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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 1848/2013. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 27-én 

tartott soron következı ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Dr. Vancsura István polgármester 
  Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
  Barna Sándor, Csernák Csilla, 
  Dr. Csernus Tibor, Gyıri István, 
  Kacziba Sándor, Dr. Puliusné Sárdi Mária (8 fı) 
  Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
 
Külön megjelentek: Ballabásné Somkuti Anita 
 Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs 
 Bodor Ádám, Településgazdálkodási Kft. ügyvezetıje 
 Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
 Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
 Kiss Mária óvodavezetı 
 Korom Jánosné, Ben-Kor Invest és Koril-Fruct Kft. ügyvezetıje és 
 tulajdonosa 
 Oroszné Juhász Ildikó, Koril-Fruct Kft. ügyvezetıje 
 Palásti Viktor, Gondozási Központ vezetıje 
 Szentirmay Tamás újságíró 
 Kontra György, Trió Tv. 
 Zsígó Józsefné 
  
Bejelentéssel távollevı képviselı: Dr. Vancsura Zoltán 
     
Jegyzıkönyvvezetı: Török Annamária 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. 17:08 órakor megállapította, hogy a Képviselı-
testület határozatképes, jelen volt 8 fı. 
 
Javaslatot tett a napirendi pontok sorrendjének módosítására: 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Elıterjesztés a Ben-Kor Invest Vagyonkezelı Kft. ingatlanvételi szándéka tárgyában 
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Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Kapus Márta köztisztviselı/ Bársony Lajos  

 
2. Elıterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Mőködési Sza-

bályzatának módosítása tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Kiss Mária óvodavezetı 
 

3. Tájékoztató a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda „óvodatej” programjával kapcso-
latban 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Kiss Mária óvodavezetı 
 

4. Elıterjesztés a Gondozási Központ Alapító Okiratának, Szervezeti és Mőködési Sza-
bályzatának, Házirendjének és Szakmai Programjának módosítására 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Palásti Viktor Gondozási Központ vezetı 
 

5. Beszámoló a Gondozási Központ 2012. évi mőködésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Palásti Viktor Gondozási Központ vezetı 
 

6. Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevé-
telérıl és a fizetendı térítési díjakról szóló rendeletrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı/ Palásti Viktor Gondozási Köz-
pontvezetı 
 

7. Elıterjesztés a Településgazdálkodási Kft.-nek átadandó feladatokról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Bodor Ádám Településgazdálkodási Kft. ügyvezetıje 
 

8. Tájékoztató a Tiszaalpári Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség 2012. évi mőködésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Csernus Tibor jogi tanácsadó 
 

9. Tájékoztató a folyamatban lévı projektekrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Kapus Márta köztisztviselı 

 
10. Elıterjesztés a Tiszaalpári Tavaszköszöntı ünnepség programjának ismertetése tár-

gyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Kerekes András hang-technikus 
 

11. Beszámoló a település külterületi és belterületi útjainak állapotáról és az elvégzett idı-
arányos feladatokról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Bartucz István településüzemeltetési munkatárs 
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12. Elıterjesztés a Kádár Lajos Közösségi Ház felújítását elvégzı kivitelezı és a II. sz. 
Háziorvosi rendelı utcafront felöli nyílászáró csere kivitelezıjének kiválasztására 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Németh Péter pályázati referens 
 

13. Elıterjesztés a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 kódszámú projekt támogatási arányának 
korrekciója tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Németh Péter pályázati referens 
 

14. Elıterjesztés a Bio- és megújuló energiafelhasználás - Kazánprogram 2.0 - startmunka 
mintaprogram kivitelezési határidı módosítása tárgyában 
Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Németh Péter pályázati referens 
 

15. Elıterjesztés a szilárdhulladék közszolgáltatási díjának megállapításáról szóló rendelet 
hatályon kívül helyezésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
 

16. Tájékoztató az alpolgármester bizottsági tagságának összeférhetetlenségérıl 
Elıterjesztı: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
Elıadó: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
 

17. Beszámoló a Bársony Mihály népdalkör 2013. évi munkatervérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

18. Árpád Nyugdíjas Klub kérelme 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Kerekes András hangtechnikus 
 

19. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellá-
tására vonatkozóan 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
 

20. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabály-
zatának 2/2013.(I.14.) Kth. módosításáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
 

21. Elıterjesztés a civil szervezetek, egyesületek támogatására 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

22. Elıterjesztés a Tiszaalpári Hírmondó újság köteles példányairól 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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23. Tájékoztató a Kazinczy utca felülvizsgálatáról (szóbeli tájékoztatás) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester/ Bartucz István településüzemeltetési munkatárs 
 

24. Tájékoztató az Apraja Falva Közhasznú Egyesület kérelmének felülvizsgálatáról (szó-
beli tájékoztatás) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

25. Elıterjesztés Lakiteleki Önkéntes Tőzoltó Egyesülettel kötendı megállapodásról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

26. Beszámoló az ivóvíz minıségének javításáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
 

27. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat településnév használatának ren-
deletérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
 

28. Tájékoztató a Tiszakécskei Tankerület számára átadandó dokumentumokról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Borsi Sándorné Vagyongazdálkodási csoportvezetı 
 

29. Tájékoztató Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat- Martus Mónika közötti szerzı-
désrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Csernus Tibor jogi képviselı 
 

30. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat szociális földprogramjáról szóló 
rendeletrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
 

31. Elıterjesztés a lakásfenntartási támogatás természetbeni nyújtásáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
 

32. Elıterjesztés védjegykérelmekrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Kapus Márta köztisztviselı 

 
33. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 1/1997.(II.21.) számú Ktr. mó-

dosításáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
 

34. Elıterjesztés Bársony Anett kérelmérıl 



 6 

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

35. Tájékoztató a 2012. évi belsı ellenırzési jelentésrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
 

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

37. Képviselık kérdései, interpellációi 
 

38. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl (zárt ülés) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
A napokban érkezett néhány kérelem, amit zárt ülés keretében fognak tárgyalni. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontok sorrendjének módosítását. 
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontok sorrendjével 8 igen szavazattal – ellenszava-
zat, tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 

1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a Ben-Kor Invest Vagyonkezelı Kft. ingatlanvételi szándéka tár-
gyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Kapus Márta köztisztviselı/ Bársony Lajos  

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A vásárlási szándék a Tiszaalpár, Deák F. u. 80. sz. alatti 5 hrsz. földterületekre vonatkozik. 
Felhívta a képviselık figyelmét, közel 40 napirendi pont van. Kérte röviden szóljanak hozzá a 
napirendi pontokhoz, hiszen az ügyrendi és a pénzügyi bizottság már tárgyalta azokat. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Elmondta, 3 percig minden napirendi ponthoz hozzá lehet szólni. Tág fogalom az, hogy mél-
tányosan szeretnék megvásárolni. Elfogadhatatlan, hogy a tiszaalpári vagyont áron alul akar-
ják eladni. Képviselı-testületi határozatban meg van határozva mennyi 1 m2 ára, azt kell fi-
gyelembe venni. Tudomása szerint 1000 forint 1 m2. 9085 m2-rıl van szó, tehát 9.085.000 
forintért vehetik meg. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jelenleg nem az a kérdés, hogy mennyiért vennék meg, hanem, hogy az Önkormányzat el 
akarja-e adni. Ha igen, akkor vagyonértékelést kell végeztetni. Késıbbi kérdés mennyiért.  
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Gyıri István, képviselı: 
 
Áron alul lett felértékelve a tiszaalpári újfalusi óvoda területe. A tiszaalpári építési telkek m2-
e is meg van határozva 600-1000 forintig. Üdülı területeknél 1000 forint. Tudomása szerint 
ezeken a Képviselı-testület nem módosított. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Tegnap elıtt szomorúan vette tudomásul, hogy nem fizetnek bérleti díjat. Nem tartotta indo-
koltnak az ingatlan eladását. Méltányos bérleti díjat kérne az épület tulajdonosától. Ha az 
építmény eladásra kerülne, arra az Önkormányzatnak elıvásárlási joga lenne. Lehet, hogy 
kialakul még egy olyan helyzet, amikor az Önkormányzaté lehet az ingatlan. Javasolta kérje-
nek bérleti díjat, ez a közösségi érdek. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Korábbi idıszakban már foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Akkor úgy határozott a Képviselı-
testület, hogy az értékesítési szándékkal egyetért, de rendezetlenek voltak az ingatlanok. Most 
is van olyan része, amelyiket telekalakítással érinteni kell. Ez a korábbi értékesítési szándék 
jelenleg is fennáll. Az értékelésig lehet arról vitát nyitni, mennyi legyen az értékesítési ár. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A vállalkozás úgy tud jól mőködni, ha a vállalkozás valamennyi tulajdoni része a birtokában 
van. Sok helyen az Önkormányzat tesz azért, hogy vállalkozásokat csábítsanak oda és utána 
az ingatlanokat eladják a tulajdonosnak. Pl. a Mercedesnél is így mőködött. A teljes tulajdon a 
vállalkozóé. Kettı ilyen ingatlan van, az egyik a benzinkút, a másik pedig ez. A terület rend-
betétele is e szándék miatt történt. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Továbbra is az a véleménye nem szabad értékesíteni. Akkor járnak el jól, ha továbbra is az 
Önkormányzat tulajdonába marad az ingatlan. 
 
Korom Jánosné, Ben-Kor Invest és a Koril-Fruct Kft. ügyvezetıje és tulajdonosa: 
 
Megköszönte a lehetıséget, hogy szóban is elmondhatja, mit szeretnének, mert legalább 4-
szer adta már be kérelmét a Képviselı-testület felé, hogy szeretnék megvásárolni a földterüle-
tet. Elıször erre 2 éve kaptak ígéretet. Akkor rendezés alá kerültek a területek, mert egy hely-
rajzi számon kell szerepeljen a földterület. Az összevonás úgy tudja nem olyan régen megtör-
tént, és szeretnék megvenni a földeket. Szeretnének fejleszteni, a két épületet összevonni, 
szeretnének gépeket, szeretnének beruházni, fejleszteni. Többek között tiszaalpári munkáso-
kat szeretnének foglalkoztatni. Ez a hőtıház itt marad, de ha ilyen körülmények vannak, ak-
kor nem tudja hogyan lehetne megvalósítani, amit szeretnének. Ide akarnak teljes mértékben 
koncentrálódni. Hosszú évek óta 1200 termelıje van, a szociális munkát is támogatnák. Tisza-
sassal nagyon jól mőködik ez a kezdeményezés. Itt is be lehetne ezt vezetni. Tiszaalpárral is 
teljes mértékben együtt tudnának mőködni, akkor, ha megvásárolhatnák ezt a területet. Az, 
hogy ezt mennyiért, már egy másik kérdés. Ha ehhez az Önkormányzat nem partner, akkor 
innen elmennek. Bezárják az épületet, nem fizetnek önkormányzati adót, nem fognak munkát 
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adni 20-30 embernek. Nem minden áron ragaszkodnak ehhez, ha nem kapnak támogatást az 
önkormányzattól, akkor megmarad raktárnak az épület. Ugyan nekik több munkájuk lesz e-
miatt, de eddig is megoldották. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Nem annyira ellenzik az eladását, mint ahogyan az látszik. Az nagyon jó, hogy foglalkoztat-
nak embereket. De mi a garancia arra, hogy nem fog becsıdölni a vállalkozás a közeljövıben, 
és akkor az Önkormányzat elveszít 9000 m2 földterületet. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Bizottsági javaslat volt, hogy a 1532/1-es ne kerüljön értékesítésre, a tiszaparti rész vonatko-
zásában pedig némi korrekció szükséges, ezért az majd késıbb kerülhet értékesítésre. 
 
Szavazásra bocsátotta a Ben-Kor Inveszt Kft. ingatlanvételi ajánlatát a pénzügyi és gazdasági 
bizottsági ülésen hozzátett módosításokkal együtt (1529 hrsz, 1530 hrsz, 1531 hrsz területek 
kerülnek értékesítésre). 
 
A Képviselı-testület 2 igen szavazattal – 3 nem szavazattal, 3 tartózkodással – visszautasítot-
ta az ingatlanvételi ajánlatot: 
 
65/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Ben-Kor Invest Vagyonke-
zelı Kft. ingatlanvételi kérelmének tárgyában a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben bizto-
sított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Ben-Kor Invest Vagyonke-
zelı Kft. ingatlanvételi ajánlatát összességében visszautasította. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
5. Korom Jánosné Ben-Kor Invest Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıje 
6. irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Sajnálattal vette tudomásul, hogy a Képviselı-testület nem támogatja a helyi vállalkozást. 

_____________________________________________ 
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2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának módosítása tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Kiss Mária óvodavezetı 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az SZMSZ-rıl nem kell szavazni. Az alapító okiratról nem került a Képviselı-testület elé 
elıterjesztés, így a következı testületi ülésen fognak róla szavazni. 
 
Hozzászólás nem történt, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_____________________________________________ 
 
 

3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda „óvodatej” programjával 
kapcsolatban 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Kiss Mária óvodavezetı 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tegnapi bizottsági ülésen az óvodavezetı asszony részletesen elmondta, azért nem javasolja a 
program folytatását, mert a gyerekek napi tejtermék szükséglete a konyhán keresztül meg van 
oldva. Ez a tejet pedig csak közvetlenül tudnák felhasználni, tehát nem lehet feldolgozni a 
konyhán. 
 
Hozzászólás nem történt, a tájékoztatót lezárta. 

_____________________________________________ 
 
 

4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a Gondozási Központ Alapító Okiratának, Szervezeti és Mőködé-
si Szabályzatának, Házirendjének és Szakmai Programjának módosítására 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Palásti Viktor Gondozási Központ vezetı 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem történt hozzászólás, szavazásra bocsátotta a Gondozási Központ Alapító okiratának mó-
dosítását. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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66/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gondozási Központ Alapí-
tó okiratának módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gondozási Központ Alapí-
tó okiratának módosítását megtárgyalta, és a 2012. évi belsı ellenırzés kapcsán megál-
lapított észrevételek figyelembevételével elfogadta. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester/ Palásti Viktor Gondozási Központ vezetıje 
 
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. Palásti Viktor Gondozási Központ vezetıje 
6. irattár 
 
 

Alapító okirat 
 
Következıkre módosul: 
 
A 4. pont a javasolt módosítás szerint a következı: 

 4. Az intézmény mőködési területe:  

- szociális alapszolgáltatások: Tiszaalpár Nagyközség Közigazgatási területe 

- ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás: Magyarország 

 
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásról szóló 2008. évi CV. törvényben rögzí-
tett „önállóan mőködı” szervezettípus helyett helytelenül „részben önállóan mőködı” elneve-
zés szerepel.  
Ennek értelmében a 13. pont elsı bekezdése így módosul: 
 
13. Az önállóan mőködı költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátásával 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Gazdasági Szervezete kerül megbízásra. 
 
A Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala nevő önállóan mőködı és 
gazdálkodó költségvetési szerv, illetve a Gondozási Központ, mint önállóan mőködı költség-
vetési szerv közötti munkamegosztás és a felelısség vállalás rendje külön megállapodás sze-
rint kerül jóváhagyásra.  
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Gondozási Központ SZMSZ-ének módosítását. 
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A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
67/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gondozási Központ Szer-
vezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gondozási Központ Szer-
vezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester/ Palásti Viktor Gondozási Központ vezetıje 
 
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. Palásti Viktor Gondozási Központ vezetıje 
6. irattár 
 
 

Szervezeti és Mőködési Szabályzat 
 
 Következıkre módosul: 
 

I. Általános Rész 

1.5. Tevékenységi kör: 

Az intézmény mőködési területe: 

- szociális alapszolgáltatások: Tiszaalpár Nagyközség Közigazgatási területe 

- ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás: Magyarország 

1.9. Gazdálkodás formája: 

             Önállóan mőködı költségvetési szerv. 

1.13. Az intézmény bélyegzıje: 

            Körbélyegzı: Az intézmény hivatalos neve és címe. 

 
 

B. Felnıtt - védelem 

2.2. Mentálhigiénés munkatárs 
 (elsı bekezdés törölve),  

helyette: 

 



 12 

További feladata: 

- kapcsolattartás a háziorvosi és szakápolói szolgálattal 

- amennyiben az ellátott egészségi állapota megkívánja megszervezi a gyógytornát.  

2.3. Diétás nıvér: továbbiakban nem szerepel a szabályzatban. (Törölve.) 
 
V. Intézményi szabályalkotás rendje 

Az intézmény megállapodásai (a következıkre módosulnak): 

• Megállapodás a Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és szociális in-

tézménye a Gondozási Központ között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás 

és felelısségvállalás vállalás rendjérıl 

• Együttmőködési megállapodás a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda és a Gondozá-

si Központ között a Gondozási Központ melegítı konyháján hétvégén és ünnepnap-

okon történı fızés lebonyolítására. 

 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Gondozási Központ Házirendjének módosítását. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
68/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gondozási Központ Házi-
rendjének módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gondozási Központ Házi-
rendjének módosításait megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester/ Palásti Viktor Gondozási Központ vezetıje 
 
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. Palásti Viktor Gondozási Központ vezetıje 
6. irattár 
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Házirend 
 
Következıkre módosul: 
 
I. Általános rendelkezések 

Az intézmény mőködési területe: Magyarország 
 
II. Különös rendelkezések 

Az együttélés szabályai, az intézmény életének belsı rendje: 

f.) Egészségügyi, mentálhigiénés ellátás: 

Az ellátást igénybe vevı korának és egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottsá-
gainak figyelembe vételével szervezi.  
(Az elsı bekezdés helyett a következı mondat szerepel): 
A gyógytornát: szakorvosi javaslatra, szakápoló közremőködésével 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Gondozási Központ Szakmai programjának módosítását. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
69/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gondozási Központ Szak-
mai Programjának módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gondozási Központ Szak-
mai Programjának módosításait megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester/ Palásti Viktor Gondozási Központ vezetıje 
 
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. Palásti Viktor Gondozási Központ vezetıje 
6. irattár 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

Szakmai Program 
 
Következıkre módosul: 
 

Bevezetı rész 
Mőködési területe: 

1. szociális alapszolgáltatások: Tiszaalpár Nagyközség közigazgatási területe 
2. szakosított ellátás: Magyarország 

 
III. rész 

Szakosított ellátás – Idısek Otthona 

7. Az intézményen belüli foglalkoztatás megszervezése: 

Amennyiben szükséges intézményünk szakorvosi javaslatra gyógytornát szervez a szakápolói 
hálózat igénybevételével.  
(Az utolsó bekezdés törölve.) 

_____________________________________________ 
 
 

5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Gondozási Központ 2012. évi mőködésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Palásti Viktor Gondozási Központ vezetı 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A beszámolót tegnap tárgyalta a bizottság, amelyrıl részletes leírást készített a vezetı. 
Hozzászólás nem történt, szavazásra bocsátotta a Gondozási Központ 2012. évi mőködésérıl 
szóló beszámolót. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
70/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gondozási Központ 2012. 
évi mőködésének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gondozási Központ 2012. 
évi mőködésérıl szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester/ Palásti Viktor Gondozási Központ vezetıje 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
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4. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
5. Palásti Viktor Gondozási Központ vezetıje 
6. irattár 

_____________________________________________ 
 
 

6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok 
igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról szóló rendeletrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı/ Palásti Viktor Gondozási Köz-
pontvezetı 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottság tegnap tárgyalta. Kérdése volt, van-e ezzel kapcsolatban észrevétel? 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Az ellátottak térítési díjaival kapcsolatban kért felvilágosítást. „A 4.§. (2) bekezdésében in-
gyenes ellátásban részesül az ellátott, az idısek otthona keretében biztosított ellátás kivételé-
vel.” Magyarázatot kért. Sokallta a térítési díj összegét. 
 
Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetıje: 
 
Elmondta, ha valakinek van jövedelme, még ha az öregségi nyugdíjminimum alatti összeg is, 
akkor is a 80%-át fizetnie kell. Ha nincs jövedelme, és bekerül az Idısek Otthonába, a törvény 
elıírja, hogy az intézménynek kell biztosítani költıpénzt az öregségi nyugdíjminimum 20%-
át, 5.700 Ft-ot. Ha valakinek van jövedelme, meg kell állapítani a személyi térítési díjat, ami a 
jövedelmének a 80%-a. Az intézmény térítési díját minden évben a költségvetésnél a Képvise-
lı-testület fogadja el, jelenleg 56.310 Ft. Utána a vezetı az ellátottaktól vagyonvizsgálatot 
folytat le, ennek alapján állapítja meg a személyi térítési díjat. Ha valakinek 28.500 Ft. a 
nyugdíja, annak is a 80%-át, ha nincs nyugdíja, akkor ingyenesen kapja az ellátást, és még 
költıpénzt is kap az intézménytıl. 
 
Gyıri István, polgármester: 
 
Ki állapítja meg?  
 
Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetıje: 
 
Kijelentette, hogy ı állapítja meg az alapellátásnál, az étkeztetésnél, házi segítségnyújtásnál is 
a személyi térítési díjat. Itt is az intézménytérítési díjat minden évben a testület fogadja el. 
Azért tették rendeletbe az Idısek Otthona kivételével, mert itt a törvény nem teszi lehetıvé, 
hogy ne vegye figyelembe a jövedelmet, míg az étkeztetésnél és a házi segítségnyújtásnál, ha 
megkapják az értesítést, a fenntartóhoz fordulhatnak. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendeletet. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 

8/2013.(III.28.) Ör. számú önkormányzati rendelete 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, 
azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvényének 
32. cikkének (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról szóló 1993. III. törvény (Sztv.) 92. §. (1) bekezdésében, a személyes gon-
doskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. r. 2. §-ában, 
továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999. 
(XI.24.) SzCsM rendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottsága, valamint az Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a követke-
zıket rendeli el:  

I. Fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1.§ (1) E rendelet célja, hogy Tiszaalpár Nagyközség Képviselı-testülete, az arra rászoru-

lók részére biztosítsa az alap- és szakosított szociális ellátási formákat, azok igénybevételének 
módját és meghatározza a szolgáltatásért fizetendı térítési díjakat. 

 
(2) E rendelet hatálya kiterjed: 

a) alapszolgáltatások vonatkozásában Tiszaalpár Nagyközség közigazgatási területén 
élı, vagy 

b) szakosított ellátási forma esetén Magyarország területén élı az Sztv. 3.§-ában meg-
határozott személyekre, akik Tiszaalpár Nagyközség Képviselı-testületének fenntartásában 
lévı szociális intézménybe kérik elhelyezésüket, vagy alapszolgáltatást vesznek igénybe. 

 
(3) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket gyakorolják: 

a) Tiszaalpár Nagyközség Képviselı-testülete, 
b) Tiszaalpár Nagyközség Polgármestere, 
c) Tiszaalpár Nagyközség Jegyzıje és 
d) Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat fenntartásában mőködı Gondozási Központ 

vezetıje 
II. Fejezet 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 
 

1. Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák 
 

2.§ (1) Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátási formák: 
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(2) Szociális alapszolgáltatások: 
a) étkeztetés, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) családsegítés (Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának önállóan mőködtetett szak-

feladata), valamint 
d) nappali ellátás: Idısek Klubja (Mikrokörzeti Társulás: megállapodás a nappali ellátá-

si feladatok biztosítására Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatával). 
 

(3) Szakosított ellátási forma: ápolást, gondozást nyújtó intézmény keretében: az idısek 
otthona. 
 

2. Az ellátások igénybevételének módja 

3.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételét megalapozó 
kérelmet (a továbbiakban: kérelem) írásban vagy szóban az intézmény vezetıjének kell be-
nyújtani. Az ellátás iránti kérelemrıl az intézményvezetı dönt. 
 

(2) A kérelem elıterjesztéséhez a kért ellátási típusnak megfelelıen mellékelni kell a külön 
jogszabályban elıírt, kitöltött formanyomtatványokat, továbbá az alapszolgáltatás igénylése 
esetén az ellátást igénybe vevı nyilatkozatát, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intéz-
ménynél valamilyen alapszolgáltatást. A kérelem elbírálásához csatolni kell továbbá az ellá-
tást igénybe vevı jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozó nyilatkozatát és az azt alátá-
masztó dokumentumokat kivéve, ha az ellátást igénybe vevı nyilatkozatban vállalja az intéz-
ményi térítési díjjal azonos összeg megfizetését. 
 

(3) Az intézmény vezetıje az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik a szolgál-
tatás biztosításáról vagy az ellátást igénylık elhelyezésérıl. 

 
(4) Az ellátás igénybevételének megkezdése elıtt az intézmény vezetıje megállapodást köt 

az ellátást igénybe vevıvel. 
 
(5) Az Szt. 62.§ (2) bekezdése alapján étkeztetést annak a szociálisan rászoruló személy-

nek kell biztosítani, aki  
a) a 65. életévét betöltötte,  
b) 65. év alatti, de önmaga vagy eltartottja ellátására csak segítséggel képes, 
c) nyugdíjszerő ellátásban részesülı aktív korú személy, 
d) fogyatékos, pszichiátriai- vagy szenvedélybeteg, 
e) baleset, sérülés, betegség, rendkívüli élethelyzet miatt nem tudja magát, vagy család-

tagjait ellátni, avagy 
f) hajléktalan. 

 
(6) A feltételek fennállásának igazolása az életkor tekintetében személyazonosító igazol-

vány bemutatásával történik. A rendkívüli élethelyzet fennállása tekintetében a Családsegítı 
Szolgálat igazolása szükséges. Baleset, sérülés, betegség, fogyatékosság, pszichiátriai vagy 
szenvedélybetegség tekintetében csatolni kell a háziorvos vagy szakorvos véleményét. 

3. Térítési díjak 
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4.§ (1) Az intézményi térítési díjat az Önkormányzat Képviselı-testülete külön rendeletben 
állapítja meg. 
 

(2) A térítési díjat az Szt. 114.§ (2) bekezdésében meghatározott személy köteles megfizet-
ni. A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki 

a) jövedelemmel nem rendelkezik, 
b) öregségi nyugdíjminimum összege alatti jövedelemmel rendelkezik, az idısek otthona kere-

tében biztosított ellátás kivételével. 
 

(3) A személyi térítési díjakat az intézmény vezetıje állapítja meg az Szt. 116-117.§-ban 
meghatározottak figyelembevételével. 

 
(4) Amennyiben az ellátott, vagy törvényes képviselıje vagy a térítési díjat megfizetı sze-

mély a térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, vagy elengedését kéri az errıl 
szóló értesítés kézhezvételét követı 8 napon belül a Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat 
Képviselı-testületéhez fordulhat. Az intézmény fenntartója a térítési díj összegérıl határozat-
tal dönt. 
 

1. Záró rendelkezések 

5.§ (1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı 
ügyekben is alkalmazni kell. 
 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a 7/2000. (VI. 8.) Ktr. sz. ren-
delet. 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2013. március 28.   

_____________________________________________ 
 
 

7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a Településgazdálkodási Kft.-nek átadandó feladatokról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Bodor Ádám Településgazdálkodási Kft. ügyvezetıje 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság módosítása az volt, hogy a hitelösszeg legyen benne az 
elıterjesztésben. Illetve két feladat kerülne átadásra az egyik a településfejlesztés, rendezés és 
üzemeltetés, a másik a helyi közösségi közlekedés biztosítása, útjavítás, kátyúzás. Ez a költ-
ségvetésben 15.120.000 Ft-ként van feltüntetve, amely átvezetésre kerülne, hogy megkezd-
hesse mőködését. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Már 2 hónappal ezelıtt azt kérte készüljön egy számítási anyag arról, hogy tisztázódjon a Kft. 
mőködéséhez szükséges pénzügyi rész. A Kft.-vel szeretnék ezeket a feladatokat elvégeztetni, 
de a gépek jelentıs része önkormányzati tulajdonban van, így az ı véleménye szerint önma-
gában csak a feladatok elvégzéséhez szükséges összeget tartalmazza, a gépek sorsát viszont 
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nem. Az elıterjesztés hiányos volt és még mindig nem tartalmazza a gépekkel kapcsolatos 
információkat. Jelenleg nincs a Kft. tulajdonában egyetlen gép sem, amellyel ezeket a felada-
tokat elvégeztesse. Kérte a komplex üzleti terv elkészítését, számítási anyaggal. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Egyet értett a Csernus képviselı úrral. Az idı viszont sürget, 1-2 hét múlva már lehetne dol-
gozni. El kell dönteni, hogy a gépeket milyen módon lehetne bérelnie a kft.-nek. Valahol el 
kell kezdeni a munkálatokat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Valóban kell eldönteni, ha máshogyan nem, akkor bérelje, de a feladatokat el kell végezni. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Kérdése volt a Bartucz úr felé: Milyen munkálatok maradnak a településüzemeltetésnél? 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
Nem szerette volna részletezni. Van még feladat a költségvetésben leírva. Az intézmények 
ellátása, rendezvények biztosítása stb, csak két dolog, ami átkerülne. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Személyi kérdésben szerette volna tudni, lesz-e átcsoportosítás? 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
Erre nem tudott válaszolni. Éppen ezt kérnék a Képviselı-testülettıl. Tudnia kell, hogy me-
lyik gép kerül át, és ahhoz melyik ember. Sok kérdés van ezzel kapcsolatban. Konkrét választ 
nem tud adni, csak elképzeléseit felvázolni. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Részérıl meglepı, hogy megalakult a Kft. Tartalmaz az elıterjesztés édesvízihal-
gazdákodást, út, autópálya építését, javítását, munkaerı kölcsönzést. Azt látja túl sok feladat 
került felsorolásra, nem szeretné, ha túlvállalná magát a társaság. Illetve a késıbbiekben látni 
szeretné a költségvetésbe, hogyan fog visszakerülni az Önkormányzathoz a kölcsön. Meg kell 
határozni a gépeket hogyan lizingeli a Kft., azok mennyi üzemanyagot fogyasztanak, mi az 
üzemóradíja. Véleménye szerint elıbb látni kellene bizonyos feladatot mennyiért tud elvégez-
ni és csak utána adni kölcsönt, nem pedig fordítva. Az összege: 15.120.000 Ft.-ot soknak ta-
lálta a leírt feladatokra. A Képviselı-testület nagyon gondolja át mennyi pénzt ad át a Kft-
nek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A képviselı úr szavaira válaszolva elmondta, a TEÁOR számok között valóban szerepelnek 
autópálya építési és édesvizihal-gazdálkodási tevékenységek, de nyilvánvalóan konkrétan 
ezekkel nem fog foglalkozni a Kft. csak a tevékenységi kör sorolható e számok alá. Az már 
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egy lehetıség, hogyha visszakerül esetleg valamikor a holtág, akkor arról valakinek gondos-
kodnia kell. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Úgy tudja ebbe a Kft-be beinvesztáltak 5 millió forintot. Ezt a Kft. vissza tudja termelni? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem készpénzbe van benne, hanem a gépekbe. A Kft. az Önkormányzat 100%-os tulajdoná-
ban van. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
Elmondta, abból az 5 millió forintból semmiféle vagyonvesztés nem volt. A gépek megvan-
nak. Minimális kiadások voltak. Veszteségrıl szó sincs, sajnos nyereségrıl sem. A beszámoló 
minden kiadást és egyebeket tartalmaz. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Kacziba képviselı úrtól kérdezte, hogy a gépek bérleti díjával kapcsolatban tudna-e javasla-
tot tenni. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Javasolta a következı Képviselı-testületi ülésen a bérleti díjat vagy a gépek eladását megvi-
tatni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
További hozzászólás nem történt. A következı Képviselı-testületi ülésen hoznak döntést eb-
ben az elıterjesztésben, tehát lezárta a napirendi pont tárgyalását. 

_____________________________________________ 
 
 

8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a Tiszaalpári Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség 2012. évi mőködésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Csernus Tibor jogi tanácsadó 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottság tárgyalta a beszámolót, szavazni nem kell. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Elmondta Magyarországon ı ez egyetlen olyan személy, aki a törvénytelenül magántulajdon-
ba adott Holt-Tiszát vissza tudta szerezni, és a polgármester úrék újra eltapsolták. Itt képvise-
lı is van és ügyvéd is, aki ezt a szerzıdést megkötötte. A Kormányhivatalnál vizsgálják ki 
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észrevételét, összeférhetetlenség áll-e fenn, hogy egyes képviselık arra esküsznek fel, hogy a 
vagyont gyarapítják, és vannak képviselıtársak, akik szerzıdést írnak alá, ami a tiszaalpári 
vagyongazdálkodást érinti. Dr. Csernus Tibortól kérdezte, mi indokolta a szakértıi vizsgála-
tot? 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Amikor a Tiszával kapcsolatos döntés megszületett, akkor a tulajdonosi közösség hozott egy 
olyan döntést, ami ezt a haszonbérleti díjat hagyta jóvá. Utalt a tájékoztatóba arra, hogy kb. 70 
hektárral növelte meg a halászati hatóság a holtág halászati vízterületét. A határozat ellen jog-
orvoslattal éltek, a másodfokú határozat jóváhagyta a területnövelést, így bírósághoz fordultak 
és kérték a határozat felülvizsgálatát. Úgy gondolta jogszabályilag nem megfelelı döntés szü-
letett, és ezért is szerette volna a határozatot megtámadni, amit a tulajdonosi közösség jóváha-
gyott. Ebben a határozatban hivatkoznak egy szakértıi véleményre, amit a hatóság figyelembe 
vett a döntésénél. Ezt egy másik szakértıi véleménnyel lehet felülbírálni. Ez a szakértıi szem-
le már lefolytatódott az év elején, és a bíróságra bekerült ez a vélemény. Ezzel kapcsolatban 
volt szakértıi kiegészítésre vonatkozó felhívás, aminek eleget tett a tulajdonosi közösség. 
Várja azt, hogy a bíróság tárgyalást tőzzön ki. Úgy gondolja nem jogszabálynak megfelelı 
volt az a határozat, ami ezt a területnövelést elrendelte. A vonatkozó jogszabályi rendelkezé-
seket kell figyelembe venni. Reméli ezek után az Önkormányzat nagyobb részesedéssel fog 
rendelkezni, mint a jelenlegi 60%. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
További hozzászólás nem történt, így a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_____________________________________________ 
 
 

9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a folyamatban lévı projektekrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Kapus Márta köztisztviselı 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Négy projekt van, egy része beindulás elıtt áll. Egyik a szennyvízberuházás, amelyrıl 2 hét 
múlva végsı döntés születhet a csatorna kivitelezésével kapcsolatos pályázat elbírálásáról. A 
szennyvíztisztítónál az elıkészületek folynak. Az óvodánál a megújuló energiahasználat a 
kazánprogram van folyamatban. A kazán tegnap megérkezett, a kivitelezı megkezdte a mun-
kákat. A harmadik a tanyapályázat keretében a védjegyeknek a termelık felé való eljuttatása 
és a nyomda támogatása. Illetve a külterületi utak karbantartásához szükséges gépek beszer-
zésénél, egy hidraulikus tárcsát és egy győrőshengert nyertek. A negyedik az épületenergeti-
kai fejlesztések. A napokban értesültek róla, hogy a pályázat nem nyert. 
 
A napirendi pont tájékoztató jellegő volt, tárgyalását lezárta. 

_____________________________________________ 
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10.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés a Tiszaalpári Tavaszköszöntı ünnepség programjának ismertetése 
tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Kerekes András hang-technikus 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottság módosító javaslata a rendezvény várható költségére vonatkozóan 150.000 Ft. Ez-
zel kapcsolatban egy egyesület kérelmének a támogatása is az elıterjesztés része. 
 
Szavazásra bocsátotta a Tavaszköszöntı programjának elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
71/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tavaszköszöntı 2013. évi 
rendezvényének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tavaszköszöntı 2013. évi 
rendezvényének idıpontját, programját és annak költségeit megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidı: 2013. április 10. 
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. Kerekes András hangtechnikus 
6. Török Annamária kommunikációs ügyintézı 
7. irattár 

 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a mazsorett egyesület kérelmének elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
72/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kiskunfélegyházi Mazso-
rett Egyesület kérelmének tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kiskunfélegyházi Mazso-
rett Egyesület kérelmébe foglaltakat megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidı: 2013. április 10. 
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. Jankovszki Zoltánné Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület vezetıje 
6. Kerekes András hangtechnikus 
7. Török Annamária kommunikációs ügyintézı 
8. irattár 

_____________________________________________ 
 
 

11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a település külterületi és belterületi útjainak állapotáról és az elvég-
zett idıarányos feladatokról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Bartucz István településüzemeltetési munkatárs 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A rövid idı alatt néhány út helyrehozását tudták elvégezni. Ez nem azt jelenti, hogy be is fe-
jezték. 
 
Szavazásra bocsátotta a beszámolót. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
73/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a település kül- és belterületi 
útjainak tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpár kül- és belterü-
leti földutak javításáról és karbantartásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester/ Bartucz István településüzemeltetési munka-
társ 
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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. Bartucz István településüzemeltetési munkatárs 
6. irattár 

_____________________________________________ 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a Kádár Lajos Közösségi Ház felújítását elvégzı kivitelezı és a 
II. sz. Háziorvosi rendelı utcafront felöli nyílászáró csere kivitelezıjének kiválasztásá-
ra 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Németh Péter pályázati referens 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A legelınyösebb árajánlatot a kiskunfélegyházi ELİ-SZER Kft. adta. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Tudomása szerint az ELİ-SZER Kft. végezte az óvoda felújítását is, illetve a Vancsura Zol-
tán orvosi rendelıje elıtti akadálymentesítést is. A költségvetésben az orvosi rendelı felújítá-
sára 100.000 forint lett elkülönítve. A Kádár Lajos Közösségi Házra pedig 1,2 millió forint. 
Szeretné, ha ezek a munkák el lennének végezve. Ez az összeg pedig átcsoportosításra kerül-
jön általános céltartalékba és így szerepeljen a költségvetésben, ha esetleg megtakarítás kelet-
kezne. Azt szeretné, ha ez pénz az Önkormányzatnál maradna. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ha jól értette, azaz ötlete a képviselı úrnak, hogy mivel a Kft. kivitelezte az óvodát, a további 
munkát ingyen és bérmentve anyagköltséget nem számolva csinálja meg. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Igen.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az ELİ-SZER Kft. kivitelezıi ajánlatának elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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74/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kádár Lajos Közösségi 
Ház és a II. Háziorvosi körzet Orvosi Rendelı épületének felújítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı–testülete a „Kádár Lajos Közösségi 
Ház és a II. Háziorvosi körzet Orvosi Rendelı épületek részleges felújítása elnevezéső és 
tárgyú építési kivitelezési feladatok ellátására irányuló ajánlattételi eljárását 
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, 
hogy a vállalkozói szerzıdést az összeségében legalacsonyabb összegő árajánlatot adó 
ELİ-SZER Kft-vel (6100 Kiskunfélegyháza, Kert utca 10. Adószám: 10301412-2-03) 
kösse meg bruttó 1.106.890,- Ft összegben.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı–testülete az építésfelújítási 
költségeket 2013. évi költségvetésének Felhalmozási Kiadások; Kádár Lajos Közösségi 
Ház főtés korszerősítés (1.000.000,- Ft) valamint a Tartalék keret terhére (106.890,- Ft) 
biztosítja. 
 
Melléklet: 3 db árajánlat 
  szakmai értékelés 
 
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. Elı-Szer Kft. 
6. irattár 

_____________________________________________ 
 
 

13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 kódszámú projekt támogatási 
arányának korrekciója tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Németh Péter pályázati referens 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban elmondta a szennyvízprojekt a lakosságnak 15%-ba kerül, 
85% százalékát az unió biztosítja. Mivel az utóbbi idıben lassan haladnak ezek a beruházá-
sok, egyrészét magához vonhatja, másik részében lehetıséget biztosít arra, hogy az önerı ará-
nyát csökkentsék. Közbeszerzıt kell kiválasztani ehhez, tehát 3 árajánlat lett bekérve. Ebbıl a 
legkedvezıbb a Dobsa Közbeszerzési Monitor Kft. nyújtotta be. Kérte, fogadja el a Képvise-
lı-testület. 
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Gyıri István, képviselı: 
 
Elsı észrevétele, a 15% nem az Önkormányzat önerejének a biztosítása, hanem a lakosságé. 
Az Önkormányzat ehhez hozzájárul ingatlanonként, mert 10 millió forint van erre elkülönítve. 
Tehát az Önkormányzat is hozzájárul ehhez. 247 ezer forintot szedtek be ingatlanonként. 
Most lehet még csökkenteni, mikor már elkezdenek kivitelezni, elıtte is tudták. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Nem tudták, most kapták ezt a lehetıséget a csökkentésre. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Hozzátette tudták. Ha a 15% módosul 5%-ra, akkor durván a 2 milliárdnak az 5%-a 100 mil-
lió forint és 1980 ingatlantulajdonosra kell rákötni, akkor az kb. 50000 forint ingatlanonként. 
Tehát 200 millióval többet szedtek be a lakosságtól. Ha nem is tudták, ennek a plusz összeg-
nek, ami itt fennmarad késıbb a közösség érdekeit kell, hogy szolgálja. Akár ingyenesen is rá 
lehetett volna kötni minden ingatlant a szennyvízre. Kérdése volt, visszafizeti majd a lakos-
ságnak a különbözetet? Nem szeretné, ha másra lenne elköltve. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta a képviselı úrnak szeretné, ha a szavazásnál is megmutatná, hogy a lakosság érde-
keit szolgálja. Egyelıre még csak lehetıség van a 10%-os csökkentésre, ami nem azt jelenti, 
hogy már annyival kevesebbel indul a beruházás. 
 
Szavazásra bocsátotta a Dobsa Közbeszerzési Kft. ajánlatának elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
75/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-
0069 kódszámú projekt támogatási arányának korrekciója tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyet ért azzal, hogy az Ön-
kormányzat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 azonosító számú „A Tiszaalpár nagyközség 
szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és 
felszín alatti vizeinek megóvásáért” címő projektjéhez kapcsolódóan a támogatási arány 
korrekcióját kérje a Támogatótól, továbbá az erre irányuló eljárás elıkészítését meg-
kezdje. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete „A Tiszaalpár nagyközség 
szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és 
felszín alatti vizeinek megóvásáért” címő projekthez kapcsolódó egy darab, a Kbt. 122. § 
(7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás teljes körő lebonyolításával a Dobsa Közbeszerzési Monitor Kft.-t (Székhely: 
1041 Budapest Dessewffy u. 27. adószám: 10769869-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-
167694, levelezési cím: 2121 Dunakeszi Pf. 111.) bízza meg.  
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Az önkormányzat a bruttó 1.270.000,- Ft megbízási díjat 2013. évi költségvetésének tar-
talék kerete terhére biztosítja. 
 
Melléklet: 3 db árajánlat 
 
Határidı: szerzıdéskötésre 2013. április 12. 
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. HBF. Hungaricum Kft. 
5. Dobsa Közbeszerzési Monitor Kft. (1041 Budapest Dessewffy u. 27.) 
6. irattár 

_____________________________________________ 
 

 
14.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Elıterjesztés a Bio- és megújuló energiafelhasználás - Kazánprogram 2.0 - 
startmunka mintaprogram kivitelezési határidı módosítása tárgyában 
Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Németh Péter pályázati referens 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Március 31. volt a határidı, de egyéb okok miatt - többek között a kazán is csak most érkezett 
meg - 2013. május 31-ére módosulna. Így a pénzügyi elszámolás határideje is 1 hónappal to-
lódna. 
 
Hozzászólás nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a kivitelezési határidık módosítását. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
76/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Bio- és megújuló energia-
felhasználás – Kazánprogram 2.0 – startmunka mintaprogram kivitelezési határidı mó-
dosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy Csá-
nyi Sándornak a Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Munkaügyi-kirendeltség vezetıjének 
az engedélye alapján az önkormányzat által megvalósítandó Bio- és megújuló energia-
felhasználás - Kazánprogram 2.0 - startmunka mintaprogram támogatott beruházásá-
nak befejezési határideje 2013.05.31-re, a beruházás pénzügyi elszámolásának határide-
je 2013.06.30-ra módosult 2013.03.20-i hatályosulással. 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a projekt megvalósíthatósá-
ga érdekében elfogadja az Önkormányzat és az ELİ-SZER Kft. között fennálló a Tün-
dérrózsa Napközi Otthonos Óvodában (6067 Tiszaalpár, Ady Endre u. 40.) „Bio- és 
megújuló energiafelhasználás – Kazánprogram 2.0 – startmunka mintaprogram építési 
munkáinak kivitelezése tárgyú vállalkozói szerzıdés módosítását az alábbiak szerint: 
 

A Vállalkozói Szerzıdés „3. Teljesítési határidık” számú és címő rendelkezése az 
alábbi szövegezésre változzon meg: 
„A Kivitelezési munkák kezdete: 2013.03.20, mely az építési engedély jogerıre emel-
kedésének napja. Kivitelezés befejezésének idıpontja: 2013. május 31.” 
A Vállalkozói Szerzıdés „7.2. Pénzügyi ütemezés” számú és címő rendelkezése az 
alábbi szövegezésre változzon meg: 
„Vállalkozó egy részszámla és egy végszámla kiállítására jogosult. Vállalkozó a rész-
számla kiállítására a biomassza kazán helyszínre szállításakor, a végszámla kiállítá-
sára a munka befejezésekor jogosult. A számla kiegyenlítéséig a számlán szereplı és 
természetben a beruházás helyszínére szállított illetve beépített anyagok a Vállalkozó 
tulajdonát képezik.” 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete ezúton felkéri Dr. Vancsura 
István polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt vállalkozói 
szerzıdést az Önkormányzat nevében és képviseletében írja alá. 
 
Határidı: 2013. március 20. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 

Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Munkaügyi Központ 
4. Elı-Szer Kft. 
5. irattár 

_____________________________________________ 
 
 

15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a szilárdhulladék közszolgáltatási díjának megállapításáról szóló 
rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A kormányhivatal törvénytelennek minısítette azt a testületi döntésüket, amellyel a hulladék-
szállítás díját emelték, így a decemberre is érvényes díj kerül visszaállításra. Az, hogy a szol-
gáltató mit fog tenni még nem lehet tudni. Jelenleg kormányzati elıterjesztés szól arról, hogy 
ezek a díjak még tovább csökkenjenek. 
 
Hozzászólás nem történt, szavazásra bocsátotta a rendelet hatályon kívül helyezését. 
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A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavat, tartózkodás nélkül – elfogadta az alábbi 
rendeletet hatályon kívül helyezését: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
9/2013.(III.28.) Ör. számú önkormányzati rendelete 

 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt 9/2008.(IX.19.) Ktr. számú rendeletének módosításáról szóló 

2/2013.(I.31.)Ktr. számú önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésérıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) be-
kezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága, 
valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következıket ren-
deli el: 
 

l.§ Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testültének a települési szilárd hulla-
dékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
9/2008.(IX.19.) Ktr. számú rendeletének módosításáról szóló 2/2013.(I.31.)Ktr. számú ön-
kormányzati rendelete hatályát veszti. 
 

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és az azt követı napon hatályát 
veszti. 
 

_____________________________________________ 
 
 

16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató az alpolgármester bizottsági tagságának összeférhetetlenségérıl 
Elıterjesztı: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
Elıadó: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szintén a kormányhivatal megállapítása szerint egy testületi határozat jogszabályellenes volt. 
Így felszólítja a Dr. Taricska Tibort, hogy vagy az alpolgármester tisztségrıl vagy a bizottsági 
tagságról mondjon le. A döntés az ı kezében van, 30 nap áll rendelkezésére. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökéhez szólt. Legközelebb körültekintıbb elıterjesz-
tést vár tıle. Illetve a Dr. Csernus Tibor ügyvéd úr sem szólalt fel e határozat ellen. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Elmondta, a képviselı úr mondhat bármit, a Képviselı-testület vagy megszavazza, vagy sem. 
A jegyzı azért ül az üléseken, hogy a törvényességet biztosítsa a döntés meghozatalában. Ha 
a jegyzı nem tart jónak egy döntést, akkor elmondhatja, hogy nem javasolja megszavazni.   
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Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Rövid észrevételt tett. İ inkább arra hívta fel a figyelmet, és pontosan ettıl érdekes a jog, 
hogy többféleképpen lehet értelmezni. Ez a Kormányhivatal álláspontja. Ezzel lehet vitatkoz-
ni, de véleménye szerint ez nem olyan súlyú ügy, amiben érdemes. El kell fogadni a Kor-
mányhivatal álláspontját. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tájékoztató volt, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_____________________________________________ 
 

 
17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Bársony Mihály népdalkör 2013. évi munkatervérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottság támogatta a munkaterv elfogadását. A másik határozattervezet, Horti Sándor 
megbízási szerzıdése. 
 
Nem történt hozzászólás, szavazásra bocsátotta a népdalkör munkatervét. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
77/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Bársony Mihály Népdal-
kör 2013. évi munkatervének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Bársony Mihály Népdal-
kör 2013. évi munkatervét megtárgyalta és elfogadta. 
 
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. Horti Sándor népdalkör vezetı 
6. irattár 
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Barna Sándor, képviselı: 
 
Szavazást kért a megállapodásról is. A következı testületi ülésre kerüljön be a szerzıdéster-
vezet. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elkészült, ebben benne van a díja, csupán a megbízás ideje nincs meghatározva. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Elmondta, hogy a március 7-i testületi határozat nem lett teljesítve, ezáltal SZMSZ-t sértett a 
polgármester, hogy nem terjesztette elı. Akkor módosítja a határidıt április 30-ig. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Ha ebbıl a határozattervezetbıl csak az idı hiányzik, vagy ha a Képviselı-testület csak a dí-
jon szeretne változtatni, akkor véleménye szerint ezt most is lehet pótolni. Javaslatot tett arra, 
ugyanazt a bért kapja, mint a Kerekes András. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az összeggel nem értett egyet. 50.000 forintot mindenképpen javasolt. Az idıpontot illetıen 
pedig a 2013. év benne van. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A Horti Sándor vezetése benne van, de hol van díjazva maga a népdalkör. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselı: 
 
A civil szervezeteknél támogatva vannak 180.000 forinttal. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az 50.000 forint összeget és a határozattervezet elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazat, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
78/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Bársony Mihály Népdal-
kör vezetıje Horti Sándor megbízása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Bársony Mihály Népdal-
kör vezetıjének Horti Sándornak a 2013-as évben havi bruttó 50.000,- Ft. megbízási 
díjat fizet. 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a megbízási szerzıdést kösse meg. 
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Határidı: 2013. április 30. 
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. Horti Sándor népdalkör vezetı 
6. irattár 

 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Felkérte a polgármester urat szavaztassa meg a másik két módosító javaslatot is. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Mivel ez egy módosító volt, véleménye szerint a többi módosítóról nem kell szavazni. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Ragaszkodott a szavazáshoz, mert kaphat a másik módosító javaslat is több szavazatot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a bruttó 35.000 forint összeg elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal – 2 ellenszavat, 2 tartózkodással – nem fogadta el az 
összeget. 
 
Szavazásra bocsátott a Barna képviselı úr javaslatát, miszerint készüljön a következı testületi 
ülésre egy határozattervezet elıterjesztés. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
79/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Bársony Mihály Népdal-
kör vezetıje Horti Sándor megbízási szerzıdése tárgyába 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza Dr. Vancsura Ist-
ván polgármestert, hogy a Bársony Mihály Népdalkör vezetıjének Horti Sándornak 
készítse el megbízási szerzıdését, és terjessze a Képviselı-testület elé, a következı áprili-
si testületi ülésre. 
 
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. Horti Sándor népdalkör vezetı 
6. irattár 

_____________________________________________ 
 
 

18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Árpád Nyugdíjas Klub kérelme 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Kerekes András hangtechnikus 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A klub fennállásának 20. évfordulójára a hangtechnikai eszközöket kéri Kerekes András köz-
remőködésével. 
 
Szavazásra bocsátotta az Árpád Nyugdíjas Klub kérelmét. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
80/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Árpád Nyugdíjas Klub 
hangtechnikai kérelmének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Árpád Nyugdíjas Klub 
hangtechnikai kérelmét megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidı: 2013. április 27. 13:00 óra 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester/Kerekes András hangtechnikus 
 
 
Határozatról értesül: 

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

_____________________________________________ 
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19.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat könyvvizsgálói feladatai-
nak ellátására vonatkozóan 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottság nem fogadta el a könyvvizsgáló alkalmazását. Úgy gondolta szükség lenne rá, 
megnyugtató lenne az Önkormányzat számára. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Tegnap sajnos nem hangzott el milyen költségbe kerülne. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ehhez árajánlatokat kell bekérni. Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
A víziközmő társulatnak már van könyvvizsgálója. Megvan a kerete, kötelezıen el kell látnia. 
Miért nem láthatná el ezt a feladatot is? 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Ha árajánlat bekérés lesz, akkor a határidıket módosítani kell. Illetve már javasolta egyszer, 
hogy aki a víziközmő társulatnál végzi a könyvvizsgálói feladatokat, tıle is lehetne kérni ár-
ajánlatot, hiszen már rálátása lesz a csatornázásra. A kezdése május 1-jénél hamarabb nem 
valósulhat meg. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Igaz még nem tudják milyen árajánlatok lesznek, de 80 milliós költségvetési hiány mellett 
nem gondolja, hogy szükséges még kb. 10 milliót erre fordítani. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Sejtése szerint a Takarékszövetkezet fogja adni a hitelt a víziközmő társulatnak. A költségve-
tés 80%-át a szennyvízberuházás teszi ki. Összeférhetetlen, hogy két helyen szerepeljen 
ugyanaz a könyvvizsgáló. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
A könyvvizsgáló nevében is visszautasítja ezt a feltételezést. Amennyiben összeférhetetlenség 
áll fenn az ajánlatát már be sem fogja nyújtani. Ez a javaslat arról szól, hogy a Képviselı-
testület munkáját segítse, és kizárólag arról szól, hogy árajánlatot kérjenek be. Amíg nem tud-
ja a könyvvizsgáló, hogy milyen feladatokat kell ellátnia, addig nem tudja megmondani 
mennyibe fog kerülni az Önkormányzatnak. 
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Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Az idıpontok módosítására elmondta, hogy 2013. május 1. a kezdete és 2015. február 28. a 
vége. Az árajánlatok bekérésének idejét is tartalmazni kell a felhívásnak. Azt is tartalmaznia 
kell, hogy függetlenül attól, milyen árajánlatot kérnek be, indoklás nélkül eredménytelennek 
tudják nyilvánítani. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselı: 
 
Ahogyan ı átolvasta, milyen feladatokat kell ellátnia a könyvvizsgálónak, azt állapította meg 
azok jegyzıi, illetve belsı ellenıri feladatok. Tehát nem értette miért szükséges könyvvizsgá-
lót alkalmazni. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Elmondta egy része valóban. Arra szolgál a könyvvizsgáló, hogy a Képviselı-testületet segít-
se. Olyan pénzügyi, ellenırzési tanácsot ad, és a jövıre nézve döntéseikhez ad tanácsot, ami-
vel esetleg a jegyzıi feladatok végrehajtását is ellenırizni tudja. Sok Önkormányzatnál alkal-
maznak könyvvizsgálót, bizonyos szinteken jogszabályi elıírás. Javasolható, ha nem kíván-
nak élni vele saját döntésük. 
 
Szavazásra bocsátotta a 3 árajánlat bekérését könyvvizsgálói feladatra a határidı módosítá-
sokkal. 
 
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – nem fogad-
ta el az árajánlatkérést. 

_____________________________________________ 
 
 

Dr. Vancsura István, polgármester 5 perc szünetet rendelt el. 
 
 

20.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának 2/2013.(I.14.) Kth. módosításáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az SZMSZ elkészítésének határidejét szeretnék módosítani április 30-ra. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Elmondta szeretné, ha a Szervezeti és Mőködési Szabályzaton belül az egyes részek külön-
külön kerülnének szavazásra. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az SZMSZ elkészülésének határidı módosítását. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 fı nem vett 
részt a szavazásban) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
81/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatának elkészítési határideje tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2/2013.(I.14.) Kt. határozat 
végrehajtási idejét, melyben Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mő-
ködési Szabályzatának elkészítése a cél 2013. április 30-ra módosítja. 
 
Határidı: 2013. április 30. 
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. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
4. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
5. irattár 

_____________________________________________ 
 
 

21.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a civil szervezetek, egyesületek támogatására 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottság elfogadta a módosító javaslatot miszerint a Motoros Egyesület 300.001 forintot, a 
Bársony Mihály Népdalkör pedig 179.999 forintot kapjon. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Tegnap ı is adott be egy módosító indítványt. Az SZMSZ egyértelmően kimondja, hogy a 
sorrendiséget betartva mindegyiket meg kell szavaztatni. Az Alpári Horgász Egyesület 
200.000 forintot kértek, tehát javasolta ezt csökkenteni 50.000 forinttal. Az Árpád Népétıl is 
megvonná a 400.000 forintot, vagy akkor adják át neki a szervezés jogát az önkormányzati 
ünnepségeket. 
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Kacziba Sándor, képviselı 19:13 órakor visszajött a Képviselı-testület ülésére, 
így a képviselı-testületi tagok létszáma 8 fı. 

 
 
A Tiszaalpár Vadásztársaságnak sem adna pénzt, mivel 4 millió forint nyereséggel zárt. Ebbıl 
az összegbıl 3 vadászt támogatna 20.000-20.000 forinttal. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Javasolta a csomagban történı szavazást. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Tudomása szerint a módosító javaslatoknál elıször az utolsót kell megszavaztatni és utána 
sorba következik a többi módosítás. Az sehol sincs leírva, ha az elsıt elfogadják, akkor a töb-
birıl nem kell szavaztatni. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Felolvasta az 5/2003.(V.26.) 24. szakasz (11) bekezdése szerint a szavazás rendjét: „A pol-
gármester az elıterjesztésben szereplı, a vita során elhangzott határozati javaslatokat egyen-
ként bocsátja szavazásra, elıbb a módosító és kiegészítı, majd az eredeti javaslatok felett kell 
dönteni a benyújtás, illetve az elhangzás sorrendjében.” Ebben nincs benne az, hogy az utol-
sóval kellene kezdeni. Ez azt tartalmazza: az elhangzás sorrendjében illetve a módosítóról és a 
kiegészítırıl kell szavaztatni. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Tehát nincs leírva. İ beadta a módosító javaslatát a Horti Sándor szerzıdésével kapcsolatban. 
A polgármester úré 5-öt kapott, az övé 6-ot, akkor ez eldılt. Már ilyen többször volt, hogy az 
elsıre megkapta a szavazatot, a többi pedig nem lett végigszavaztatva. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Véleménye szerint felmerül az a dolog is, hogya  képviselık következetlenek. Mert ha egy-
szer valamit megszavaztak, akkor a másik szavazásnál egyértelmően az ellenkezıjének kell 
történnie vagy legfeljebb a tartózkodás lenne az ideális. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Felhívta a Kormányhivatal figyelmét, hogy a polgármester úr törvénytelenül vezeti a képvise-
lı-testületi üléseket, mert a képviselık által tett módosításokat nem szavaztatja meg. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
A módosító javaslatokat sorba végig kell szavaztatni. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Gyıri István által tett módosításokat. Egyik a Horgász Egyesület 
250.000 forint helyett 200.000 forintot kapjon, mert a közgyőlésen ennyit kértek. 
 
A Képviselı-testület 1 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 5 tartózkodással – nem fogadta 
el a javaslatot. 
 
 
Szavazásra bocsátotta a Gyıri István által tett második módosító javaslatát, miszerint az Ár-
pád Népe Egyesület ne kapjon támogatást. 
 
A Képviselı-testület 1 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, 3 tartózkodással – nem fogadta 
el a javaslatot. 
 
 
Szavazásra bocsátotta a Gyıri István által tett harmadik módosító javaslatát, miszerint a Ti-
szaalpári Vadásztársaságnak nem javasol támogatást. 
 
A Képviselı-testület 1 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 4 tartózkodással – nem fogadta 
el a javaslatot. 
 
 
Szavazásra bocsátotta a civil szervezetek támogatását a bizottság által tett kettı módosítással. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
82/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a szervezetek támogatásá-
nak tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 7/2013. (III.08.) Ör. rende-
letében foglaltak szerint a szervezetek mőködési célú támogatásra 7.650 e Ft-ot határo-
zott meg. 
Felhívja a pénzügyi csoportot, hogy a szervezeteket a megítélt támogatási összegrıl érte-
sítse ki, és a kifizetéseket a kifizetési kérelmek alapján, az év folyamán teljesítse. 
 
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 

_____________________________________________ 
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22.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a Tiszaalpári Hírmondó újság köteles példányairól 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
7 db tiszteletpéldány kerül kiosztásra a következı intézményeknek és személynek: óvoda, 
Mővelıdési Ház, Polgármesteri Hivatal, Gondozási Központ, iskola, könyvtár és a plébános 
úr. 
 
Szavazásra bocsátotta az elıterjesztést. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
83/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 328/2012.(XI.30.)Kth. 
számú határozatának módosítása – a Tiszaalpári Hírmondó újság tiszteletpéldányszá-
mainak megállapításáról – tárgyban 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 357/2012.(XII.14.) Kth. 
számú határozatát akként módosítja, hogy az Önkormányzat által alapított és kiadott 
Tiszaalpári Hírmondó újság tiszteletpéldányainak számát 7 darabszámban határozza 
meg, melyeket a következı személyeknek, szerveknek juttatja: Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda, Gondozási Központ, Mővelıdési Ház, Polgármesteri Hivatal, Tiszaal-
pári Könyvtár, Árpád Fejedelem Általános Iskola, Kéri Vencel plébános. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza Spádáné dr. 
Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzıt, hogy a határozatnak megfelelıen az operatív intéz-
kedéseket tegye meg. 
 
Határidı: 2013. március 28. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester/Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna al-
jegyzı 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
4. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
5. Török Annamária kommunikációs ügyintézı 
6. Irattár 

_____________________________________________ 
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23.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a Kazinczy utca felülvizsgálatáról (szóbeli tájékoztatás) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester/ Bartucz István településüzemeltetési mun-
katárs 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottsági ülésen is elmondta. Megnézték a lehetıségeket. 1 méteres járdát lehet készíteni, 
van egy járdaszakasz, ahol az önkormányzatnak kell megcsinálni. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
A lakosok adják be a járdaépítési kérelmet. Ha mégsem kezdenek hozzá, akkor megcsinálja az 
Önkormányzat, csak legyen már kész. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a módosítást, hogy a lakók adják be járdaépítési kérelmüket. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
84/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kazinczy utca felülvizsgá-
latának tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kazinczy utca felülvizsgá-
latával kapcsolatban a következı határozatot hozta: az utca lakói a járdaépítési kérel-
müket adják be a Polgármesteri Hivatal részére. 
 
Határidı: 2013. április 15. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

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

_____________________________________________ 
 
 

24.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató az Apraja Falva Közhasznú Egyesület kérelmének felülvizsgálatá-
ról (szóbeli tájékoztatás) 
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Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezzel kapcsolatban van egy másik probléma is, mert február 28-án lejárt a támogatásuk. Ez 
már csak a következı testületi ülésre fog elkészülni. Megnézték az ingatlant. Felkérik majd az 
ÁNTSZ-t vizsgálja meg, melyek azok a legfontosabb javítani valók, amelyek szükségesek az 
mőködési engedély megszerzéséhez. Utána készítik az árajánlatot, és majd eldöntik átadják-e 
vagy sem. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Egy magánvállalkozásról van szó, bérleti díjat sem fizetnek. Az Önkormányzat elég magas 
összeggel, gyerekenként 13.000 forinttal támogatja, amellett, hogy megkapja a normatív tá-
mogatást. Nem hiszi, hogy rá vannak szorulva a szülık erre a támogatásra. Megkérte a pol-
gármester urat gondolja át, kit támogat a szociális keret terhére. A mínusz költségvetés mellett 
ne osztogassa, fosztogassa az Önkormányzat pénzét a kamatmentes hitelekkel sem. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkérte a képviselı urat maradjon a témánál. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Véleménye szerint tudomásul kellene venni, hogy nem ez a helyzet. Azért kell hozzájárulni az 
Apraja Falva mőködéséhez, mert az óvodában a férıhelyek száma szőkös és a gyerekek oda-
kerülnek. Ez egy kényszerhelyzet. Tegnap elhangzott és elsiklanak felette, hogy lejárt a meg-
állapodás a támogatásra. Ezt kellene szorgalmazni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez a szóbeli elıterjesztés a kérelmükrıl a régi óvoda épületének felülvizsgálatáról szólt. 
 
Tájékoztató volt, több hozzászólás nem történt, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_____________________________________________ 
 
 

25.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés Lakiteleki Önkéntes Tőzoltó Egyesülettel kötendı megállapodás-
ról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottság tárgyalta, módosítás volt, hogy a határidı április 1. legyen. A 40.000 forint támo-
gatás ne szerepeljen benne, mert a civil szervezeteknél már egyszer megszavazták. Illetve 
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még 3 rendezvény katasztrófavédelmének elkészítésével bıvülne, tehát összesen 6 rendez-
vényt látnának el. 
Szavazásra bocsátotta a módosításokat a tőzoltó egyesület kérelmérıl. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
85/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Lakiteleki Önkéntes Tőz-
oltó Egyesület támogatási kérelme tárgyában a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben bizto-
sított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Lakiteleki Önkéntes Tőz-
oltó Egyesület támogatási kérelmét az Önkormányzat 2013. évi rendezvényeire vonatko-
zó tőz- és katasztrófavédelmi tervek elkészítésére vonatkozó feltételrendszerrel együtt 
támogatja, és felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a megállapodást az elı-
terjesztés mellékleteként elıkészített írásbelivel egyezıen kösse meg. 

 
Határidı: 2013. április 1. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
4. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
5. Varga Róbert Lakiteleki Önkéntes Tőzoltó Egyesület, 6100 Lakitelek, Szent I. H. u. 5. 
6. irattár 

_____________________________________________ 
 
 

26.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló az ivóvíz minıségének javításáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A tájékoztatás arról szól, hogy az ivóvízminıség-javító program keretében a településen fel-
szerelésre kerül egy szőrıberendezés, amely a vasat és az ammóniát a megengedett értékre 
csökkenti, ami így is csak éppen haladja meg azt. 
 
Hozzászólás nem történt, szavazásra bocsátotta az ivóvíz minıségérıl szóló elıterjesztés el-
fogadását. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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86/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ivóvíz minıségének javí-
tása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ivóvíz minıségének javí-
tásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

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

_____________________________________________ 
 
 

27.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat településnév használatá-
nak rendeletérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottság módosítása volt, hogy ahol a rendeletben a polgármester szó szerepel, cseréljék ki 
képviselı-testületre. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Az 5.§-t töröltetni szeretné, mert nem városnévnek kell szerepelnie. 
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
Tegnap is elhangzott nem kell törölni, hanem módosítani kell településnévre. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Azt javasolta szavazzanak a Gyıri képviselı úr által tett módosításról a részletes indokolás 
vonatkozásában. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Jogszabály szöveget nem módosíthatnak. A részletes indokolás egy jogszabály szöveg, ami 
általában szól a jogszabályról. Az egy másik kérdés, hogy amikor készítette a rendeletet téve-
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sen az 5.§-ban rosszul írta és a településnév helyett városnév került bele. A bizottság tegnap 
megszavazta a kijavítását. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyszerőbbnek látta a szavazást. Szavazásra bocsátotta a részletes indokolás vonatkozásában 
a városnév kivételét. 
 
A Képviselı-testület 1 igen szavazattal – 7 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – nem fogad-
ta el a javaslatot. 
 
 
Szavazásra bocsátotta a településnév használatának rendeletét a módosításokkal. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 

10/2013.(III.28.) Ktr. számú önkormányzati rendelete 
Tiszaalpár Nagyközség település nevének használatáról 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselı-testületének Ügyrendi Bizottságának, valamint a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 

 
A rendelet célja 

 
1.§ A rendelet célja, hogy szabályozza Tiszaalpár Nagyközség település nevének jogszerő 

felvételét és használatát. 
 

A rendelet hatálya 
 

2.§ A rendelet hatálya kiterjed azon természetes- és jogi személyekre, jogi személyiséggel 
nem rendelkezı gazdasági társaságokra, akik (amelyek) 

a) megnevezésükben, 
b) tevékenységük során, vagy mőködésükkel összefüggésben, 
c) emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken Tisza-

alpár település nevét használni kívánják. 
 

Általános rendelkezések 
 

3. §A „Tiszaalpár” nevet vagy annak bármely toldalékos formáját (a továbbiakban együtt: 
„Tiszaalpár” név) a 2.§-ban meghatározott személyek és szervezetek az ott megjelölt célra 
engedéllyel vehetik fel vagy használhatják (a továbbiakban együtt: névhasználat). 

 
4.§ Nem engedélyköteles 
a) az a névhasználat, amely jogszabályon alapul, 
b) az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok, intézmények, egyéb szervezetek 
névhasználata, 
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c) a közösségi közlekedési eszköz állomása, megállóhelye nevének feltüntetésével megva-
lósuló névhasználat. 
 
5. § A településnév-használat díjtalan. A kiadott engedélyek egy-egy példányát a Polgár-

mesteri Hivatal által vezetett nyilvántartáshoz kell csatolni. 
 

A névhasználati engedélyezési eljárás 
 

6.§ (1) A névhasználat engedélyezésével kapcsolatos elsıfokú hatáskört a képviselı-
testület gyakorolja. 

 
(2) A névhasználati engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgál-

tatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései 
– e rendeletben foglalt eltérésekkel – irányadók. 

 
7.§ (1) A névhasználat iránti kérelmet írásban, illetékmentesen a képviselı-testülethez kell 

benyújtani. A kérelem az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon is benyújtható. 
 
(2) A kérelemnek a Ket. 35.§ (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmaznia kell: 

a) a kérelmezı tevékenységi körét, 
b) a kérelmezett névhasználat idıtartamát, 
c) a kérelmezett névhasználat célját, 

d) a kérelmezett névhasználat módját, ennek keretében a megnevezés teljes szövegét, 
amennyiben a kérelmezı a „Tiszaalpár” nevet a 2.§ a) pontjában meghatározott célból kí-
vánja használni. 
 
(3) A kérelemhez mellékletként csatolni kell: 

a) a szervezet létesítı okiratának eredeti vagy másolati példányát, amennyiben a kérel-
mezı nem természetes személy, 

b) az embléma, jelvény, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék színes tervét – 
a tényleges méret és a nagyítás vagy kicsinyítés léptékének feltüntetésével –, amennyiben a 
kérelmezı a „Tiszaalpár” nevet a 2.§ c) pontjában meghatározott célból kívánja használni. 
 
8.§ (1) A névhasználat csak akkor engedélyezhetı, ha a kérelmezı 

a) természetes személy lakó- vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhe-
lye, telephelye, vagy fióktelepe Tiszaalpár nagyközség közigazgatási területén található, 
vagy 

b) tevékenysége, mőködése jellemzı módon Tiszaalpárhoz kötıdik. 
 
(2) A névhasználat engedélyezését meg kell tagadni, amennyiben: 

a) a névhasználat célja, módja vagy körülményei 
aa) jogszabályba ütköznek, 
ab) bizonyíthatóan az önkormányzat, vagy a település lakosságának jogait, jogos érde-

keit sértik vagy veszélyeztetik, vagy egyéb ok miatt méltatlanok, 
b) a kérelmezett névhasználat a kérelem elbírálását megelızıen engedélyezett névhasz-

nálattól nem különbözik. 
 
(3) A névhasználat – az irányadó jogszabályokra, más hatósági engedélyekre is figyelem-

mel – 
a) határozatlan, vagy határozott idıre, illetve feltétel bekövetkeztéig, 
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b) a tevékenység folytatásának, vagy a kérelmezı mőködésének idejére, 
c) egy vagy több alkalomra engedélyezhetı. 

 
(4) A névhasználati engedélyben a használat módjára nézve feltételek, kikötések, egyéb 

elıírások is megállapíthatók. 
 
9.§ (1) A névhasználati engedély a Ket. 72.§ (1) bekezdésében meghatározottakon túl tar-

talmazza: 
a) a névhasználat idıtartamát, 
b) a névhasználat célját, 
c) a névhasználat módját, 
d) a névhasználat díjmentességére történı utalást, 
e) az engedély visszavonhatóságára történı figyelmeztetést és lehetséges okait, 
f) a névhasználattal kapcsolatos esetleges feltételeket, kikötéseket, elıírásokat. 

 
(2) A névhasználati engedélyekrıl a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 

 
A névhasználati engedély visszavonása, az engedély nélküli névhasználat megtiltása 

 
10.§ A névhasználati engedélyt vissza kell vonni, amennyiben 

a) a kérelmezı 
aa) a névhasználatot az engedélyben foglaltaktól eltérı módon vagy célra folytatja, 
ab) az engedélyben meghatározott, a névhasználattal kapcsolatos feltételeket, kiköté-

seket, egyéb elıírásokat megszegi, 
b) a 8. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott okok az engedély kiadását követıen kö-
vetkeznek be. 
 
11.§ Az engedély nélküli, vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére folytatott 

névhasználatot meg kell tiltani. 
 

Záró rendelkezések 
 

13.§ (1) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
_____________________________________________ 

 
 

28.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a Tiszakécskei Tankerület számára átadandó dokumentumokról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Borsi Sándorné Vagyongazdálkodási csoportvezetı 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, van még jó néhány dokumentum, amit át kell adni a részükre, természetesen meg 
fogják tenni. 
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Gyıri István, képviselı: 
 
Véleménye szerint általánosan kimásolt adathalmazt tettek elé. Pl. nincs szakszervezet, csak 
közalkalmazotti tanács. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
További hozzászólás nem történt, tájékoztató volt, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_____________________________________________ 
 
 

29.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat- Martus Mónika közötti 
szerzıdésrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Csernus Tibor jogi képviselı 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Hozzászólás nem történt. Szavazásra bocsátotta a szerzıdéstervezetet. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
87/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat és Dr. 
Martus Mónika gyermekorvos közötti szerzıdésének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat és Dr. 
Martus Mónika gyermekorvos közötti szerzıdését megtárgyalta és elfogadta. 
 
Melléklet: szerzıdés 
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. Dr. Martus Mónika gyermekorvos 
6. irattár 

_____________________________________________ 
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30.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat szociális földprogramjá-
ról szóló rendeletrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A pénzügyi bizottságon észrevételek hangzottak el, mint például, hogy a helyrajzi számok 
hiányoznak a rendeletbıl. Hiányos valóban e tekintetben, de ettıl függetlenül hasznos. Né-
hány földterületet fel tudnak sorolni, de ez nem elegendı. Próbálkozni kell további földterület 
megszerzésével. Készülni fog egy levél, ami kérvényezni fogja az állami földekhez való jutta-
tás igénylését. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
5.§. 1-2 bekezdésének kivételét javasolta. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha találnak bérleményt a kertekben, akkor azt ki kell venni és azzal is segíteni azokon, akik 
kertészkedni szeretnének. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Abban az esetben, ha az 5.§-t kiveszik a rendeletbıl, akkor a hatályán is változtatni kell. Mert 
amely esetben a kihirdetést követı napon hatályba lép és jönnek a kérelmek, de nem lesz föld, 
akkor nem tudják teljesíteni a kéréseket. A hatályba lépést célszerő módosítani. Pl. hatályba 
lép, amely esetben a Képviselı-testület meghatározza a földterületeket. Esetleg mellékletbe 
kerülnek ezen földterületek felsorolása, és ennek elfogadásával lép hatályba. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Az 5.§ (2) bekezdésének kivételét javasolta. Az 5.§ (1) bekezdésének módosítása a követke-
zı: A testület által elfogadott helyrajzi számok és földterület nagyságokat tartalmazó mellék-
let elfogadása napján. Illetve volt egy másik, hogy ne csak a polgármester hatásköre legyen 
eldönteni a kérelmek elfogadását. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
A 3.§ (1) bekezdésében a kérelmeket a jegyzıhöz kelljen benyújtani; és ı továbbítja a pol-
gármesterhez, aki elıterjeszti a Képviselı-testület elé. 
 
 

Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselı 19:58 órakor elhagyta a Képviselı-testület ülését, 
így a képviselı-testületi tagok létszáma 7 fı. 
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Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Az 5.§-t a következıre kívánta változtatni: legyenek törölve a bekezdések és csak az 5.§ ma-
radjon, amely úgy szólna: a szociális földprogramban bevonható földterületet az 1. sz. mellék-
let tartalmazza. Illetve a záró rendelkezésnél írnák bele, hogy az önkormányzati rendelet az 1. 
sz. melléklet elfogadását követı napon lép hatályba. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Egyet értett a módosításokkal. Nagyon örül annak, hogy elindul a földprogram, már 2 évvel 
ezelıtt el kellett volna indítani. Akkor is megvoltak a földterületek, csak a hozzáállás nem. 
 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselı 20.01 órakor visszajött a Képviselı-testület ülésére, 

így a képviselı-testületi tagok létszáma 8 fı. 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A képviselı úrnak ismernie kellett volna a földterületeket, hogy azok milyen állapotba voltak 
és mindegyik bérleménybe volt. Ebben az évben csak 5 hektár van kint a többi mind vissza-
jött. Tudni kell ezek szántóföldi mővelésre alkalmasak, de víz nélkül a földprogramot megva-
lósítani nem lehet.  
 
Gyıri István, képviselı: 
 
A szociális földprogram miatt cserélték el a gyakorlókertet, amikor földterületet vásároltak a 
vasútállomás mögött. Ott kút is van fúrva, de a legrosszabb minıségő föld. A gyakorlókeretet 
elbontották, a betonoszlop nem tudja megvannak-e még. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
Ki is lett mérve a föld, az oszlopok is ki vannak véve, mert újra lesz kerítve a föld, a fák is ki 
vannak véve. Folyamatosan csinálják. Kút nincs fúrva, vezetékes drága víz volt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Annyit módosított még, hogy 2. sz. melléklet legyen a földterületek meghatározása, mert 1-es 
már van. 
 
Szavazásra bocsátotta a településnév használatának rendeletét a módosításokkal. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 

11/2013.(III.28.) Ör. számú önkormányzati rendelete 
a szociális földprogramról 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 
32. cikkének (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10.§ (1) bekezdésében, 
47.§ (3)–(5) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottsága, valamint az Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a követke-
zıt rendeli el: 

 
I. Fejezet 

Általános rendelkezések és eljárási szabályok 

1.§ Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat szociális földprogram keretében természetben 
nyújtott ellátásként e rendeletben meghatározott feltételekkel ingyenes termıföld-használatot 
biztosít a szociálisan rászorulók részére. A szociális földprogram célja: 

a) az alacsony jövedelemmel rendelkezı, vagy szociális ellátásban részesülı háztartások 
szociális földprogramba való bekapcsolása jövedelemszerzı képességük növelésével; 

b) munkanélküli családok megélhetési gondjainak csökkentése, hátrányos helyzetük ja-
vítása, további társadalmi leszakadásuk megakadályozása; 

c) munkavégzésre nevelés; 
d) munkakedv növelésével jövedelemszerzési lehetıség, életvitel, szemléletmód formá-

lás; 
e) szerepvállalás az aktív szociálpolitikai rendszerben. 

 
2.§ A rendelet hatálya Tiszaalpár Nagyközség közigazgatási területén található, a szociális 

földprogramba bevont belterületi termıföldekre és mezıgazdasági mővelés alatt álló belterü-
leti földekre (a továbbiakban együtt: földrészletek), valamint a szociális földprogramban 
résztvevı támogatottakra terjed ki. 
 

3.§. (1) A szociális földprogramban való részvételi szándékot a jelen rendelet melléklete 
szerinti kérelem alapján a jegyzınél lehet bejelenteni 2013. évben folyamatosan, majd 2014. 
és az azt követı években március 31. napjáig. A jegyzı a kérelmeket javaslatokkal együtt 
továbbítja Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületéhez. 

 
(2) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzı véleményének 

megismerését követıen megállapítja a programban való részvételi jogosultságot, és e rendelet 
4.§-ának (5) bekezdésben meghatározott területek közül kérelmezı számára kijelöl egyet, 
majd támogatási szerzıdés megkötésére kerül sor a támogatottal. 

 
(3) A támogatási szerzıdés:  

a) a 2013. évben benyújtott kérelmek esetében legkorábban 2013. május 1. napjától 
2014. február 28. napjáig terjedı határozott idıtartamra, 

b) a 2014. és az azt követı években benyújtott kérelmek esetében a kérelem benyújtásá-
nak éve március 1. napjától a következı év február 28. napjáig terjedı határozott idıtar-
tamra 

jön létre. 
 

(4) A részvételi kérelem abban az esetben utasítható el, ha: 
a) a kérelmezı nem felel meg e rendelet 4.§-ában szereplı feltételeknek, vagy 
b) a szociális földprogram végrehajtásához megjelölt földterületek már nem adnak lehe-

tıséget a kérelem teljesítésére. 
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II. Fejezet 

A gazdálkodást segítı támogatásra való jogosultság feltételei 

 
4.§. (1) Szociális földprogramban az a személy vehet részt, aki: 

a) legalább egy éve Tiszaalpár Nagyközség közizgatási területén állandó, vagy ideigle-
nes lakcímmel rendelkezik, 

b) vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján 
rendszeres szociális segély vagy foglalkoztatást helyettesítı támogatás került megállapítás-
ra, 

c) álláskeresı, regisztrált munkanélküli, 
d) nem rendelkezik mezıgazdasági mővelésre alkalmas földtulajdonnal, 
e) nem folytat egyéni vállalkozói tevékenységet, és nem személyesen közremőködı tag-

ja gazdálkodó szervezet tevékenységében, 
f) a kérelmezı családjában az egy fıre jutó jövedelem a minimálbér összegét nem éri el, 

továbbá 
g) vállalja a szociális földprogramban való részvételt. 

 
(2) Abban az esetben, ha a támogatható létszámkeretet meghaladja az (1) bekezdésben 

meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelı kérelmezık száma, Tiszaalpár Nagyköz-
ségi Önkormányzat Képviselı-testülete különösen az alábbi szempontok figyelembe vételével 
dönt a támogatás megállapításáról: a kérelmezı 

a) családjában kettı vagy több kiskorú gyermeket nevel, vagy 
b) családjában tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevel, vagy 
c) családjában tartósan beteg, vagy fogyatékos személyt gondoz. 

 
(3) A szociális földprogramban a közös háztartásban élı személyek közül egy személy ve-

het részt. 
 

(4) A szociális földprogramban részt vevık (továbbiakban: támogatottak) önkéntes alapon, 
támogatási szerzıdés megkötésével vállalhatják a részvételt. 
 
5.§ A szociális földprogramba bevonható területeket a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 

III. Fejezet 

A szociális földprogram mőködésére vonatkozó rendelkezések 

6.§. (1) A támogatottnak joga van: 
a) a közösségi munkára, 
b) a kijelölt földterületet termelési munkára alkalmas állapotban használatba venni, 
c) a kijelölt földterületet térítésmentesen használni. 

 
(2) A megtermelt termények egésze ingyenesen a támogatott tulajdonába kerül. 
 
(3) A támogatott köteles a szociális földprogram idıtartama alatt: 

a) a használatába adott, valamint a közösségi munkára kijelölt földterületet a jó gazda 
gondosságával folyamatosan mővelni – ideértve a gyommentesítést és a kártevık elleni 
védekezést –, valamint a termést idıben betakarítani, 
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b) biztosítani a használatában lévı földterület tekintetében a tulajdonosi ellenırzés fel-
tételeit, 

d) minden olyan magatartástól tartózkodni, mellyel más támogatottnak, vagy bárkinek 
kárt okozna. 
 
(3) Ha a szociális földprogramban résztvevı támogatott a földterület mővelését, a termesz-

tett növény és a földterület egyéb gondozását elmulasztja, az Önkormányzat felszólítja a köte-
lezettség teljesítésére. 
 

(4) Amennyiben a támogatott a felszólításnak nem tesz eleget, vagy magát vagy mulasztá-
sát elfogadható indokkal nem menti ki, az Önkormányzat a megállapodást azonnali hatállyal 
jogosult felmondani, mely együttjár a támogatottnak a szociális földprogramból való kizárá-
sával. Ebben az esetben az Önkormányzat más személyt jelöl ki az adott terület további mőve-
lésére. 
 

(5) A támogatott köteles az általa okozott kárt megtéríteni. 
 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

7.§ (1) Az önkormányzati rendelet a 2. számú melléklet elfogadását követı napon lép ha-
tályba. 

 
(2) Az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl az aljegyzı gondoskodik. 

_____________________________________________ 
 
 

31.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés védjegykérelmekrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Kapus Márta köztisztviselı 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
4 védjegykérelem érkezett Kiss Ferenctıl, Olajos Sándornétól, Gyıri Tibor Józseftıl és Guth 
Sándortól. Szeretnék a védjegyet használni. 
 
Hozzászólás nem történt, szavazásra bocsátotta Kiss Ferenc védjegykérelmét. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
88/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Kiss Ferenc védjegykérel-
mének 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 Kiss Ferenc (6067 Tiszaal-
pár, József Attila utca 21.) kérelmét a „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használatára vonat-
kozóan megtárgyalta, és engedélyezi a védjegy használatát.  
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezıvel kösse meg a 
Védjegyhasználati szerzıdést. 
 
Melléklet: kérelem 
Határidı: 2013. április 15. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Kiss Ferenc (6067 Tiszaalpár, József Attila utca 21.) 
4. irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Olajos Sándorné védjegykérelmét. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
89/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Olajos Sándorné védjegyké-
relmének 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 Olajos Sándorné (6067 Ti-
szaalpár, Kátai sor 6.) kérelmét a „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használatára vonatkozóan 
megtárgyalta, és engedélyezi a védjegy használatát.  
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezıvel kösse meg a 
Védjegyhasználati szerzıdést. 
 
Melléklet: kérelem 
Határidı: 2013. április 15. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
  
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Olajos Sándorné (6067 Tiszaalpár, Kátai sor 6.) 
4. irattár 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Gyıri Tibor József védjegykérelmét. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
90/2013.(III.27.) Kth. 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Gyıri Tibor József védjegy-
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 Gyıri Tibor József (6066 
Tiszaalpár, Esze Tamás u. 77.) kérelmét a „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használatára vo-
natkozóan megtárgyalta, és engedélyezi a védjegy használatát.  
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezıvel kösse meg a 
Védjegyhasználati szerzıdést. 
 
Melléklet: kérelem 
Határidı: 2013. április 15. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
  
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Gyıri Tibor József (6066 Tiszaalpár, Esze Tamás u. 77.) 
4. irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Guth Sándor védjegykérelmét. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
91/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Guth Sándor védjegykérel-
mének 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 Guth Sándor (6067 Tiszaal-
pár, Csongrád úti körzet 33.) kérelmét a „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használatára vo-
natkozóan megtárgyalta, és engedélyezi a védjegy használatát.  
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezıvel kösse meg a 
Védjegyhasználati szerzıdést. 
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Melléklet: kérelem 
Határidı: 2013. április 15. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
  
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Guth Sándor (6067 Tiszaalpár, Csongrád úti körzet 33.) 
4. irattár 

_____________________________________________ 
 
 

32.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 1/1997.(II.21.) számú 
Ktr. módosításáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A rendeletmódosítás a képviselık tiszteletdíjának módosítását javasolja. Tegnap volt egy mó-
dosító javaslata az aljegyzı asszonynak, hogy a tiszteletdíj összege megegyezzen a Ktv. sze-
rint megállapított illetményalap mindenkori összegével. Egyetértett vele és támogatja, de sze-
retné, ha a hivatal dolgozói is kapnának hasonló jellegő juttatást. 
 
Gyıri István, polgármester: 
 
Támogatja a kezdeményezést, de csak amennyiben a költségvetésbe belefér. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
12/2013. (III.28.) Ör. számú önkormányzati rendelete 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a települési képviselık, 

bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt 1/1997.(II.21.) Ktr. sz. önkormányzati rendele-

tének módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 
32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXIV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 17.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
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eljárva, továbbá a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint az Ügyrendi Bizottsága véle-
ményének kikérésével a következıt rendeli el: 
 

1.§ A Képviselı-testület a települési képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjá-
ról és természetbeni juttatásairól szóló módosított és egységes szerkezetbe foglalt 1/1997.(II.21.) Ktr. 
sz. önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ktr.) 2.§ (1) bekezdésének helyébe a következı ren-
delkezés lép: 

 
„2.§ (1) A képviselı havi tiszteletdíja (alapdíj) havi összege megegyezik a Kttv. szerint megállapí-

tott illetményalap mindenkori összegével.” 
 

2.§ (1) Az önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2013. 
január 1-jétıl kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetésérıl az aljegyzı gondoskodik. 
_____________________________________________ 

 
 

33.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés Bársony Anett kérelmérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Meghívást kapott társaival együtt a Pekingi Lovasfesztiválra. 150.000 Ft. támogatást kért, ami 
költségeinek töredékét teszi ki. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Elmondta, természetesen most is meg fogja szavazni. Örömmel vette tudomásul, hogy a pol-
gárırségnek is tagja a Bársony Anett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felhívta a képviselı úr figyelmét, hogy a napirendi pontról beszéljen. 
 
Szavazásra bocsátotta Bársony Anett kérelmét. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
92/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Bársony Anett támogatási 
kérelmének tárgyában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a követ-
kezı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta az írásbeli elı-
terjesztést és a kérelmet, és úgy határozott, hogy Bársony Anett, 6066 Tiszaalpár, Kádár 
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Lajos u. 34. szám alatti lakost külföldi fellépése érdekében nettó 150.000,- Ft-al támogat-
ja. A Képviselı-testület a támogatást azzal a reménnyel adja meg Bársony Anettnek, 
hogy a sikeres fellépését követıen Tiszaalpár fejlıdését és nevének öregbítését támogat-
ja. 
Felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kifizetés iránt intézkedjen. 

 
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. Bársony Anett (6066 Tiszaalpár, Kádár Lajos u. 34.) kérelmezı 
6. irattár 

_____________________________________________ 

 
 

34.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. évi belsı ellenırzési jelentésrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem kötelezı elıterjeszteni, tájékoztató jellegő. Megkérdezte kíván-e valaki hozzászólni.  
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Véleménye szerint, ha lenne a képviselıknek bátorsága, bizalmatlansággal lehetne élni a pol-
gármester úr ellen. Súlyos hiányosságokat tárt fel az ellenırzés. 
 
 

Taricska Tibor, alpolgármester 20:16 órakor távozott a Képviselı-testület ülésérıl, 
így a képviselı-testületi tagok létszáma 7 fı. 

 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Tegnap is elmondta, hogy néhány helyen komoly gondokat találtak az ellenırzés során, de 
nem indítanak semmiféle eljárást. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Állampolgársági kötelessége, ha valami törvénytelenség a tudomására jut, feljelentést tenni. 
Ha ı valami hibát tár fel azért van itt a jogász, hogy segítsen a problémát megoldani. Nem 
szólok többet. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
További hozzászólás nem történt, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_____________________________________________ 

 
 

35.) 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: 
 
Átadta a szót. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Kérdése volt, hogy a gyepmesteri feladatokról a szerzıdés megköttetett-e a Kiskunfélegyházi 
Városfenntartóval. Alatta van a következı, amit nem tudott értelmezni, illetve a zászló nem az 
önkormányzat épületén van, de valószínőleg nem történt meg a kicserélése. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem lett még kicserélve a zászló. A Városfenntartóval nem lett megkötve a szerzıdés. Alatta 
véleménye szerint a gyepmesteri feladatok saját hatáskörben történı megoldásának lehetısé-
gérıl van szó. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Az 52.-esnél mit takar, hogy elfogadva. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A határozatban leírt elutasítás lett elfogadva. 
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
Ha jól tudja a tankerület vezetı írt egy levelet a polgármester úrnak, hogy az iskola körbe van 
kerítve omlásveszély miatt. Erre várnak választ, ki fogja ezt megjavítani. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy évben 25 millió forintot átutalnak az államnak. Ebbe bele kellene férnie a tatarozásnak. 
Másik megoldás, hogy bizonyos összeget itt hagy az állam és ebbıl az önkormányzat betata-
rozza az épületet. Véleménye szerint ez nem önkormányzati feladata, ık átadták az intéz-
ményt. 
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Csernák Csilla, képviselı: 
 
A válasz el lett küldve a tankerült vezetınek? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Úgy gondolta a válasz egyértelmő, nem kíván ezzel foglalkozni, kifizették, de ha szükséges 
megírja ezt válaszként. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Mindenki nagyon jól tudja mibe került az iskola az önkormányzatnak. Nem 25 millió forintba. 
Az iskola nem az államé, ı csak mőködteti. A kisebb jellegő karbantartások és egyéb munká-
latok még mindig az önkormányzat feladatai közé tartoznak. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Nagyon jól tudják mire fizetik a 25 millió forintot, teljes mértékben a dologi kiadásokra. Eb-
ben a pedagógusok bére nincs benne, sem jutalom.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozatok végrehajtásáról szóló elıterjesztést. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
93/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő határoza-
tok tárgyában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben biztosított 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: 
 
Szavazásra bocsátotta az elızı ülés óta történt fontosabb eseményeket. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
94/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az elızı Képviselı-testületi 
ülés óta történtek tárgyában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a követ-
kezı 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 

_____________________________________________ 

 
 

36.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Képviselık kérdései, interpellációi 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Három dolgot mondott el. Február végén, március elején döntöttek arról, hogy a régi piac kér-
dése be lesz terjesztve a bizottság és a testület elé. Nem történt meg, mi ennek az oka? Akkor 
kérte, hogy szeptember-októberre legyen készen. A másik, a várossá nyilvánítás ki van-e fi-
zetve. A harmadik, hogy a hivatalba, a folyosóra kellene csináltatni egy zárható üveges szek-
rényt, amelybe kihelyezésre kerülnének a nyereménytárgyak, fényképek, vázák, emlékplaket-
tek.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Válaszul elmondta, az ıszön megkezdıdtek a régi piaccal kapcsolatos munkálatok, annak 
rendbetételére. El kellene dönteni, mi legyen annak a helyén. Ami gond a sertésfeljáró. Véle-
ménye szerint nem kellene lebontani. Javaslatokat várt. 
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Barna Sándor, képviselı: 
 
Elmondta a javaslatát. Élettelen dolog ott ne maradjon. Errıl az elıterjesztés nem készült el. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem értette, mert olyan elıterjesztéseket kérnek a képviselık, amelyek folyamatban vannak. 
A napirendi pontok jó része csak azért van behozva a testület elé, hogy tájékoztatva legyenek 
róla. Nincsenek javaslatok, ı behozza az elıterjesztést, amelyben leírja a saját javaslatát és 
azon mindig módosítanak. Egyszerőbb lenne már a képviselık javaslatát beterjeszteni és nem 
2-3 körön keresztül tárgyalni egy témát. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
Kérése volt a testület abban foglaljon állást, hogy mi legyen a sertésátvevı hellyel. İ meg-
kapta az utasítást a polgármester úrtól a bontásra, amely folyamatban van. A közmunka-
program 1 hónapot csúszott, így késıbb tudtak az emberekkel elkezdeni dolgozni. Még az 
idén nem jutottak el a piacig, mert voltak fontosabb teendık. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A várossá nyilvánítás során 635.000 forintot kellett kifizetni. Többször telefonált ezzel kap-
csolatban, hogy 500.000 forintról volt szó. Kiderült az áfát nem számolták. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Testületi határozatokról van szó. Abban a határozatban 500.000 forintot fogadott el a testület. 
Kérdezte a polgármester úrtól milyen jogcímen fizetett ki plusz 135.000 forintot, saját hatás-
körben? Mert, ha költségvetésbıl fizette ki, akkor az jelenjen meg a testület elıtt és arról 
döntsenek, mert ez elmaradt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az emléktárgyakkal kapcsolatosan elmondta, a hivatalban nincs vitrin, tehát készíttetni kell. 
Egyetértett vele. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
İ is úgy tudta, áfa mentes tevékenységet folytat a vállalkozó. Milyen alapon lett nettó vagy 
bruttó ár meghatározva, csak egyfajta lehet. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Ha nem lesz várossá nyilvánítva a település, akkor ez is kidobott pénz. A piac nagyon jó he-
lyen van. Fel kell ajánlani a helyi vállalkozónak, hogy vigye el onnan a sertésátvevıt, úgy 
tudja egy vágóhidat is szeretne létesíteni. 
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Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
Elmondta, a Dragony Józsefnek sokkal komolyabb mázsája van, biztos nincs rá szüksége. 
Ahhoz, hogy átvevıhelyet létesítsen engedélyek szükségesek, nem olyan egyszerő. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Két szavazást szeretne kérni. Az egyik a régi piac ügyében, ami korábban volt határozat, an-
nak a határidejének a meghosszabbítását kérte április 30-ra. A másik a várossá nyilvánítás 
során kifizetett plusz 135.000 forintról készüljön egy elıterjesztés, hogyha a polgármester 
kifizethette saját hatáskörébe, akkor az legyen leírva, ha nem, akkor a testület elé kerüljön egy 
utólagos jóváhagyás. 
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
A múltkor is említette már, lakossági kérés volt, hogy a piac parkolóját lehessen használni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Van zárt napirendi pont, amit tárgyalni kell. Kérte zárt ülés keretében tárgyalják. 
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
Rendben. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a régi piac rendbetételének határidı módosítását. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
95/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a régi piac rendbetételének 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 18/2013.(I.29.) sz. Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottsági határozat alapján a régi piacterület rendbetételének határidejét 
meghosszabbította 2013. április 30. napjáig. 
 
Határidı: 2013. április 30. 
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 
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5. Bartucz István településüzemeltetési munkatárs 
6. irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a várossá nyilvánítás során kifizetett plusz 135.000 forintról szóló hatá-
rozatot. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
96/2013.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a várossá nyilvánítás során 
kifizetett plusz 135.000 forintjának tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza Dr. Vancsura Ist-
ván polgármestert, a következı képviselı-testületi ülésre készüljön elıterjesztés a testü-
let részére a várossá nyilvánítás során kifizetett plusz 135.000 ezer forintról, a polgár-
mester saját hatáskörben történı kifizetésérıl. Amennyiben nem saját hatáskörben tör-
tént az összeg kifizetésre, akkor a testület elé egy utólagos jóváhagyás kerüljön elfoga-
dásra. 
 
Határidı: áprilisi képviselı-testületi ülés 
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 

_____________________________________________ 

 
Gyıri István, képviselı: 
 
Tudomása szerint a Teleházat átszervezték és a könyvtárba fog kerülni. Kaptak számítógépe-
ket, de úgy gondolta minden gépre nincs szükség a könyvtárban. Nem tudja a gépeknek mi 
lesz a sorsa, de mindenképpen leltárba kell venni azokat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az átköltöztetés megtörtént. Egyetlen gép maradt itt a kft. ügyvezetıjének, de a tulajdonjoga 
a gépeknek változatlanul a Teleházé, ugyanis pályázaton nyerték. 
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Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Célszerő lenne ezt a fajta együttmőködést egy megállapodásba megfogalmazni, miután már a 
gépek összevonásra kerültek. Ebben legyen leírni, hogyan történik a gépek ırzése, szervízelé-
se stb. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület ülését 21:05 órakor bezárta. 
A Képviselı-testület zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 

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

                    polgármester                                    aljegyzı 
 


