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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 1550/2013. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 28-án 

tartott rendkívüli ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Dr. Vancsura István polgármester 
  Barna Sándor, Csernák Csilla,  
  Gyıri István, Kacziba Sándor, 
  Dr. Vancsura Zoltán (6 fı) 
  Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
 
Külön megjelentek: Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
   Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselı: Dr. Csernus Tibor 
   
Bejelentéssel távollevı képviselık: Dr. Puliusné Sárdi Mária, Dr. Taricska Tibor, alpolgár-
mester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. 19:00 órakor megállapította, hogy a Képviselı-
testület határozatképes, jelen van 6 fı. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A 4. napirendi pont levételét javasolta, mivel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem tárgyal-
ta. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Azt javasolta, hogy hozzanak valamilyen döntést soron kívül, mert február 28-a a határideje a 
tárgyban a döntésnek. 
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
Valójában ı is azt szavazta meg, hogy ne tárgyalja a bizottság. De késıbbi beszélgetést köve-
tıen most úgy gondolta soronként végig kell venni a vagyongazdálkodási csoportvezetı segít-
ségével, hogy mi az, amit tudni kell róla, hogyan kell értelmezni. Ha ı ezt elmagyarázza, ak-
kor ı támogatni fogja a szavazást. 
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Barna Sándor, képviselı: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak kötelezıen tárgyalnia kell minden költségvetéssel 
kapcsolatos napirendi pontot. Mivel a bizottság nem tárgyalta a napirendi pont levételét java-
solta. Amennyiben a Képviselı-testület tárgyalja, akkor a Gyıri István képviselı úrral együtt 
elhagyja a termet, és jogi kérdést fog a Kormányhivatal felé intézni a szabály megszegése 
miatt. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Elmondta, nem gondolja, hogy a bizottságnak joga van a Képviselı-testület felett rendelkezni. 
A törvényekkel kapcsolatban, ha helyben hoznak egy jogszabályt ami ellentétes a magasabb 
szintő jogszabályokkal, akkor az semmisnek bizonyul. Ha van mód és lehetıség a tárgyalásra 
képviselı-testületi ülésen, ı azt támogatja. Nem lesz törvénytelen véleménye szerint, hogy 
nem tárgyalta a Bizottság. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja közül jelen van 5 fı. Semmi akadá-
lyát nem látja annak, hogy ebben a rendkívüli kérdésben újra tárgyaljon a Bizottság. 
 
 

Barna Sándor és Gyıri István képviselı-testületi tagok 19:07 órakor 
távoztak a Képviselı-testület ülésérıl, a napirendi pont megszavazása elıtt. 

Így a képviselı-testületi tagok száma: 4 fı. 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megállapította, hogy a Képviselı-testületi ülés 4 fıvel határozatképtelen. Szünetet rendelt el. 
 
 

Dr. Csernus Tibor képviselı 19:37 órakor megérkezett a Képviselı-testületi ülésre, 
így a képviselı-testületi tagok szám: 5 fı. 

 
Barna Sándor és Gyıri István képviselı-testületi tagok 19:38 órakor 

visszajöttek a Képviselı-testületi ülésre, 
így a képviselı-testületi tagok száma: 7 fı. 

 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megállapította, hogy a Képviselı-testületi ülés ismét határozatképes, tagjainak száma kiegé-
szült 7 fıre, ezért a rendkívüli Képviselı-testület ülést 19:40 órakor folytatja. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Elmondta, hogy az elızı képviselı-testületi ülést a polgármester bezárta, a mostani képviselı-
testületi ülést törvénytelennek tartja. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Véleménye szerint a Képviselı-testületnek az a feladata, hogy elvégezze a munkáját, nem az, 
hogy a képviselı-testületi tagok kötözködjenek az ülésen. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Az aljegyzı asszonyt kérdezte az eljárás törvényességérıl. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Mélységes felháborodását fejezte ki a Képviselı-testületi tagok megnyilvánulásaival kapcso-
latban. Nem hagyják egymást szóhoz jutni. Hozzátette, úgy gondolja ilyen körülmények kö-
zött képtelenség dolgozni. 

 
 

Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı 19:41 órakor 
távozott az ülésrıl, így a Képviselı-testületi ülés nem folytatható. 

 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Véleménye szerint egyértelmő a szándék, megszakítani a normális tárgyalásnak a menetét. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megállapította, hogy az aljegyzı asszony jelenléte nélkül az ülés határozatképtelen, szünetet 
rendelt el. 
 

Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı 19:44 órakor 
visszajött az ülésre, így a Képviselı-testület ülés határozatképes. 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megállapította, hogy a Képviselı-testületi ülés 19:44 órakor ismét határozatképes. 
 
Barna Sándor javaslatára szavazásra bocsátotta a 4. napirendi pont levételét. 
 
A Képviselı testület 2 igen, 3 nem, 2 tartózkodással nem fogadta el a 4. napirendi pont levé-
telét. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Napirendi pont: 
Elıterjesztés a KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú üzemeltetési közbe-
szerzési eljárás lebonyolításához szükséges eseti közbeszerzési szabályzatról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István, polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
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2. Napirendi pont: 

Elıterjesztés a Csongrádi Homokhátsági Regionális Zrt.-ben lévı tulajdonunk va-
gyonkezelésbe adásáról (Az írásbeli anyag a 2013. február 6-i ülés 3. napirendi pont-
jaként kiosztásra került) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István, polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

3. Napirendi pont: 
Elıterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat közötti vagyonkezelési szerzıdésrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István, polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
4. Elıterjesztés a 2012. évi költségvetés elıirányzat-módosítására 

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

 
_____________________ 

 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú üzemeltetési 
közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges eseti közbeszerzési szabályzatról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István, polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Bizottság tárgyalta. Lényege, hogy a pályázat 2,5 milliárd forint támogatást nyert, amit 
közbeszerzési eljárás során lehet lebonyolítani. Ehhez kérik az eseti közbeszerzési szabályzat 
elfogadását. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság 2 igen és 3 nem szavazattal nem fogadta el az 1. napirendi 
pont a támogatását. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
2008-ban már megszavazta a Hulladékgazdálkodási társulás létrehozását az akkori Képviselı-
testület. Akkor a terület nem került pontosításra. Ebben az eljárásban a következı napirendi 
pontban kerül szavazásra bocsátásra. Elmondta, hogy nem lát indokot arra, hogy ezt ne fogad-
ják el. Ha a Képviselı-testület ki akar lépni ebbıl a társaságból, azt külön kell tárgyalni. 
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Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Ahhoz, hogy a feltételekben meghatározott közbeszerzési eljárási típus lebonyolítható legyen, 
a társulás egyes tagjainak, az önkormányzatoknak is szükséges elfogadni az eseti közbeszer-
zés szabályzatát. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jelen esetben a Csongrádi Homokhátsági Regionális Zrt.-ben lévı tagokra vonatkozik ez a 
szabályzat. Ha a Zrt.-ben lévı tagok közül csak egy nem szavazza meg ezt a szabályzatot, 
borul az egész. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Elmondta, hogy a Bizottság azért nem támogatta ennek az elfogadását, mert az aljegyzı asz-
szony véleménye bejelentette, hogy törvényességi véleményezésre nem volt bemutatva, illet-
ve a jövı heti ülésen is ráérnek elfogadni. Azért javasolta nem elfogadni, hogy az aljegyzı 
asszony is meg tudja vizsgálni ennek törvényességét. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha valakinek van más javaslata, szívesen fogadja. Mivel határidıhöz van kötve, véleménye 
szerint szavazni kell róla. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Szerette volna tudni, a lakosságra hogyan fog ez hatni, milyen terhet jelent a számukra. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A következı napirendi pontnál lehet kérdés. Egyébként a lakosság számára nem jelent több-
letkiadást. 
 
Javaslatot tett KEOP által benyújtott eseti közbeszerzési szabályzat elfogadásának elhalasztá-
sára a következı testületi ülésre. 
 
Szavazásra bocsátotta a javaslatot. A Képviselı-testület 3 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózko-
dással nem fogadta el a szabályzat elfogadásának elnapolását. 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti elıterjesztést. A Képviselı-testület 4 igen, 3 nem szavazattal 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
54/2013. (II.28.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a KEOP-1.1.1/2F/09-11-
2011-0004 kódszámú pályázat közbeszerzési szabályzatáról Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) be-
kezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a KEOP-1.1.1/2F/09-11-
2011-0004 számú „Települési Szilárd Hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására 
szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási 

Rendszerben” elnevezéső projektjében létrejövı létesítmények, eszközök üzemeltetése és 
az ezekkel kapcsolatos települési szilárd hulladékra vonatkozó kiegészítı 
közszolgáltatási feladatok ellátása tárgyban lefolytatandó hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásához hozzájárul. 

 
A Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja az elıterjesztés 
1. mellékletét képezı eseti közbeszerzési szabályzatot. Felhatalmazza a Homokhátsági 
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást az üzemeltetési közbeszer-
zési eljárás lebonyolítására. 
 
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. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
6. irattár 

 
__________________________ 

 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a Csongrádi Homokhátsági Regionális Zrt.-ben lévı tulajdon va-
gyonkezelésbe adásáról (Az írásbeli anyag a 2013. február 6-i ülés 3. napirendi pont-
jaként kiosztásra került) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István, polgármester 

 Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, hozzá kell járulni, hogy a társaságban lévı vagyont 2034-ig vagyonhasznosításra 
átadják. 
 
Nem volt hozzászólás. Szavazásra bocsátotta az elıterjesztést. 
 
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
55/2013. (II.28.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Csongrádi Homokhátsági 
Regionális Zrt-ben lévı tulajdonunk vagyonkezelésbe adásáról Magyarország helyi ön-
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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 Vagyonkezelési és haszno-
sítási szerzıdés alapján az Ingatlan-nyilvántartási bejegyzési engedélyébe foglaltakat, 
megtárgyalta és elfogadta. 
 
Melléklet: Ingatlan-nyilvántartási bejegyzési engedély 
Határidı: 2013. március 1. 
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. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
6. irattár 
 

__________________________ 
 
 

3.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Tiszaalpár Nagy-
községi Önkormányzat közötti vagyonkezelési szerzıdésrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István, polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A szerzıdésben egy háromoldalú megállapodásról van szó, amellyel az Iskola és az Önkor-
mányzat tulajdonában lévı sportpályának a használata rendezıdik. A könyvtár és az iskolai 
könyvtár vonatkozásában az Önkormányzat a teljes költségviselı. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Felhívta a figyelmet, hogy a szerzıdésnek tartalmaznia kell a Bizottságnak a mőködtetésrıl 
szóló döntését a határidıre vonatkozóan. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az Intézményfenntartó Központ és az Önkormányzat közötti vagyonke-
zelési szerzıdést. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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56/2013. (II.28.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központtal való szerzıdésérıl Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben biztosított 
jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központtal való vagyonkezelési szerzıdést megtárgyalta és elfogadta a mellé-
kelt dokumentumban foglaltak alapján. 
 
Melléklet: a Vagyonkezelési Szerzıdés 
Határidı: 2013. március 1. 
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. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
5. Seresné Kozári Nóra tankerületi igazgató 
6. Irattár 

__________________________ 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a 2012. évi költségvetés elıirányzat-módosítására 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István, polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István, polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az utolsó pillanatban megkapta az elıter-
jesztést, nem tárgyalta. Úgy gondolja a Képviselı-testületnek tárgyalnia kell a határidı miatt. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A bizottsági ülés 17:00 órakor kezdıdött, az elıterjesztés 17:20 órakor került a Bizottság elé. 
Éppen ezért nem javasolta a tárgyalását. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Hozzá tette, hogy a határidı február 28-a éjfél. Pontosan ezért kell róla dönteni. Felkérte Borsi 
Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetıt, ismertesse az elıterjesztés részleteit. 
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Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezetı: 
 
Elmondta, igaz, hogy a mai napon lett készült el és került a Bizottság és a Képviselı-testület 
elé, de az elıterjesztés semmi olyat nem tartalmaz, amit a Képviselı-testület nem szavazott 
meg korábban. Ezt követıen részletesen ismertette az elıterjesztésben foglaltakat (lsd. mel-
léklet: 4. elıterjesztés). 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A jegyzıkönyvön keresztül kérte a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi Fı-
osztályát, hogy a 2012. évi költségvetési rendeletmódosítás elfogadásának körülményeit vizs-
gálja meg, és küldjön írásos választ a Képviselı-testület számára, mivel a Pénzügyi és Gazda-
sági Bizottság döntése nélkül hoz határozatot. Nem kíván részt venni a szavazásban. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Nem értette, miért kell pl. a szociális támogatáshoz 400 ezer forintot hozzátenni, vagy a szo-
ciális hozzájárulást 96 ezer forinttal kiegészíteni. A kamatmentes hiteleket is meg kell vonni, 
nem osztogatni. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Válaszul elmondta, értelemszerően, ha volt kifizetve bér, akkor annak vonzatában vannak 
adófizetıi kötelezettségek is. Ezek a Képviselı-testület elıtt felmerült tételek voltak. elmond-
ta, hogy olyan idıszakra vonatkozó tételt megkérdıjelezni, ahol a képviselı úr nem volt ott, 
csak információhiányra tud gondolni. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáról a Képviselı-testület a felelıs. A gaz-
dálkodás költségvetésében hibákat vélt felfedezni. A kamatmentes hitelek körülményeit meg 
kell vizsgálni. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Amennyiben a Kormányhivatal azt az állásfoglalást fogja visszaküldeni, hogy törvényesen 
járt el a rendeletmódosítás kérdésében a Képviselı-testület, akkor képviselı társaitól elnézést 
kér. Annak ellenére került tárgyalásra, hogy az aljegyzı asszony törvényességi vizsgálat hiá-
nya miatt nem tartotta megfelelınek. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Véleménye szerint meg kellett volna kérdezni tıle, illetve meg kellett volna ıt hallgatni abban 
a kérdésben, hogy mit kellene csinálni ebben a rendkívüli helyzetben. Elmondta, hogy a va-
gyongazdálkodási csoportvezetı is jelezte, hogy benyújtási határidı február 28-a. Ha ezen 
túlhaladnak a Képviselı-testület elfogadása nélkül, akkor fölborulhat a költségvetés egyensú-
lya. Nagyon nagy felelıssége van a Képviselı-testületnek ebben a kérdésben, ezért véleménye 
szerint megoldást kell találni mindenképpen. A Bizottság is megtehette volna azt, hogy pl. 
szünetet rendel el átnézni, átgondolni és megtárgyalni az elıterjesztésben foglaltakat. Véle-
ménye szerint a képviselık el tudják dönteni magukban, mekkora felelısség hárul most rájuk. 
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Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Igen, csak azt kell eldönteni a határidı a fontosabb vagy, hogy 40-50%-os információhiány-
ban hozzanak meg egy döntést. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Köszönetet mondott a csoportvezetı asszonynak és Bíró Jenınének, hogy elkészítették az 
anyagot. A gazdálkodás hihetetlen munkát hajtott végre különösen az utóbbi hónapban. El-
mondta, hogy véleménye szerint nagyobb türelemmel kell lenni a Polgármesteri Hivatal dol-
gozói felé is. Úgy gondolta, nyugodtabb körülmények között lehetne döntéseket hozni, ha a 
képviselık változtatnának a hozzáállásukon. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Elmondta, ı is most kapta meg az anyagot, de számára elfogadható információkat kapott az 
elıterjesztéssel kapcsolatban. Ezek a Képviselı-testület által régebben megszavazott tételek, 
amelyeknek a pénzügyi átvezetése látható számszerően. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Aggályát fejezte ki a szociális juttatásokkal kapcsolatban. 
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
Kérdését tette fel, hogy az Árpád Fejedelem Általános Iskola dániai útja 2011. szeptemberé-
ben volt. Ezt a pénzt megkapta az Iskola? 
 
Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezetı: 
 
Az Önkormányzat megkapta az útiköltséget. Az Iskolának keletkezett bevétele, amit visszaad-
tak a gyerekeknek, ez levonásra került belıle, és ezt utalták át. Már megkapta az Iskola 2012-
ben. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a 2012. évi költségvetés elıirányzat-módosítását. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – (1 képviselı 
nem vett részt a szavazásban) elfogadta az alábbi határozatot: 
 
57/2013. (II.28.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetés elıi-
rányzat-módosításáról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörében 
eljárva a következı döntést hozta: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetés elıi-
rányzat-módosítását megtárgyalta és az írásbelivel egyezıen elfogadta. 
 
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. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
5. Irattár 

______________________________ 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több napirendi pont nem volt, a rendkívüli Képviselı-testületi ülést 20:20 órakor bezár-
ta. 
 
 

K.m.f. 
 
      jegyzı távollétében, helyettesítésével megbízott 
 
 

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


