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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 1976/2013. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 02-án 

tartott rendkívüli ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Dr. Vancsura István polgármester 
  Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
  Barna Sándor, Gyıri István, 
  Kacziba Sándor, Dr. Puliusné Sárdi Mária, 
  Vancsura Zoltán (7 fı) 
  Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
  
Bejelentéssel távollevı képviselı: Csernák Csilla, Dr. Csernus Tibor 
     
Jegyzıkönyvvezetı: Török Annamária 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. 19:08 órakor megállapította, hogy a Képviselı-
testület határozatképes, jelen volt 7 fı. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pont elfogadását. 
  
A Képviselı-testület a javasolt napirendi ponttal 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózko-
dás nélkül – egyetértett. 
 
 

Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi Várossá nyilvá-
nítási kezdeményezés tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, azért volt szükség összehívni a képviselı-testületet erre a rendkívüli ülésre, mert a 
várossá nyilvánításról szóló határozatot nyílt ülés keretében kellett volna meghozni. Ezt a 



törvény elıírja, mégis elkerülte a figyelmet. A CNÖ-nak is meg kell hoznia a döntés, erre 
április 03-án délután kerül sor. Hozzászólásokat várt. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
A határozat kiegészítésére tett javaslatot, miszerint az utolsó mondat úgy legyen írva: megte-
remti azok végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit, abban az esetben, ha az állam 8 
státuszt biztosít a Tiszaalpári Önkormányzat számára, mert 36 millió 640 ezer forint normatí-
vát jelent az állam részérıl. Örül annak, ha várossá nyilvánítják Tiszaalpárt, de csak abban az 
esetben, ha minimum 8 státuszt ad az állam. Egyébként nem szabad, hogy ilyen kiadásokkal 
terheljék a település lakosságát. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Úgy gondolta elıször el kellene érni a városi rangot és majd csak utána jönnének az ezzel járó 
kötelezettségek. Jogszabályban le van írva az állam mit ad a városoknak. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Tájékoztatta a képviselı-testületet, ez a határozat jelenleg arról szól, hogy errıl született már 
egy döntés, csak a formája nem volt megfelelı. Ezt a törvény szerint ki kell javítani, mert 
egyébként a kezdeményezést nem fogják támogatni. Amit a képviselı úr kér egy másik dolog. 
A különbözı településekhez és lakosságszámhoz igazodóan jogszabály határozza meg adott 
esetben mekkora a hivatal dolgozói létszáma, a támogatások összege stb. Ilyet kérni szükség-
telen. A mostani határozat arról szól, hogy kaptak egy lehetıséget kiküszöbölni azt a hibát, 
hogy zárt ülés keretében került meghozatalra. Plusz feltételeket nem lehet felállítani. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Véleménye szerint elıre mennek olyan dolgoknak, aminek nem kellene. Ha várossá lesz nyil-
vánítva a település automatikusan megkapja azokat a feltételeket, amelyek egy ugyanilyen 
létszámú városra vonatkoznak, mint Tiszaalpár. Ilyen feltételt nem lehet megszabni. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
A határozatban az szerepel „megteremti azok végrehajtásának szervezeti és személyi feltétele-
it”. Véleménye szerint ezeket az államnak kell megteremteni, amit a normatíván keresztül 
biztosít. Városnál minimum 22 fı. Akkor csak annyiban módosítja, hogy megteremti azok 
végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit a normatíva biztosításával. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kisebb létszámú városok is vannak, mint Tiszaalpár, biztos benne, hogy hozzá fogja tenni a 
településre vonatkozó normatívát. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Kérdése volt, hogy 1. és 2. pontban leírtak 19 órára le vannak rendezve? 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 



 
Az 1. és 2. pontban leírtakra tudtak tájékoztatást adni. Elküldtek ezzel kapcsolatban egy hiva-
talos levelet a rendelkezésre álló adatok alapján, illetve a 2. pontban kért adatok is elküldésre 
kerültek. A határozattal volt probléma, illetve a határidıvel, mert március 28-án kapták a le-
velet, jött a hétvége az ünnep. Szóbeli engedélyt kaptak arra, hogy legkésıbb április 03-án 
érkezzen meg a határozat kivonat, és akkor elfogadják. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Kettı határozat kivonatot kérnek. Itt egy határozatot hoznak, melyik a másik? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A CNÖ határozata. Azt is korrigálni kell. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Utolsó módosítása: Abban az esetben, ha az állam 8 státuszt biztosít a Tiszaalpári Önkor-
mányzat számára. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A várossá nyilvánításnál meg van adva, hogy egy 5000-10000 közötti lakosú városnak milyen 
feltételeket szabtak meg. Minimum 22 fı. Ebben az esetben 22,1-22,2 státusz lesz meghatá-
rozva. Nem szükséges semmit bele írni, mert az állam a törvényi elıírásoknak megfelelıen 
fogja megadni a plusz státuszt. Ami azt jelenti, kb. 100 millió forint normatívát fog adni az 
állam. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Nem értette mi ezzel a kiegészítéssel a probléma. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Felhívta a képviselı úr figyelmét, akkor is biztosítja, ha nem írják bele. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Gyıri képviselı úr által tett módosítást, miszerint az állam abban az 
esetben, ha város lesz a település, biztosítsa a személyi feltételeknél a 8 státuszt. 
 
A Képviselı-testület 2 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – nem fogadta 
el a javaslatot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a várossá nyilvánítási kezdeményezésrıl szóló eredeti határozatot. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 



 
98/2013.(IV.02.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a Várossá nyilvánítási pályázatról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete kezdeményezi Tiszaalpár 
Nagyközség várossá nyilvánítását, valamint a területszervezési eljárásról szóló 321/2012. 
(XI. 16.) Korm. Rendelete értelmében vállalja, hogy a várossá nyilvánítás esetén ellátja a 
városi önkormányzatok és szerveik részére jogszabályban elıírt kötelezettségeket, meg-
teremti azok végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit.  
 
Határidı: azonnali 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
  
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 

2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 

3. Közigazgatási és Igazgatásügyi Minisztérium 

4. Irattár 

_____________________________________________ 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület rendkívüli ülését 19:22 órakor 
bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

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

                    polgármester                                    aljegyzı 
 
 


