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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 1606/2013. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 07-én 

tartott soron következı ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Dr. Vancsura István polgármester 
  Barna Sándor, Csernák Csilla, 
  Dr. Csernus Tibor, Gyıri István, 
  Kacziba Sándor, Dr. Puliusné Sárdi Mária 
  Dr. Vancsura Zoltán (8 fı) 
  Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
 
Külön megjelentek: Ajtai Elemér 
 Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
 Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
 Szentirmay Tamás újságíró 
 Kontra György, Trió Tv. 
  
Bejelentéssel távollevı képviselı: Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
     
Jegyzıkönyvvezetı: Török Annamária 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. 19:07 órakor megállapította, hogy a Képviselı-
testület határozatképes, jelen van 8 fı. 
 
Szavazásra bocsátotta a Képviselı-testületnek az 1. és 2. napirendi pont elfogadását. 
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontok sorrendjével 8 igen szavazattal – ellenszava-
zat, tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. napirendi pont: 
 Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetése tárgyá-
 ban 
 Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
 Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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2. napirendi pont: 
 Egyéb bejelentések 
  
 
1.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetése 
 tárgyában 
 Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
 Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, hogy a 2013. évi költségvetést a Képviselı-testület alaposan végigelemezte. Az 
Ügyrendi és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta. A költségvetést az elızı évihez 
hasonlóan a Képviselı-testületnek a 2012. évi pénzmaradványával hozták egyensúlyba. A 
költségvetés bevételi fıösszege: 2.000.141.793, kiadási fıösszege: 2.000.231.532, így a költ-
ségvetési hiány: 89.739.000. Elvileg feladatalapú költségvetés lenne, de a számok azt mutat-
ják, a bevételek nem fedezik a mőködési kiadásokat. Az önkormányzatnak jelentıs pénzt kell 
kipótolni. Egyik ilyen költség az árpád Fejedelem Általános Iskola támogatása. Korábban 
döntött a Képviselı-testület az Iskoláról, amely átkerült mőködtetésre a Magyar Államhoz. 
Így a Magyar Állam 25 millió forintot kér évente, ami jelentısen terheli a költségvetést. A 
legnagyobb összeg a szennyvízberuházás költsége. Ennek a kiadási összege erre az évre 
1.646.000.326 Ft, a legnagyobb részét teszi ki a költségvetésnek. 
 
Néhány adatot ismertetett a továbbiakban: a Polgármesteri Hivatal költségvetése 89.539.000 
Ft, mőködési kiadással és ugyanennyi intézmény-finanszírozással van tervezve. A Gondozási 
Központ költségvetése 41.167.000 Ft. mőködési kiadással, 29.277.000 Ft. mőködési bevétel-
lel és 41.890.000 Ft. intézmény-finanszírozással van tervezve. A Tündérrózsa Napközi Ottho-
nos Óvoda költségvetésének mőködési kiadása 154.637.000 Ft, intézmény-finanszírozása 
109.392.000 Ft., 45.000.245 Ft. mőködési bevétellel van tervezve. Tudni kell azt, hogy az 
Óvodához tartozik a konyha mőködtetése, így az étkezés költségeit is magába foglalják. 
 
A létszámmal kapcsolatban: mindösszesen az Önkormányzatnál 90,72 fı a foglalkoztatotti 
létszám, ebbıl az Önkormányzatnál: 13,66 fı, a Polgármesteri Hivatalnál: 19,5 fı, a Gondo-
zási Központnál: 11,5 fı, a Tündérrózsa óvoda és konyhánál együtt: 32,5 fı. Így együtt 77,16 
fı, amihez hozzájön az éves közfoglalkoztatottak száma: 13,56 fı, így jön ki a 90,72 fı. 
 
Összefoglalóan elmondta szoros a költségvetés. Ebben az évben tarthatónak találja. Ehhez 
azonban meg kell ragadni azokat a lehetıségeket, amelyek ezt segítik. Illetve arra kért minden 
intézményt, a Polgármesteri Hivatalt, az Idısek Otthonát és az Óvodát is, ahol lehet, takaré-
koskodjanak, mint ahogyan az elızı években is tették. Minden emelkedik kivéve a köztisztvi-
selık és a közalkalmazottak bére. 
 
Egy módosító javaslat volt a bizottságok részérıl. A közmővelıdési tevékenységnél van egy 
fél állás, ennek a bére kerülne tartalékalapba. 
Két határozati javaslat elfogadását kezdeményezte mindkét bizottság. Egyik, a márciusi testü-
leti ülésre készüljön Horti Sándor részére egy részletes megállapodás. A másik a létszámstop, 
amelynek lényege az, hogy ha valaki a jelenlegi státuszából eltávozik, csak képviselı-testületi 
hozzájárulással lehessen betölteni. 
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Megköszönte a gazdálkodási csoport munkáját. A képviselık feladata az évközi változtatáso-
kat tekintve - ami a Településgazdálkodási Kft. mőködésével kapcsolatosan be fog következni 
- olyan módon hajtsák végre azokat, hogy a Polgármesteri Hivatal mőködését ne befolyásolja. 
További hozzászólásokat várt. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Az önkormányzatnak a Polgármesteri Hivatalnak és a csatolt intézményeknek nemcsak az a 
feladata, hogy a köz érdekét szolgálják, hanem 90 fı munkahelyérıl is szó van. Ebben a na-
gyon szőkös és munkanélküliséggel teli világban az Önkormányzat és intézményei jelentik 
talán a második legnagyobb munkahely lehetıséget a településen. Nem értett egyet a létszám-
stop nevezető indítvánnyal, amit ı létszámleépítésnek nevezne. Úgy gondolta ez a költségve-
tés jól kimunkált tartalékkal rendelkezik, ezzel pedig csak még nehezebbé tennék a hivatali 
munkát. Illetve azt sem szeretné, ha a képviselık nem az ı hatáskörükbe tartozó vitákat foly-
tatnának egy státusz betöltésével kapcsolatban. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Negatív véleményét fejezte ki a költségvetéssel kapcsolatban. Bizonyos címszó alatti tartalé-
kok más-más címszó alatt vannak feltüntetve a dokumentumban. Ilyen például a Pejtsik ha-
gyaték, a kamatmentes hitelnél a szociális ügyintézés. Az ápolási díj, ami adható az Önkor-
mányzat részérıl, elıször leszavazásra került, most pedig tartalmazza a költségvetés. Úgy 
vélte ellentmondásokat tartalmaz. Az Önkormányzat 13,1 fı helyett 19,5 fıt foglalkoztat. A 
korábbi létszámduzzasztást nem lehet helyrehozni létszámstoppal. Véleménye szerint a 
szennyvízberuházást 50%-al kevesebbıl is meg lehetne valósítani. Az egyesületek támogatá-
sát szeretné név szerint egyesével megszavaztatni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felhívta a képviselı úr figyelmét ott ült az ülésen, ne állítson olyat, ami nem igaz. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
A kazántámogatással kapcsolatban megjegyezte, hogy ha 1/3 részben az Iskolánál van, akkor 
miért az Önkormányzat fizeti, miért nem az Intézményfenntartó. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jogos a kérdés, de ez úgy fog zajlani, hogy visszaszámlázásra kerül a KIK-nek. Ez megoldott 
probléma. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Hozzátette, a cafetériát is megvonná a polgármester úrtól, illetve a mellette lévı 2 személytıl, 
mivel nem köztisztviselık. Vannak, akik sokkal jobban rá lennének szorulva. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Bizonyos dolgokat jogszabály ír elı, nem a rászorultság. 
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Gyıri István, képviselı: 
 
Úgy gondolta, a feladatalapú támogatást nagyon jól leosztotta az állam. Arról már csak az 
Önkormányzat tehet, ha felduzzasztotta a létszámot, és ezt a költségvetés nem bírja el. Az 
Iskolától elvett létszám - státusszal együtt - is hatalmas problémát eredményezett. Rengeteg 
mindent lehetne tartalékba helyezni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kettı és fél napig ellenırizte az Államkincstár a Gondozási Központ elmúlt év normatíváját 
és mindent. Külön dicséretet kapott a Polgármesteri Hivatal a naprakész anyagokért. Két apró 
tétel lesz, ami visszakerül. Ez is azt bizonyítja, hogy akármelyik szeletét emeli ki a költségve-
tésnek, alapjaiban elfogadható. Általánosságban visszautasítja a képviselı úr által tett kijelen-
téseket, mert, ha alaposabban belemélyed a kiadásokba és bevételekbe, akkor láthatná, hogy 
éppen csak fedezik a költségeket. A létszámot nem ı duzzasztotta fel, mert amikor idekerült 
volt egy létszám, és azóta is lefelé épült. Ha tudták pótolni nem került felvétel a státuszra, de 
azért vannak munkák, amelyeket nem lehet szétosztani. A járáshoz nagyon kevés feladat ment 
eddig át. A feladatok nagy része itt van, ehhez annyi ember, amennyi jelenleg itt dolgozik 
szükséges, még akkor is, ha erre nem kapnak annyi pénzt. A közszférában dolgozók létszámát 
csökkenteni kell a kormány szerint, de ehhez nem csökkentették a feladatokat, amelyeket vi-
szont megkövetelnek. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Elmondta még, hogy véleménye szerint az Apraja Falva Családi Napközi támogatása helyett 
inkább az idıskorúakat kellene támogatni. Sokkal fontosabb ıket támogatni, mint azokat, akik 
nincsenek rászorulva. Úgy gondolta a napközibe csak a jómódú családok íratják kisgyermeke-
iket. Egyébként is támogatva vannak, hiszen az önkormányzati épületért nem fizetnek. A köz-
gyógyellátás megvonását is kezdeményezné, mivel értelmezése szerint csak a 70.000 forint 
feletti jövedelmőek kaphatják. Kérte az elıbb felsoroltak kerüljenek tartalékba. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkérte a képviselı urat látogasson el a napközibe és kérdezze meg a gyerekek szüleinek 
véleményét. Éppen egy kérelemmel fordultak a képviselı-testülethez miszerint kicsi nekik az 
épület, mert nem tudnak több gyereket oda befogadni. Mindig azt mondja a kisemberek és a 
szegény emberek mennyit nélkülöznek, és ennek ellenére a közgyógyellátást pedig megvon-
ná. Nem érti a következetlenséget. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Érthetetlen, következetlen, minden alapot nélkülözı a Gyıri képviselı úr beszéde. A köz-
gyógyellátásnál is törvény írja elı milyen típusú gyógyszert szedı betegre, milyen típusú 
gyógyszerre lehet támogatást felvenni. Valóban csökkenteni kell a létszámot, de kizárólag a 
képviselık közül. Akár elmeorvosi vizsgálat alá is vonna néhányat. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Elmondta, nem egyszer elhangzott már a Dr. Vancsura Zoltán képviselı úrtól, hogy orvosi 
vizsgálat alá vonna bizonyos képviselıket. Úgy véli etikátlan egy orvostól ilyet hallani. A 
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létszámkerettel kapcsolatban azért hozták ezt a döntést, mert a költségvetésben 85 millió fo-
rint mőködési hiány van, ebbıl az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál 43 millió 
forint mőködési hiány van. Az Mötv. megszabja azt, hogy testület határozza meg, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal milyen létszámmal mőködjön. İ nem azt tartja szem elıtt, hogy minél 
nagyobb legyen a munkanélküliség a településen, hanem, hogy a lakosságnak ne kelljen kifi-
zetni az önkormányzati dolgozók bérét. Ha indokolt a státusz betöltése, akkor a testület támo-
gatni fogja. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Úgy gondolta a Barna képviselı úr nem dönthet személyi kérdésekben. Amirıl szó van, nem 
létszámstop, hanem létszámleépítés. A személyrıl csak a hivatalvezetı dönthet, a testületnek 
nincs köze hozzá, kivel töltetik be a státuszt. Ha pedig ezt a Képviselı-testület megszabja, 
akkor egy folyamatos létszámleépítés fog bekövetkezni. A Gyıri képviselı úr állítása sem 
helytálló, ugyanis ellenkezıleg, a 70.000 forint alatti keresık kapnak közgyógyellátást. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Cáfolni kívánta az elıtte szóló képviselıt. Hozzátette sohasem mondott olyat, kinek kellene a 
Polgármesteri Hivatalból távoznia, és kinek kellene idejönnie. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A személyeskedı vitát lezárta. Mivel nem volt több hozzászólás a költségvetéshez, szavazásra 
bocsátotta a közmővelıdési tevékenységnél a fél bér státusszal (üres státusz) való mőködési 
tartalékba helyezésérıl szóló javaslatot. 
 
A Képviselı testület 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
58/2013.(III.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a közmővelıdési tevékeny-
ség részmunkaidıbe foglalkoztatott státusz mőködési tartalékba helyezésének tárgyában 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a további-
akban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést 
hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a részmunkaidıbe foglalkoz-
tatott köztisztviselı rendszeres személyi juttatását költségmegtakarítás céljából általános 
mőködési tartalékkeretbe helyezését megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
 
A határozatról értesül: 

 

1. Dr. Vancsura István polgármester 

2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
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3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 

4. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 

5. Irattár 

___________________________ 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Horti Sándor megbízási szerzıdésének módosítását. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
59/2013.(III.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Horti Sándor megbízási 
szerzıdésének módosításának tárgyában a 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 felkéri Dr. Vancsura István 
polgármestert, a következı Képviselı-testületi ülésre készüljön egy határozott idejő 
megbízási szerzıdés Horti Sándorral, melyben szerepeljen mennyi havi díjért milyen 
feladatokat lát el. A 696.000 forint összegő elıirányzott támogatás addig kerüljön álta-
lános mőködési tartalékkeretbe. 
 
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 

 ___________________________ 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Kérte a polgármester urat szavazáskor mondja el a szavazatok számát, mert régebben volt már 
olyan döntés személyi kérdésben, hogy rosszul lett a jegyzıkönyvbe vezetve emiatt.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Hozzátette, elmondta érthetıen a szavazatok számát. Ha történt már ilyen korábban, akkor 
újra kell szavazni az adott kérdésben. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a létszámstop elrendelését. Felkérte Barna Sándort a Pénzügyi és Gaz-
dasági Bizottság elnökét, olvassa fel a határozatot, ami elhangzott az összevont bizottsági 
ülésen is. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
60/2013.(III.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete létszámstop elrendelésének 
tárgyában a 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 úgy határozott, hogy az Ön-
kormányzatnál 13,66 fı és a Polgármesteri Hivatalnál 19,5 fı foglalkoztatott munkavál-
laló álláshelye tekintetében, amennyiben az év folyamán bármilyen ok miatt a köztisztvi-
selı, a közalkalmazott vagy egyéb munkavállaló személy munkavégzésre irányuló jogvi-
szonya megszőnik, akkor a helyére új személyt kinevezni, felvenni csak a Képviselı-
testület jóváhagyásával lehet. 
 
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 

___________________________ 
 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Szerette volna, ha azokban a kérdésekben is döntene a Képviselı-testület, amelyeket felsorolt 
a korábbiakban. Többek között pl. a költségvetés nem tartalmazza Dr. Csernus Tibornak a 
100 Ft/km üzemanyagköltségét. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Már szó volt róla és akkor is elmondta a Dr. Csernus képviselı úr, hogy tartalmazza a költ-
ségvetés. Javasolta a Gyıri képviselı úrnak legközelebbre konkrét javaslatokkal készüljön. 
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Gyıri István, képviselı: 
 
Nem kötelezı feladatra az önkormányzat a 2.300.000 forintot költ. A Pejtsik hagyaték céltar-
taléka is több helyen szerepel. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem tartotta helyesnek mindenféle koncepció nélkül belekapkodni szavazásnál a költségve-
tésbe. A Rendelet-tervezethez 10 melléklet tartozik, amelyek különbözı formában, különféle 
módszer szerint vannak összeállítva. Ezért szerepel egy szám több helyen is. Arról nem tehet, 
hogy a képviselı úr nem tudja értelmezni a mellékleteket. Felajánlotta korábban, hogy jöjjön 
be a Polgármesteri Hivatalba és elmagyarázza. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Konkrét, egyszerő módosítást tett fel: a kötelezı feladatra leosztott normatív támogatáson 
felül 30%-ot vonjanak el minden területen. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Megkérdezte a javaslat kiegészítésével kapcsolatban, hogy a normatíván felüli részbıl való 
30%-ra kell-e érteni? 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
A válasza igen volt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Gyıri István, képviselı úr által tett javaslatot, miszerint a kötelezı 
feladatra leosztott normatív támogatáson felüli részbıl 30%-ot vonjanak el minden területen. 
 
A Képviselı-testület 3 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta 
el a javaslatot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a 2013. évi költségvetés rendeletét, a hozzá tartozó mellékletekkel. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
61/2013.(III.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének tárgyában a 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 az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetését és mellékleteit megtárgyalta és az 58-60/2013.(III.19.)Kth. számú határo-
zatokkal korrigáltan, egyebekben 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 

___________________________ 
 

2.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
 2.1. nemzeti zászló cseréje 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az Összevont Bizottság megszavazta, hogy a nemzeti színő zászlót cseréljék le a hivatalnál, 
mivel eléggé megrongálódott már. Megbízták ıt járjon el ezzel kapcsolatban, költsége maxi-
mum 50.000 forint lehet. 
 
Szavazásra bocsátotta a zászló cseréjét. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyhangúlag 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
62/2013.(III.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat épületén 
kihelyezett nemzeti színő zászló cseréjének tárgyában a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) be-
kezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri Dr. Vancsura István 
polgármestert az önkormányzat épületén kihelyezett nemzeti színő zászlójának cseréjé-
vel. Költsége maximum 50.000 forint. 
 
Határidı: 2013. március 14. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
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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 

___________________________ 
 

2.2. eseménynaptár 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javaslat volt egy eseménynaptár létrehozása, amellyel Kerekes Andrást bízná meg a Képvise-
lı-testület. Ez a civil szervezetek programjainak az egyeztetését jelentené. Így nem kerülne 
sor a programok egymásra szervezésére, a nap és a helyszín tekintetében. A Bizottság tárgyal-
ta, viszont nem szavazott róla. 
 
Szavazásra bocsátotta az eseménynaptár készítését. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
63/2013.(III.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete eseménynaptár készítésének 
tárgyában a 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 megbízza Kerekes András 
hangtechnikust vegye fel a kapcsolatot a civil szervezetekkel a programok szervezésével 
kapcsolatban, és készítsen errıl eseménynaptárt. 
 
Határidı: 2013. március 31. 
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. Kerekes András, hangtechnikus 

6. Irattár 

___________________________ 
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2.3. Sportegyesület kérelme 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Sportegyesület támogatási kérelemmel fordult a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsághoz és a 
Képviselı-testülethez. A kérés teljesítése teljes épület-energetikai rendbetételt jelentene, fő-
téstıl az ablakcseréig minden benne van. Mindösszesen 9.165.000 Ft-os a pályázat, ebbıl az 
önerı 2.750.000 Ft., ehhez kérnek 2.000.000 Ft. támogatást. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Kérdése volt, hogy az ez évi költségvetés terhére kérik-e ezt az összeget. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester. 
 
Válasza szerint igen, de ezzel befejezıdhetne az egész sportlétesítmény felújítása. 
 
Szavazásra bocsátotta a Sportegyesület kérelmét. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
64/2013.(III.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Sportegyesület kérelmének 
tárgyában a 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 Sportegyesület kérelmét 
megtárgyalta, és a kérelemben foglaltak szerint elfogadta. Megbízza a Polgármesteri 
Hivatalt a támogatás a 2013. évi költségvetés terhére kerüljön kifizetésre. 
 
Határidı: azonnal 
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. Parádi László Sportegyesület elnöke 

6. Irattár 

___________________________ 
 



 13 

Barna Sándor, képviselı: 
 
A doni katasztrófának 70. éve emlékére a polgármester felkérte a Trió Tv-t, hogy egy interjút 
forgasson id. Barna Sándorral. İ az egyedüli a településen, aki 3 évet volt fogságban. Elıször 
is a polgármester úrnak szeretné megköszönni, hogy a Tv-vel között szerzıdés 4 órájából a 40 
percet engedélyezte. A riporter úrnak is megköszönte a lehetıséget. Egy filmbemutató kereté-
ben lesz megtekinthetı a mővelıdési házban. Javaslatot tett ennek idıpontjára, amely március 
28. (csütörtök) 18:00 óra. A meghívó a civil szervezeteknek a polgármester nevével kerül 
kiküldésre. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Kéréssel fordult a polgármester úr és az aljegyzı asszony felé, hogy a víziközmő társulattal 
kapcsolatos miden kiadást szeretne látni, ami eddig megtörtént. Ez egy közérdekő adat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Teljesíteni fogják a kérést. Továbbiakban elmondta, március 29-én van Dankó Pista halálának 
110. évfordulója. Tiszaalpáron a népdal kiemelt jelentıségő. A településhez ugyan közvetle-
nül nem kapcsolódik az ı személye, de a nemzetiségek közül nagyon sok családban volt ci-
gányzenész. Most van szervezés alatt a megemlékezés. Arra kérte a képviselıket támogassák 
a szervezést. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Elmondta továbbá, hogy a tiszaalpári lakosságot a képviselı-testület nevében szeretettel vár-
ják a filmvetítésre. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Hangosbemondó fog a településen körbemenni és hirdetni az idıpontot, illetve a március 15-i 
megemlékezés idıpontját is. Ide is szeretettel várják a lakosságot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több hozzászólás nem történt és több napirendi pont nem volt, a Képviselı-testületi 
ülést 20:20 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

jegyzı távollétében, helyettesítésével megbízott 
 
 
/:  Dr. Vancsura István  :/                             /:  Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna  :/ 

                    polgármester                                    aljegyzı 


