésre, 
így a jelenlévı képviselı-testületi tagok száma 8 fı. 

 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Szeretné tudni mennyi létszámra kérik az épületet. 
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Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselı: 
 
Felhívta a figyelmet, hogy az elıterjesztésbe le van írva, mit kell vizsgálni, és mit kell figye-
lembe venni. Ennek tudatában kell dönteni. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Ellenezte az épület felújítását. A 13.000 forintos támogatást is meg kell vonni az Önkormány-
zat részérıl. Az ingatlant is ingyen bérlik. Ha 15 fıvel mőködik az intézmény, akkor az összes 
normatívája 1 millió forint. Úgy gondolta, át kell csoportosítani a szociális keret terhére. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felhívta a képviselı úr figyelmét, hogy amirıl beszélt, nem része az elıterjesztésnek. Az ösz-
szes vizsgálandó feladatban benne van ennek a vizsgálata. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Úgy gondolja a lakosságnak tudnia kell, ez a támogatás nem kötelezı feladat az Önkormány-
zat részérıl. Nem hiszi, hogy azok a családok, akik a családi napközibe íratják gyermekeiket, 
rá vannak szorulva erre a támogatásra. 
 
Szavazásra bocsátotta az Apraja Falva Közhasznú Egyesület kérelmet. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással, elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
38/2013. (II.20.) Kth. 
 
Az „APRAJA FALVA” Közhasznú Egyesület kérelmének elızetes vizsgálatáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben bizto-
sított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az 
„APRAJA FALVA” Közhasznú Egyesület kérelmérıl szóló döntés megalapozása érde-
kében az írásbeli elıterjesztésben foglaltak szerint a vizsgálatok elvégzését szükségesnek 
tartja. 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a vizsgálatokat végeztesse el, és annak 
eredményét, illetve az ez alapján kialakított javaslatát, az ezt követı képviselı-testületi 
ülésen terjessze elı. 
 
Határidı: 2013. március 30. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
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Határozatról értesülnek: 
 
1.  Dr. Vancsura István polgármester 
2.  Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3.  „APRAJA FALVA” Közhasznú Egyesület, 6100 Kiskunfélegyháza, Szent Imre H. u. 5. 
4.  Kiss Mária intézményvezetı, Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
5.  Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
6.  Irattár  

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

 
 

15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Megállapodásának 11. számú módosítása” tárgyában 

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

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A kistérségi társulás január 1-tıl jelentısen csökkentett irodai kapacitással mőködik. 1 fı 4 
órában végzi ezt a feladatot. A belsı ellenıri feladatoknak a továbbvitele június 30-ig közösen 
mőködtetik. Másik fontos probléma az idısek nappali ellátása. Ezek miatt szükséges a módo-
sítása. 
 
Hozzászólás nem történt. Szavazásra bocsátotta az elıterjesztés módosítását. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
39/2013. (II.20.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Ön-
kormányzati Társulás Társulási Megállapodás tizenegyedik számú módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben bizto-
sított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Kiskunfélegyházi 
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 11. számú módo-
sítását, és jóváhagyja a módosítással egységes szerkezetben elkészített okirat-tervezetet. 
 
Határidı: 2013. február 28. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
Melléklet: Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás tizenegyedik számú módosítással egységes szerkezetben - ter-
vezet 
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Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Igazgatási csoportvezetı 
4. Vagyongazdálkodási csoportvezetı 
5. Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
6. irattár 

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

 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Dr. Taricska Tibor alpolgármestert, mint a polgármestert helyettesítı személyt javasolja meg-
bízni 2013. június 30-ig a Kistérségi Társulásban. Amennyiben vállalja. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Elmondta, hogy vállalja. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a polgármestert helyettesítı személy kérdését. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, (egy képvise-
lı nem szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
40/2013. (II.20.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Ön-
kormányzati Társulás tagjának helyettesítı személyérıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben bizto-
sított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza Dr. Taricska Ti-
bor alpolgármestert Dr. Vancsura István polgármester helyettesítésével, a polgármester 
távollétének és akadályoztatásának idejére a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Ön-
kormányzati Társulásban Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat, mint tag képviseleté-
vel a társulás fennállásának napjáig. 
 
Határidı: 2013. február 21.-tıl a társulás fennállásáig 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Igazgatási csoportvezetı 
4. Vagyongazdálkodási csoportvezetı 
5. Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
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6. Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
7. irattár 

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

 
 

16.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés a Lakiteleki Tőzoltó Egyesület kérelmérıl 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Madari Andor önkéntes tőzoltó egy. elnöke 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, hogy a település által szervezett szabadtéri rendezvényekhez megfelelı tőzvédelmi 
tervet kell készíteni, készíttetni. A katasztrófavédelemnek a rendezvény megtartása elıtt 30 
nappal be kell nyújtani és jóváhagyatni. A bizottsági ülésen sok kérdés elhangzott az egyesü-
let és a bizottság részérıl is. Javaslata, hogy nézzék meg helyben van-e vagy az Önkormány-
zat részérıl van-e valaki, aki ezt a tervet elkészítené.  
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Felajánlotta, ı eljár ebben a kérdésben. Az egyesület felajánlotta az Önkormányzatnak a terv 
elkészítését, illetve az ehhez szükséges eszközökkel is ellátja a rendezvényeket. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Véleménye szerint meg kell gyızıdni valóban kötelezı feladat-e a rendezvények biztosítása. 
Ha igen, akár több pénzt is megér, ha kellı biztonságban tudhatnák a rendezvények résztvevı-
it. Fel kell mérni a feltételeket. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Felkérte a képviselıket, hogy a bizottsági javaslatot támogassák, miszerint a következı ülésre 
készüljön egy elıterjesztés, amely azt tárgyalja, hogy a Polgármesteri Hivatalon belül van-e 
olyan személy, akit ezzel meg lehet bízni. Ha nincs, akkor kerüljön elıkészítésre egy megál-
lapodás a Lakiteleki Tőzoltó Egyesülettel. Ebben pedig szerepeljenek azok a rendezvények, 
amelyekhez a tőzvédelmi tervet elkészíti az Egyesület. Megjegyezte, hogy az sem hangzott el 
a bizottsági ülésen, melyek azok a rendezvények, amelyekhez szükséges ilyen tervet készíte-
ni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta, ha készül ilyen megállapodás, abban pontosan kéri leírni, miért felel az Egyesület. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Nem értette, ha az Egyesület megkeresi az Önkormányzatot, hogy erre a tőzvédelmi tervre 
szükség van a rendezvényeken, és tesznek egy ajánlatot, akkor miért nem élnek ezzel a lehe-
tıséggel. 
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Kerekes András, hangtechnikus: 
 
İ sem értette, miért nem fogadja el a Képviselı-testület az Egyesület felajánlását. Nem olyan 
egyszerő az elıírásoknak megfelelıen elkészíteni egy ilyen indítványt. A tegnapi bizottsági 
ülésen megjelent tőzoltó okleveles tőzszakértı. Nagyon sok ilyen tőzvédelmi tervet készített 
már el, és adott be az illetékes szervnek. Nagyon körültekintıen kell elkészíteni, mert köny-
nyen visszadobják vagy akár súlyos költségekbe is kerülhet. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Egyetértett Dr. Taricska Tibor javaslatával. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a tőzvédelmi terv készítésérıl szóló elıterjesztést. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 

 
41/2013. (II.20.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a tőzvédelmi terv készítésé-
rıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben bizto-
sított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza Polgármesteri Hi-
vatalt, hogy készítse el a 2013. évi önkormányzati rendezvények tőzvédelmi terveit, 
amely esetben kellı szakértelem hiányában erre nincs lehetıség, kerüljön elıkészítésre a 
Lakiteleki Önkéntes Tőzoltó Egyesülettel egy megállapodás-tervezet az írásbeli elıter-
jesztésben foglalt feltételekkel. 
 
Határidı: 2013. március 15. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester/Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna al-
jegyzı 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
5. Lakiteleki Önkéntes Tőzoltó Egyesület 
6. irattár 
 

============= 
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17.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Tájékoztató a 2013. évi gyepmesteri feladatellátásról 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Boris Ferenc közterület felügyelı 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, hogy már régóta gondot okoz a kóbor kutyák ellátása a településen. A Település-
gazdálkodási Kft. március 1-jétıl kezdi mőködését. Meg kell vizsgálni, hogy a Kft. ezt a fel-
adatot el tudja-e látni. Erre az idıszakra javasolt a bizottság 3 hónapos szerzıdést a Kiskun-
félegyházi Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezettel. 
 
Szavazásra bocsátotta a gyepmesteri feladatokról szóló elıterjesztést. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
42/2013. (II.20.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a gyepmesteri feladatokellátásról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben bizto-
sított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület az írásbeli elıterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a Kiskun-
félegyházi Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezettel kössön szerzıdést az 
írásbeli elıterjesztés mellékletét képezı ajánlatban foglaltak alapján, 3 hónap határozott 
idıtartamra, 2013. március 1.-je – 2013. május 31.-e közötti idıszakra idıarányosan. 
 
Határidı: 2013. március 4. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Felkéri továbbá, hogy készüljön elıterjesztés a 2013. áprilisi képviselı-testületi ülésre a 
feladatok saját hatáskörben történı megoldására. 
 
Határidı: 2013. március 15. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül:  

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
4. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
5. irattár  

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

 



 32 

18.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés a Tordai vendégszereplés útiköltségének engedélyezése tárgyában 

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

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az utazáshoz rendelt busz költségének megszavazásáról volt szó. Bruttó 136.200,- Ft. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Az útvonaltervben szerepel Hódmezıvásárhely is. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen, mert szentesi gyerekek is vannak a fellépık között. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a tordai vendégszereplés útiköltségének elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
43/2013. (II.20.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tordai vendégszereplésrıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben bizto-
sított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tordai vendégszereplés 
körülményeit megtárgyalta, és az írásbeli elıterjesztésben foglaltakat jóváhagyja. 
 
Határidı: 2013. február 23. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
5. irattár 
 

============= 
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19.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés a Magna Produkciós Bt. szerzıdésérıl 

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

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, hogy a megrendelı intézményeinél módosítás történt: Polgármesteri Hivatal, Gon-
dozási Központ, Védınıi Szolgálat, Mővelıdési Ház, Könyvtár, Tündérrózsa Napközi Ottho-
nos Óvoda. Illetve a 15 óra/hét helyett a 3 óra/nap szerepel. 
 
Szavazásra bocsátotta a Magna Produkciós Bt. szerzıdésének elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
44/2013. (II.20.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magna Produkciós Iroda 
Bt. szerzıdésérıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben bizto-
sított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magna Produkciós Iroda 
Bt.-vel kötendı megbízási szerzıdésre vonatkozó írásbeli elıterjesztésben foglaltakat 
megtárgyalta, és a szóbeli kiegészítésekkel együtt jóváhagyja. 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a módosított tartalmú szerzıdést kösse 
meg. 
 
Határidı: 2013. március 1. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
5. Magna Produkciós Iroda Bt. 
6. irattár 

 
============= 
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20.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés a Tiszaalpári Hírmondó szerkesztıjének lejárt szerzıdésérıl 

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

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta két másik javaslatát az újsággal kapcsolatban. Az egyik, hogy írjanak ki pályázatot 
a Tiszaalpári Hírmondó szerkesztıi feladataira. A másik, hogy vonják össze a Tiszaalpár 
Hangja és a Tiszaalpári Hírmondó c. újságokat. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Nem értette, ha a polgármester erre a megbízatásra ki akarta írni a pályázatot, akkor a Telepü-
lésgazdálkodási Kft. ügyvezetıjére miért nem írta ki. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felhívta a képviselı úr figyelmét, hogy visszavonta a javaslatát a bizottsági ülésen. Hozzátet-
te, ha van helyi fiatal megfelelı végzettséggel, akkor a testületnek támogatni kellene az elhe-
lyezkedését. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Véleménye szerint semmi más nem történt, csak átértékelték a két lapot. Az eladott példány-
számokat nem lehet összehasonlítani. 
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
A két újság összevonását nem támogatja, csak a pályázat kiírását, hogy helyi fiatal is lehetı-
séget kapjon. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Úgy gondolja pénzkidobás lenne 20-30.000 Ft-ot másra is lehet fordítani, mint a pályázat ki-
írására. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Az ı állásfoglalását ebben a kérdésben az elmúlt egy év nyugalma nagymértékben befolyásol-
ta. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Felolvasta a határozatot, amelyet a polgármester úr visszavont: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a település 2 folyóiratát a „Tisza-
alpári Hírmondót” és a „Tiszaalpár Hangját” egységesíti, és egy havilapként jelenik meg to-
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vábbra. Felkéri az Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület képviselıjét, Tolnai Endrét az együtt-
mőködésre.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megnyugtatott mindenkit, hogy volt ugyan egy javaslata, amit nem támogatott a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság. 
 
Szavazásra bocsátotta a Tiszaalpári Hírmondó c. folyóirat szerkesztıje pályázati kiírását. 
 
A Képviselı-testület 3 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – a képviselı-
testület nem támogatta a javaslatot. 
 
Szavazásra bocsátotta a Tiszaalpári Hírmondó szerzıdésének hosszabbítását. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
45/2013. (II.20.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a „Tiszaalpári Hírmondó” szerzıdésének hosz-
szabbításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben bizto-
sított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület a „Tiszaalpár Hírmondó” fe-
lelıs szerkesztıjének, Szentirmay Tamásnak 2013. február 28-ig szóló határozott idejő 
megbízását 2014. október 31. napjáig terjedı határozott idıtartamban – változatlan fel-
tételekkel és változatlan havi megbízási díjjal – meghosszabbítja. 
 
Határidı: 2013. március 1. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
5. Szentirmay Tamás 
6. irattár 

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

 



 36 

 
21.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetıjének választása tárgyában 

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

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az elıterjesztés lényegét, miszerint a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetıje Bo-
dor Ádám, megbízatása 2013. március 1.-jétıl – 2014. december 31.-ig szól, havi bére bruttó 
125.000 Ft. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Elmondott néhány észrevételt a felügyelıbizottság megválasztásával kapcsolatban. A tagok: 
Csernák Csilla, Kacziba Sándor, Barna Sándor. A határidı, ami 2014. július 31., nem került 
be a határozatba, illetve nem került bele a 0,- Ft illetmény ezért a munkáért. A határidıt java-
solja meghosszabbítani 2014. december 31-ig. Kérte a hiány pótlását. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Elfogadó nyilatkozatot kell aláíratni az érintetteknek. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
A Kft. feladata lesz a szennyvízberuházás kapcsán a szükséges pénz elıteremtése a szivattyú-
zásra. 
 
Szavazásra bocsátotta a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetıjérıl szóló elıterjesztést. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
46/2013. (II.20.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetıjérıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben bizto-
sított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Településgazdálkodási Kft. 
ügyvezetıjének Bodor Ádámot nevezi ki határozott idıtartamra, 2013. március 1.-jétıl, 
2014. december 31.-ig, bruttó 125.000,- Ft/hó díjazásért. Az ügyvezetı munkaköre veze-
tıi munkakörnek minısül. 
A Képviselı-testület a Településgazdálkodási Kft. felügyelıbizottsági tagjainak megbíza-
tási határidejét 2014. december 31.-re módosítja, 0,- Ft/hónap díj ellenében. 
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Határidı: 2013. február 28. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
5. Bodor Ádám 
6. irattár 

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

 
22.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, elızı Képviselı-
testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrıl  

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
 Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem volt hozzászólás.  
Szavazásra bocsátotta a lejárt határidejő határozatot. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
47/2013. (II.20.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat lejárt határidejő határozatokról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben bizto-
sított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta, és az írásbeli-
vel egyezıen elfogadta a lejárt határidejő határozatok végrehajtását. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
5. irattár 

============= 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem volt hozzászólás.  
Szavazásra bocsátotta az elızı Képviselı-testületi ülés óta történt eseményeket. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
48/2013. (II.20.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat elızı Képviselı-testületi ülés óta történtekrıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben bizto-
sított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta, és az írásbeli-
vel egyezıen elfogadta az elızı Képviselı-testületi ülés óta történt fontosabb eseménye-
ket. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
5. irattár 

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

 

 
23.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Képviselık kérdései, interpellációi 

 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Elmondta, hogy a tegnapi ülésen hangzott el az önkormányzati intézményeknél lévı telefonok 
díjcsomagjai és percdíjai, illetve a másik az önkormányzat által bérbe adott lakásoknak a bér-
leti díja. E két pont felülvizsgálatára kért határidıt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A telefonok tekintetében van egy flotta az óvodánál. Meg kell nézni, hogy van-e olyan cso-
mag ahová csatlakozni lehet. Vagy pedig új flottás csomagot igényelni. A lakásbérlettel kap-
csolatban: már korábban is szóba került és sok kívánni valót hagy maga után, amelynek része 
a bérleti díj. Zárszámadás elıtt tárgyalni kell. 
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Barna Sándor, képviselı: 
 
Örömmel látta a székely zászló kitőzésre került a Polgármesteri Hivatal bejárata felett. Meg-
jegyezte, hogy elvárta volna, hogy ünnepélyesebb keretek között kerüljön fel. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Hozzá tette, hogy ı keresett székely zászlót. Jogosnak vélte a felvetést, hogy ünnepélyesebb 
keretek között kellett volna kitőzni. A jövıben erre figyelni fog. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Lakossági bejelentést közvetített: a településnek egyetlen körforgalma van, és borzalmas álla-
potok uralkodnak ezen a helyen. Nagy mennyiségő levél győlt össze, ısz óta nem foglalkoz-
tak vele. 
Illetve az Ady Endre utcai régi Kıvágó ház nagyon rossz állapotban van. Aggodalma, hogy 
valakire ráesik egy léc vagy faldarab ebben a csapadékos idıben. Legalább legyen elkerítve. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Támogatta a javaslatot, hogy legalább el legyen kerítve, nehogy a járókelıkre essen valami. 
Egyre több ingatlan kerül rossz állapotba, ezeket meg kell vizsgálni, és szükséges intézkedé-
seket megtenni. 
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
Szintén lakossági kérést továbbított a képviselı-testületnek: a piac területén lévı parkolót 
szeretné a lakosság használni, aki a központba jár. Szeretné a képviselıket felkérni, hogy a 
következı testületi ülésre kidolgozna egy olyan tervet, hogyan és miként lehetne ezt a parko-
lót használni. 
Szintén támogatta a Kacziba Sándor képviselı által felvetett probléma megoldását a rossz 
állapotban lévı házakkal kapcsolatban. Hol tart ez a folyamat? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Válaszul elmondta: nem tudja pontosan hol tart a folyamat, utána kell járni. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Már közbejárták a témakört. Ha egy épület veszélyt jelent valakire fel lehet szólítani a tulaj-
donost az ingatlan lebontására, de ennek költségeit valakinek viselni kell. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
A Kádár Lajos utcában rossz az út. Egy busz is bejár rendszeresen, ami még inkább rontja az 
út állagát. Úgy gondolja fel kell hívni a buszvezetı figyelmét, hogy vannak magasabb rendő 
útvonalak, ahol közlekedhet. 
A költségvetés tárgyalását elnapolták. Felkérte a polgármestert, hívja meg a Trió Tv-t is az 
ülésre, úgy véli a lakosságot errıl tájékoztatni kell. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A költségvetés rendes képviselı-testületi ülésen fogja elfogadni a testület. Döntöttek továbbá 
arról is, hogy a közmeghallgatáson szó lesz a költségvetésrıl, tehát a lakosság értesülni fog 
errıl. 
Egyebekben volt kettı kérelem. Az egyik az általános iskola kérelme: a március 15-ei ünnep-
ségre hangosítást kértek, a másik pedig a horgász egyesület kérelme: közgyőlésükre kértek 
hangosítást. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Felkérte Kerekes András hangtechnikust, kérje meg az intézményeket, egyesületeket, hogy az 
idıpontokat tartsák be, és a rendezvények megtartása elıtt 30 nappal adják le igényeiket. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Ki lettek értesítve szóban, az írásbeli kérelem érkezett késıbb. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az általános iskola hangtechnikai kérelmét. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
49/2013. (II.20.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Árpád Fejedelem Általános Iskola hangtechni-
kai kérelmérıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben bizto-
sított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta az Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola hangtechnikai kérelmét, és a szóbeli elıterjesztésben foglaltak 
szerint jóváhagyta a 2013. március 14. napján 8.00 órakor tartandó március 15.-i ün-
nepségre kerüljön részükre átadásra a hangtechnikai szolgáltatás. 
 
Határidı: 2013. március 14. 8:00 óra 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester/Kerekes András hangtechnikus 

 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Gyıri Istvánné igazgató 
4. Kerekes András hangtechnikus 
5. irattár 

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



 41 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a horgász egyesület hangtechnikai kérelmét. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül, elfogadta az aláb-
bi határozatot: 
 
50/2013. (II.20.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Alpári Tisza Horgász Egyesület hangtechnikai 
kérelmérıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben bizto-
sított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta az Alpári Ti-
sza Horgász Egyesület hangtechnikai kérelmét, és a szóbeli elıterjesztésben foglaltak 
szerint jóváhagyta, hogy a 2013. március 2.-án 9:00 órától 13:00 óráig tartandó éves be-
számoló közgyőlésükre kerüljön részükre átadásra a hangtechnikai szolgáltatás. 
 
Határidı: 2013. március 2. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester/Kerekes András hangtechnikus 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Alpári Tisza Horgász Egyesület elnöke 
4. Kerekes András hangtechnikus 
5. irattár 

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

 
24.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Elıterjesztés Könyvvizsgáló alkalmazásának tárgyában 
 Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
 Elıadó: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, hogy több szempontból is szükséges a könyvvizsgáló felkérése. Az egyik a 
szennyvízberuházással kapcsolatos kérdéskör. A másik a zárszámadási és a költségvetési ren-
delet elfogadásához, illetve a hivatal egyéb munkáiban is nagy segítséget jelentene egy külsı 
független könyvszakértı bevonása. 
 



 42 

Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Megemlítésre került 4 címzett az ajánlattételi felhívásra. Mivel a víziközmő társulatnak már 
van könnyvizsgálója, javasolta ıt is felvenni az ajánlatadók közé. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Elmondta, hogy a víziközmő problémáját valóban nem vették fel a feladatok közé, de nincs 
akadálya, de a kettı két külön feladat. Jelenleg szennyvízberuházás kapcsán, a költségvetési 
rendelet elfogadásához, illetve a Pejtsik hagyatékkal kapcsolatos lehetıségek vizsgálatához 
lenne szükséges a könyvvizsgálót bevonni. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Javaslata, hogy bizottsági szinten tárgyalják meg részletesen a könyvvizsgálói elıterjesztést. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Támogatta a javaslatot, hogy a következı képviselı-testületi ülésig elhalasszák. 
 
Szavazásra bocsátotta a könyvvizsgálói feladat ellátására tett elıterjesztést. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
51/2013. (II.20.) Kth. 
 
A Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonat-
kozóan 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete írásbeli elıterjesztésben és 
mellékletekben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az elıterjesztést továb-
bi részletes tárgyalásra a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elé terjeszti. 
 
Felkéri Barna Sándor bizottsági elnököt, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatá-
rozatát terjessze a Képviselı-testület elé. 
 
Határidı: Bizottsági ülés: 2013. február 28./Képviselı-testületi ülés: 2013. március 
15. 
Felelıs: Barna Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke/Dr. Vancsura Ist-
ván polgármester 
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Határozatról értesülnek: 
 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
4. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
5. KIK Tiszakécskei Tankerület 
6. Irattár 

 

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

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több napirendi pont nem volt, a Képviselı-testületi ülést 19:23 órakor bezárta. 
A Képviselı-testület zárt ülés keretein belül folytatta tovább munkáját. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

/:  Dr. Vancsura István  :/                              /:  Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna  :/ 
              polgármester                                                                  aljegyzı 
 


