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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 2212/2013. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 30-án 

tartott soron következı ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Dr. Vancsura István polgármester 
  Barna Sándor, Csernák Csilla, 
  Gyıri István, Dr. Puliusné Sárdi Mária (5 fı) 
  Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
 
Külön megjelentek: Ajtai Elemérné, CNÖ elnök 
 Ajtai Elemér 
 Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs 
 Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
 Borsos Botond, HBF Hungaricum Kft. ügyvezetıje 
 Kiss Mária óvodavezetı 
 Németh Sándor, körzeti megbízott 
 Novák Imréné, óvoda részérıl 
 Szentirmay Tamás újságíró 
 Timafalvi László r. alezredes, Kiskunfélegyházi Rendırkapitányság 
 vezetıje 
 Tóth Roland, KMB alosztályvezetı 
 Török Roland, körzeti megbízott 
 Trió Tv. 
   
Bejelentéssel távollevı képviselı: Kacziba Sándor 
 
Napirendi pontok tárgyalása közben érkezett képviselık: Dr. Csernus Tibor, Dr. Taricska Ti-
bor, Dr. Vancsura Zoltán 
     
Jegyzıkönyvvezetı: Török Annamária 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévıket. 16:10 órakor megállapította, hogy a Képviselı-testület 
5 fıvel határozatképes. 
Javasolta, ha megérkezik a kapitány úr, a rendırségi beszámolóról szóló napirendi pont elıre-
hozatalát, illetve a 17. napirendi pont lenne az elsı amit tárgyalnának, majd következne a zárt 
ülés és kimaradna 6., 15., 19-es napirendi pontok, mert azokat a bizottság nem tárgyalta. 
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Gyıri István, képviselı: 
 
Kérte az 5. napirendi pont levételét, mert a képviselı-testület írásban nem kapta meg az anya-
got és véleménye szerint, errıl e-nélkül nem lehet tárgyalni. Részérıl elfogadhatatlannak tar-
totta. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta a képviselı úr a tegnapi bizottsági ülésen is aggályait fejezte ki. Úgy gondolta a 
képviselı úr tagja volt a munkacsoportnak, aki ezt a napirendi pontot tárgyalta, kifejthette 
volna ott is véleményét. Takarékoskodási okok miatt nem került nyomtatott formában kiosz-
tásra, de e-mailben minden képviselınek ki lett küldve. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Nem hagyták, hogy elmondja módosításait. Továbbra is azt gondolta írásos anyag nélkül nem 
lehet errıl dönteni. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Javasolta, ha lehet határidıt hosszabbítani április 30-ra, akkor hosszabbítsák meg és egy rend-
kívüli ülésen fogadják el a jövı héten. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Nem zárható ki, de el kellett mondania, hogy a jogszabály január 1-jével lépett hatályba, már 
így is kaptak egy hosszabbítást. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Pontonként, részletesen, nagyon alaposan kitárgyalták. A képviselı úrnak felhívták figyelmét, 
mondja el módosító javaslatait. Akkor ott azt mondta, majd a megfelelı pillanatban, a Tv elıtt 
elmondja. 
 
 
Szavazásra bocsátotta az 5. napirendi pont levételét. 
 
A Képviselı-testület 1 igen szavazattal - 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással (1 fı nem vett 
részt a szavazásban) – nem fogadta el az 5. napirendi pont levételét. 
 
 
Szavazásra bocsátott a napirendi pontok sorrendjének elfogadását. 
 
A Képviselı-testület a napirendi pontok sorrendiségével 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazat-
tal, tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Elıterjesztés a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 kódszámú Szennyvízcsatornázási kivite-
lezı kiválasztására 
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Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
2. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát érintı 

szerkezetátalakításról (zárt ülés) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna al-
jegyzı 
 

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

4. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadása tárgyá-
ban 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Borsi Sándorné vagyongazdálkodási cso-
portvezetı 
 

5. Beszámoló a 2012. évi közrend- és közbiztonság helyzetérıl 
Elıterjesztés: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

6. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabály-
zatának megalkotása tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna al-
jegyzı 

 
7. Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub kérelmérıl 

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

8. Elıterjesztés a védjegykérelmekre 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

9. Elıterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításá-
ról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

10. Elıterjesztés az Apraja Falva Közhasznú Egyesület támogatása tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

11. Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola mőszaki állapotáról, döntés a felújí-
tási feladatok finanszírozása tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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12. Elıterjesztés a 0274/15 és 0274/144 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú mezıgazdasági 
ingatlanok értékesítése tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

13. Elıterjesztés a hangtechnikai berendezések iránti kérelmekrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

14. Elıterjesztés Horti Sándor megbízási szerzıdésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

15. Elıterjesztés a „Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata KEOP-1.2.0/2F/09-2010-
0069 pályázatához kapcsolódóan a támogatási arány korrekcióját megalapozó tanul-
mányok elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

16. Elıterjesztés a Belügyminisztériumi pályázat tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

17. Szóbeli elıterjesztés a Torda testvértelepülés anyagi támogatása tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

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

19. Képviselık kérdései, interpellációi 
 
 

1.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Elıterjesztés a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 kódszámú Szennyvízcsatornázási 
 kivitelezı kiválasztására 

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

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elıterjesztés ismertetésére felkérte Borsos Botondot. 
 
Borsos Botond, a HBF Hungaricum Kft. ügyvezetıje: 
 
Tisztelettel köszöntött mindenkit. Megérkezett a 3 db ajánlat. A hiánypótlás után megállapí-
tották mely ajánlatok az érvényesek és érvénytelenek. Az értékelés során megállapítottak bi-
zonyos pontszámokat. A Duna Aszfalt Kft. árban is lényegesen jobb ajánlatot tett. A fenntart-
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hatósági tervnél is több pontot kapott. Ezért javasolták 1. helyen a Duna Aszfalt Kft.-t. 
Amennyiben ezt a testület elfogadja, akkor tovább küldik jóváhagyásra és amint ık kiadják a 
dokumentumot, akkor tudják kihirdetni. Bizonyos módosításokat kértek korábban is, amikor a 
telep eredményeirıl volt szó. Bízik benne erre nem kerül sor, ha mégis akkor újra testület elé 
kell hozni. 15 nap van rá, hogy elfogadják vagy hiánypótlást kérjenek. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
5%-ban kell saját erı ehhez a beruházáshoz. Kb. a 2 milliárd forintnak az 5%-a 100 millió 
forint és ha van 1980 ingatlan, akkor azt a plusz 380 millió forintot, amit az ingatlanosok be-
fizetnek. Az önkormányzat vissza fogja-e fizetni a lakosságnak? Vagy mit akarnak vele kez-
deni. Szerzıdésmódosításokat kell csinálni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A lakosság messzemenıen nem annyit fizetett be. Kérte a képviselı urat tartózkodjon attól a 
magatartástól, hogy mindenkinek beleszól a beszédébe. A bizottság megtárgyalta, támogatta 
az elıterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalát. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
99/2013.(IV.30.) Kth. 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 kód-
számú szennyvízcsatornázási kivitelezı kiválasztása tárgyában 
 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete, mint ajánlatkérı által a „Vállalkozási 
szerzıdés Tiszaalpár szennyvízcsatornázására („Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és 
tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és felszínalatti vizeinek megóvá-
sáért”)” iránt hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárásban a következı döntést hozta: 

 
 

ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉSI JAVASLAT: 
 
 
Ajánlattevık:  
 
1. OK BAU Építıipari és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (1037 Budapest, Bojtár u. 41-47.) 
2. Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) 
3. OMS Környezetvédelmi Kft. (2890 Tata, Bacsó Béla út 37.) 
 
Ki nem zárt ajánlattevık: 
 
1. OK BAU Építıipari és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (1037 Budapest, Bojtár u. 41-47.) 
2. Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) 
3. OMS Környezetvédelmi Kft. (2890 Tata, Bacsó Béla út 37.) 
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Érvényes ajánlatot tevı ajánlattevık:  
 
1. Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) 
2. OMS Környezetvédelmi Kft. (2890 Tata, Bacsó Béla út 37.) 
 
Érvénytelen ajánlatot tevı ajánlattevı:  
 
1. OK BAU Építıipari és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (1037 Budapest, Bojtár u. 41-47.) 
 
A nyertes ajánlattevı:  
 
Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) 
 
A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı:  
 
OMS Környezetvédelmi Kft. (2890 Tata, Bacsó Béla út 37.) 
 
 
INDOKOLÁS: 
 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.) a Kbt. Második részének XII. 
fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „Vállalkozási szerzıdés Tiszaalpár szennyvízcsator-
názására („Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti kör-
nyezetének, felszíni és felszínalatti vizeinek megóvásáért”)” iránt. Az ajánlati felhívás az Európai Unió 
hivatalos lapjában 2012. december 13-án 2012/S 240-395181 szám alatt, a Közbeszerzési Értesítı 
2012. december 17-ei, 146. számában KÉ-19586/2012. szám alatt került közzétételre. Az ajánlati felhí-
vás módosítása az Európai Unió hivatalos lapjában 2013. február 26-án 2013/S 040-063209 szám alatt, 
a Közbeszerzési Értesítı 2013. február 27-ei, 146. számában KÉ-2101/2013. szám alatt került közzété-
telre. 
 
Az ajánlattételi határidı lejártáig, 2013. március 18. napján 10,00 óráig 3 ajánlattevı nyújtotta be ajánla-
tát. Az ajánlattételi határidı 2013. március 18. napján 10,00 órakor lejárt, a beérkezett ajánlatok bontá-
sa megtörtént.  
 
A következı ajánlattevık nyújtották be ajánlatukat: 
 
1. OK BAU Építıipari és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (1037 Budapest, Bojtár u. 41-47.) 
2. Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) 
3. OMS Környezetvédelmi Kft. (2890 Tata, Bacsó Béla út 37.) 
 
Az ajánlatok bontását követıen a Kbt. 63. §-ábban foglaltaknak megfelelıen megvizsgálásra került, 
hogy az ajánlattevık által benyújtott ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, valamint a doku-
mentációban meghatározott feltételeknek. Az ajánlati felhívásban elıírtaknak megfelelıen került meg-
ítélésre az ajánlattevık szerzıdés teljesítésére való alkalmassága vagy alkalmatlansága. Megvizsgálás-
ra került továbbá, hogy valamely ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelennek minısül-e. 
 
2013. március 27. napján valamennyi ajánlattevı részére hiánypótlásra vonatkozó felszólítás került 
megküldésre. A hiánypótlások benyújtásának határideje 2013. április 5. napjának 11,00 órája volt. 
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A határidıre az OK BAU Építıipari és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (1037 Budapest, Boj-
tár u. 41-47.), a Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) és az OMS Környezetvédelmi Kft. 
(2890 Tata, Bacsó Béla út 37.) ajánlattevık hiánypótlásukat benyújtották. 
 
A hiánypótlásra vonatkozó valamennyi felszólításnak a Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 
150.) és az OMS Környezetvédelmi Kft. (2890 Tata, Bacsó Béla út 37.) ajánlattevık az elıírt határidı-
ben eleget tettek. 
 
2013. április 12. napján ajánlatkérı felvilágosítást kért az OK BAU Építıipari és Szolgáltató Korlátolt 
Felelısségő Társaság ajánlattevıtıl. A felvilágosítás benyújtásának határideje 2013. április 16. napjá-
nak 11,00 órája volt. 
 
Az OK BAU Építıipari és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ajánlattevı a felvilágosítását 2013. 
április 16. napján benyújtotta.  
 
A hiánypótlások és felvilágosítások benyújtásának határidejét követıen a Kbt. 63. §-ában foglaltaknak 
megfelelıen ismételten megvizsgálásra került, hogy az ajánlattevık által benyújtott ajánlatok megfelel-
nek-e az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlati felhívásban elıírtaknak megfelelıen került megítélésre az ajánlattevık szerzıdés teljesítésé-
re való alkalmassága vagy alkalmatlansága. 
 
Megállapításra került, hogy a Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) és az OMS Környe-
zetvédelmi Kft. (2890 Tata, Bacsó Béla út 37.) ajánlattevık ajánlata érvényes. 
 
Az érvényes ajánlatok értékelésére az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján, 
valamint a Kbt. 71-73. §-okban foglaltakra tekintettel került sor. 
 
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatokat értékelı Közbeszerzési Bírálóbizottság szakvéleményében 
a következıket állapítja meg:   
 
Ajánlattevık:  
 
1. OK BAU Építıipari és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (1037 Budapest, Bojtár u. 41-47.) 
2. Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) 
3. OMS Környezetvédelmi Kft. (2890 Tata, Bacsó Béla út 37.) 
 
Ki nem zárt ajánlattevık: 
 
1. OK BAU Építıipari és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (1037 Budapest, Bojtár u. 41-47.) 
2. Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) 
3. OMS Környezetvédelmi Kft. (2890 Tata, Bacsó Béla út 37.) 
 
A Kbt. és az ajánlati felhívás alapján nem volt olyan ok, amely miatt az ajánlattevıket az eljárásból ki 
kellett volna zárni. 
 
Érvényes ajánlatot tevı ajánlattevık:  
 
1. Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) 
2. OMS Környezetvédelmi Kft. (2890 Tata, Bacsó Béla út 37.) 
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A Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) és az OMS Környezetvédelmi Kft. (2890 Tata, 
Bacsó Béla út 37.) ajánlattevık ajánlata megfelel az ajánlati felhívásnak és az ajánlati dokumentáció-
nak, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  
 
Ajánlattevık alkalmasak a szerzıdés teljesítésére, mivel megfelelnek az ajánlati felhívásban elıírt va-
lamennyi, a szerzıdés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelménynek. 
 
A Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) és az OMS Környezetvédelmi Kft. (2890 Tata, 
Bacsó Béla út 37.) ajánlattevık ajánlata érvényes, mivel a Kbt. 74. § (1)-(2) bekezdése szerinti érvény-
telenségi okok nem állnak fenn ezen ajánlattevıknél, illetve ajánlatuknál. 
 
Érvénytelen ajánlatot tevı ajánlattevı:  
 
1. OK BAU Építıipari és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (1037 Budapest, Bojtár u. 41-47.) 
 
Az érvénytelenség indoka:  
 
1.  Az ajánlati felhívás III.2.3. M/2.) pontja értelmében „Ajánlattevınek a 310/2011. (XII. 23.) 
Korm. r. 15. § (2) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló esz-
közök, berendezések, illetıleg mőszaki felszereltség leírását, arra vonatkozó kifejezett nyilatkozattal 
együtt, hogy a teljesítési határidı lejártáig az adott eszköz az ajánlattevı rendelkezésére fog állni. Az 
ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, a minimum-
követelményekben megfogalmazásra került. A saját tulajdonú eszközök rendelkezésre állását az elıírt 
eszközökre vonatkozó állóeszköz-nyilvántartás benyújtásával, a nem saját tulajdonban levı eszközök 
rendelkezésre állását az elıírt eszközökre vonatkozó, errıl szóló szerzıdés másolati példányának csa-
tolásával kell igazolni. Csatolni kell továbbá a gépjármővek forgalmi engedélyének másolatát. 
Alkalmatlan az ajánlattevı, ha nem rendelkezik a szerzıdés teljesítéséhez szükséges üzemképes és a 
teljesítésre alkalmas állapotú alábbi eszközökkel és berendezésekkel: 
— 1 db kotrógép (árokásó) 
— 2 db kotró-rakodó munkagép 
— 3 db min 7 t összsúlyú billenı platós tehergépkocsi 
— 50 m2 dúcolat 
— 1 db vízszintes talajfúró 
— 2 db döngölı 
— 1 db légkompresszor 
— 1 db hézagvágó 
— 1 db árokásó gépre szerelhetı hidraulikus bontókalapács 
— 2 db optikai szintezı mőszer 
— 1 db padkahenger 
— 1 db útvibrátor 
— 1 db tachiméter”. 
 
A 2013. január 23. napján megküldött kiegészítı tájékoztatás 11. pontja kimondja: „Ajánlatkérı az ösz-
szes résztvevı jármő forgalmi engedélyének másolatát kéri az ajánlatban csatolni”. 
 
Az OK BAU Építıipari és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ajánlattevı az ajánlat 67-87. olda-
lán bemutatta a rendelkezésre álló eszközöket és berendezéseket, azonban nem csatolta a gépjármő-
vek forgalmi engedélyének másolatát, illetve az összes résztvevı jármő forgalmi engedélyének másola-
tát. 
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Ajánlatkérı hiánypótlásra vonatkozó felszólításában felhívta az ajánlattevıt, hogy hiánypótlásként pótol-
ja az ajánlat 67-87. oldalán bemutatott, összes résztvevı jármő forgalmi engedélyének másolatát. 
 
Az OK BAU Építıipari és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ajánlattevı a 2013. április 05. nap-
ján benyújtott hiánypótlásának 13. oldalán a következı nyilatkozatot tette: az „1 db kotrógép (árokásó), 
2 db kotró-rakodó munkagép, légkompresszor rendszám nélküli munkagépek, melyeket közterületen 
való közlekedésre nem használunk”. Az elızıekben megjelölt munkagépeken túl azonban e nyilatkoza-
tában, illetve a hiánypótlás további részeiben nem nyilatkozott az ajánlat 67-87. oldalán bemutatott 
egyéb eszközökrıl, berendezésekrıl, jármővekrıl, azok közúti közlekedésben való részvételérıl, és 
azok vonatkozásában – a hiánypótlásra vonatkozó felszólítás ellenére – a kért forgalmi engedélyeket 
sem csatolta. 
 
Ajánlatkérı fentiekre tekintettel 2013. április 12. napján felvilágosítást kért az OK BAU Építıipari és 
Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ajánlattevıtıl arra vonatkozóan, hogy az általa az ajánlat-
ban bemutatott jármővek közül melyek vesznek részt a közúti közlekedésben, és melyek nem. 
 
Az OK BAU Építıipari és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ajánlattevı a 2013. április 16. nap-
ján benyújtott felvilágosítás 4. oldalán csatolt nyilatkozatában az alábbiakat közölte:  
 
— 1 db kotrógép (árokásó): „A munkaterületek közötti, közúti közlekedésük nem saját géperejük által, 
hanem speciális szállítójármő segítségével valósul meg.” 
— 2 db kotró-rakodó munkagép: „Az állóeszköz nyilvántartásban szereplı, kritériumnak megfelelı esz-
közök egy része rendszám nélküli munkagép. A rendszám nélküli munkagépek munkaterületek közötti, 
közúti közlekedésük nem saját géperejük által, hanem speciális szállítójármő segítségével valósul meg. 
Jelen felvilágosításhoz csatoljuk 2 db rendszámmal rendelkezı munkagépünk forgalmi engedélyének 
másolatát.” 
— 3 db min 7 t összsúlyú billenı platós tehergépkocsi: „Jelen felvilágosításhoz csatoljuk 3 db min. 7 t 
összsúlyú billenı platós tehergépkocsi forgalmi engedélyének másolatát. Ezen jármővek közúti szállí-
tást bonyolítanak.” 
— 50 m2 dúcolat: „Nem jármő”. 
— 1 db vízszintes talajfúró: „Nem jármő”. 
— 2 db döngölı: „Nem jármő”. 
— 1 db légkompresszor:”Az állóeszköz nyilvántartásban szereplı, kritériumnak megfelelı eszköz rend-
szám nélküli munkagép/vontatmány. A munkaterületek közötti, közúti közlekedése nem saját gépereje 
által – vagy vontatmányként, hanem szállítójármő segítségével valósul meg”. 
— 1 db hézagvágó: „Nem jármő”. 
— 1 db árokásó gépre szerelhetı hidraulikus bontókalapács: „Nem jármő”. 
— 2 db optikai szintezı mőszer: „Nem jármő”. 
— 1 db padkahenger: „Nem jármő”. 
— 1 db útvibrátor: „Nem jármő”. 
— 1 db tachiméter”: „Nem jármő”. 
 
Az OK BAU Építıipari és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ajánlattevı a benyújtott felvilágosí-
táshoz mellékelte a fenti tartalmú nyilatkozatában megjelölt jármővek forgalmi engedélyének másolatát. 
 
A Kbt. 67. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérı köteles az összes ajánlattevı számára azonos 
feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetıségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmő 
kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevıktıl felvilágosí-
tást kérni. 



11 

 

A (2) bekezdése szerint a hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az aján-
latkérı a többi ajánlattevı egyidejő értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevık részére meg-
küldeni, megjelölve a határidıt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. 
A (3) bekezdés alapján a hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplı iratokat módosítani és 
kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumen-
táció vagy a jogszabályok elıírásainak. A hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplıt be-
vonni az eljárásba. A hiánypótlás során a 26. § nem megfelelı alkalmazása esetén az ajánlatban alvál-
lalkozóként megjelölt gazdasági szereplı közös ajánlattevınek minısíthetı. 
Az (5) bekezdés értelmében az ajánlatkérı köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypót-
lási felhívás(ok)ban nem szereplı hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a késıbbi hiánypótlások 
során már nem pótolhatók. 
A (9) bekezdés szerint az ajánlatkérı köteles meggyızıdni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosí-
tás megadása a (3) és (7) bekezdésekben foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (7) bekezdés rendelkezé-
seinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az elıírt 
határidıben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az 
elbírálás során. 
 
Az ajánlatkérı 2013. március 27. napján megküldött hiánypótlásra vonatkozó felszólítására az OK BAU 
Építıipari és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ajánlattevı a 2013. április 5. napján benyújtott 
hiánypótlásban nem pótolta az ajánlat 67-87. oldalán bemutatott, összes résztvevı jármő forgalmi en-
gedélyének másolatát.  
 
Az ajánlatkérı 2013. április 12. napján megküldött felvilágosítás kérésére az OK BAU Építıipari és 
Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ajánlattevı a 2013. április 16. napján megküldött felvilágosí-
tás 4. oldalán csatolt nyilatkozatában ismertette a közúti közlekedésben résztvevı jármőveket, és csa-
tolta azok forgalmi engedélyének másolatát. 
 
A Kbt. 67. § (5) bekezdése értelmében a korábban megjelölt hiányok a késıbbi hiánypótlások során 
már nem pótolhatók. 
 
Az OK BAU Építıipari és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ajánlattevı a 2013. április 05. nap-
ján benyújtott hiánypótlásában nem pótolta az ajánlat 67-87. oldalán bemutatott, összes résztvevı jár-
mő forgalmi engedélyének másolatát. 
 
Az OK BAU Építıipari és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ajánlattevı az ajánlati felhívás 
III.2.3.) M/2. pontjában elıírt forgalmi engedélyek másolatát a Kbt. 67. § (5) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel az ajánlatkérı felvilágosítás kérésére adott válaszában már nem pótolhatta.  
 
Ajánlatkérı a Kbt. 67. § (9) bekezdése alapján kizárólag az eredeti ajánlati példányt, az ajánlati felhívás 
III.2.3.) M/2. pontjában elıírt forgalmi engedélyek tekintetében a 2013. április 5. napján benyújtott hi-
ánypótlást vehette figyelembe az elbírálás során. Ezen hiánypótlásban az OK BAU Építıipari és Szol-
gáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ajánlattevı nem csatolta a forgalmi engedélyek másolatát. A 
hiánypótlás tehát nem pótolta az ajánlat ezen hiányát.  
 
2.  Az ajánlati felhívás VI.3.) 15. pontja értelmében „Ajánlattevı szakmai ajánlatának részeként 
készítsen Elızetes Mőszaki idıbeni-, és erıforrás ütemtervet és Elızetes Fizetési ütemtervet, amelyben 
az alábbi szempontok figyelembevétele kötelezı: 
Az elızetes Mőszaki idıbeni ütemtervet az alábbiaknak megfelelıen kell benyújtani: 
Az építés idıszükségleténél figyelembe kell venni, hogy a házi bekötések építése a gerincvezeték épí-
tésével párhuzamosan történjen. 
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Az ütemterven a csatornaépítés mellett szükséges feltüntetni az úthelyreállítás, valamint a próbaüzem 
idıtartamát is, amely része a Megvalósítás idıtartamának. 
Az ütemterven az egyes munkafázisok (munkafolyamatok) megvalósításához szükséges idıtartamot 
naptári nap pontossággal kell megadni. 
Az ütemtervnek meg kell felelnie az Ajánlattételi felhívásnak és Dokumentációnak, különösen a FIDIC 
szerzıdéses feltételeknek, valamint a jogszabályoknak. 
Az ütemterv mutassa be, hogy az Ajánlattevı mely munkafázisokat kíván saját munkaerıvel, a közbe-
szerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozóval, a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát nem meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozóval, közremőködıvel elvé-
geztetni. 
Az ütemterv mutassa be az egy idıben a területen dolgozó létszámszükségletet, a technikai felszerelést 
legalább a földmunkagépekre vonatkozóan, valamint a napi munkavégzés idıtartamát. 
Az Elızetes Fizetési ütemtervet az alábbiaknak megfelelıen kell benyújtani: 
A Megvalósítás Idıtartamával összefüggıen a fizetési ütemterv készítésénél az Ajánlattételi felhívásnak 
és Dokumentációnak, különösen a FIDIC szerzıdéses feltételeknek megfelelıen kell a munkákra szám-
lákat tervezni. 
A fizetési ütemterv egyértelmően tartalmazza az egyes számlák teljesítményértékeit nettó, bruttó ösz-
szegben, illetve a számlák alapjául szolgáló elvégzett munkákat. 
Az Elızetes Fizetési ütemtervnek összhangban kell lennie a Megvalósítás Idıtartamával és az Mőszaki 
idıbeni ütemtervvel. 
Ajánlatkérı elıírja, hogy a fenti ütemterveket az ajánlatba be kell nyújtani, és azoknak az ajánlattétel 
idıpontjában meg kell felelniük az ajánlattételi felhívás és dokumentáció és jogszabályi elıírásoknak. 
Az ütemterveket a FIDIC alapján (8.3, 14.4 pontok szerint) a szerzıdés aláírását követıen újból be kell 
nyújtania nyertes Ajánlattevınek, illetve amennyiben a kivitelezés alatti módosításuk válik szükségessé, 
azt a Mérnökkel egyeztetve kell megtenni, vagyis a Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktuali-
zált ütemtervet minden alkalommal, amikor a korábbi Ütemterv nem egyezik meg az elırehaladás aktu-
ális mértékével vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel. 
A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél a szerzıdéskötést követıen a FIDIC Piros Könyv 8.3. pontja 
szerint köteles részletes Megvalósítási Ütemtervet összeállítani és benyújtani az ott meghatározott tar-
talommal és idıpontig. A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet minden 
alkalommal,amikor a korábbi Ütemterv nem egyezik meg az elırehaladás aktuális mértékével vagy a 
Vállalkozó kötelezettségeivel”. 
 
a)  Az OK BAU Építıipari és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ajánlattevı az ajánlat 
103. oldalán csatolta az Elızetes Mőszaki idıbeni-, és erıforrás ütemtervet.  
 

- Az ütemterven a csatornaépítés mellett nem került feltüntetésre az úthelyreállítás, valamint a pró-
baüzem idıtartama is, amely része a Megvalósítás idıtartamának. 

- Az ütemterven az egyes munkafázisok (munkafolyamatok) megvalósításához szükséges idıtartam 
nem került naptári nap pontossággal megadásra. 

- Az ütemterv nem mutatja be, hogy az Ajánlattevı mely munkafázisokat kíván saját munkaerıvel, a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozóval, a közbe-
szerzés értékének tíz százalékát nem meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozóval, közremő-
ködıvel elvégeztetni. 

- Az ütemterv nem mutatja be az egy idıben a területen dolgozó létszámszükségletet, a technikai fel-
szerelést legalább a földmunkagépekre vonatkozóan, valamint a napi munkavégzés idıtartamát. 

- Az ütemtervben ajánlattevı figyelmen kívül hagyta a projekt indításakor és zárásakor szükséges 
adminisztrációs idıket (munkaterület átadás, esetleges hozzájárulások, szakfelügyeletek megren-
delése, kiegészítı tervek készítése jóváhagyása). 
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Ajánlatkérı hiánypótlásra vonatkozó felszólításában felhívta az ajánlattevıt, hogy hiánypótlásként pótol-
ja az Elızetes Mőszaki idıbeni-, és erıforrás ütemterv olyan tartalommal, amelyben 

- a csatornaépítés mellett feltüntetésre kerül az úthelyreállítás, valamint a próbaüzem idıtartama is, 
amely része a Megvalósítás idıtartamának, 

- az egyes munkafázisok (munkafolyamatok) megvalósításához szükséges idıtartam naptári nap 
pontossággal kerül megadásra, 

- az ajánlattevı bemutatja, mely munkafázisokat kíván saját munkaerıvel, a közbeszerzés értékének 
tíz százalékát meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozóval, a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát nem meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozóval, közremőködıvel elvégeztetni, 

- az ajánlattevı bemutatja az egy idıben a területen dolgozó létszámszükségletet, a technikai felsze-
relést legalább a földmunkagépekre vonatkozóan, valamint a napi munkavégzés idıtartamát, 

- ajánlattevı figyelembe veszi a projekt indításakor és zárásakor szükséges adminisztrációs idıket 
(munkaterület átadás, esetleges hozzájárulások, szakfelügyeletek megrendelése, kiegészítı tervek 
készítése jóváhagyása). 

 
Ajánlattevı a hiánypótlásra vonatkozó felszólítás ellenére nem pótolta az Elızetes Mőszaki idıbeni-, és 
erıforrás ütemtervet olyan tartalommal, amelyben 

- a csatornaépítés mellett feltüntetésre kerül az úthelyreállítás, valamint a próbaüzem idıtartama is, 
amely része a Megvalósítás idıtartamának, 

- az egyes munkafázisok (munkafolyamatok) megvalósításához szükséges idıtartam naptári nap 
pontossággal kerül megadásra, 

- az ajánlattevı bemutatja, mely munkafázisokat kíván saját munkaerıvel, a közbeszerzés értékének 
tíz százalékát nem meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozóval, közremőködıvel elvégeztet-
ni, 

- az ajánlattevı bemutatja az egy idıben a területen dolgozó létszámszükségletet, a technikai felsze-
relést legalább a földmunkagépekre vonatkozóan, valamint a napi munkavégzés idıtartamát, 

- ajánlattevı figyelembe veszi a projekt indításakor és zárásakor szükséges adminisztrációs idıket 
(munkaterület átadás, esetleges hozzájárulások, szakfelügyeletek megrendelése, kiegészítı tervek 
készítése jóváhagyása). 

 
b)  Az OK BAU Építıipari és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ajánlattevı az ajánlat 
103. oldalán csatolta az Elızetes Fizetési ütemtervet. Az Elızetes Fizetési ütemterv nem tartalmazza a 
számlák alapjául szolgáló elvégzett munkákat, nem tartalmazza a munkanemekre történı lebontást. A 
%-os teljesítést ajánlattevı nem töltötte meg ellenırizhetı és számszerősíthetı munka fázisokkal, kivi-
telezési tartalommal. 
 
Ajánlatkérı hiánypótlásra vonatkozó felszólításában felhívta az ajánlattevıt, hogy hiánypótlásként pótol-
ja az Elızetes Fizetési ütemtervet olyan tartalommal, amely egyértelmően tartalmazza a számlák alap-
jául szolgáló elvégzett munkákat (munkanemekre történı lebontás, a %-os teljesítés megtöltése ellen-
ırizhetı és számszerősíthetı munka fázisokkal, kivitelezési tartalommal). 
 
Ajánlattevı a hiánypótlásra vonatkozó felszólítás ellenére nem pótolta az Elızetes Fizetési ütemtervet 
olyan tartalommal, amely egyértelmően tartalmazza a számlák alapjául szolgáló elvégzett munkákat 
(munkanemekre történı lebontás, a %-os teljesítés megtöltése ellenırizhetı és számszerősíthetı mun-
ka fázisokkal, kivitelezési tartalommal). 
 
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében az ajánlat érvénytelen, ha egyéb módon nem felel 
meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabály-
okban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérı 
által elıírt formai követelményeit. 
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Az OK BAU Építıipari és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (1037 Budapest, Bojtár u. 41-47.) 
ajánlattevı ajánlata az elızıekben kifejtett, 1-2. pontokban részletezett okokra tekintettel a Kbt. 74. § 
(1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen. 
 
Az ajánlatok értékelési szempontja:  
 
Az összességében legelınyösebb ajánlat. 
 
Az ajánlatok értékelése: 
 
Megállapítást nyert, hogy a Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) és az OMS Környezet-
védelmi Kft. (2890 Tata, Bacsó Béla út 37.) ajánlattevık ajánlata megfelel az ajánlati felhívás és az 
ajánlati dokumentáció tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
Megállapítást nyert, hogy a Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) és az OMS Környezet-
védelmi Kft. (2890 Tata, Bacsó Béla út 37.) ajánlattevık ajánlata érvényes. 
 
Az érvényes ajánlatot tevık ajánlatának értékelése a Kbt. vonatkozó elıírásainak megfelelıen, az aján-
lattételi felhívás IV.2.1) pontjában megjelölt értékelési szempont, azaz az összességében legelınyö-
sebb ajánlat figyelembe vételével történt.  
 

1. Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) ajánlatának az értékelési rész-
szempontok szerinti tartalmi elemei: 

 
Egyösszegő ajánlati ár (nettó HUF): 1.628.237.616,- Ft 
Fenntarthatósági terv: ajánlat 193-278. oldala (nem számszerősíthetı adat) 
 

2. OMS Környezetvédelmi Kft. (2890 Tata, Bacsó Béla út 37.) ajánlatának az értékelési 
részszempontok szerinti tartalmi elemei: 

 
Egyösszegő ajánlati ár (nettó HUF): 1.715.275.000,- Ft 
Fenntarthatósági terv: ajánlat 184-242. oldala (nem számszerősíthetı adat) 
 
Az ajánlatok értékelése a következı táblázatba foglalva: 
 
     Az ajánlattevı neve: Az ajánlattevı neve: 
  

Az elbírálás 
részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai 
is) 

A 
részszempontok 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is) 

Duna Aszfalt Kft. OMS Környezetvédelmi 
Kft. 

   Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

 1. Egyösszegő ajánlati ár 
(nettó HUF) 

60 100 6000 94,98 5698,80 

 2. Fenntarthatósági terv 15 82,5 1237,50 75,5 1132,50 
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 A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

  

 7237,50  6831,30 

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
 
2. A Fenntarthatósági terv részszempontra adott pontszám részletezése: 
 

Vizsgálati elem 
Duna Aszfalt 
Kft. 

OMS Környezet-
védelmi Kft. 

1.1.  A feladat megvalósítása 
során felmerülı lehetséges 
pénzügyi-, jogi kockázatok 
felmérése 

8 5,5 

1.2. A pénzügyi-, jogi kockáza-
tok megelızésére tervezett 
intézkedések bemutatása 

8 8 
1. Gazdasági pillér 
 

1.3. A felmerült pénzügyi-, jogi 
kockázatok kezelésére terve-
zett helyesbítı intézkedések 
bemutatása 

8 5,5 

2.1. A kivitelezés helyszínén 
tervezett intézkedések bemuta-
tása a környezetterhelés csök-
kentésére 

14 9,5 

2.2. A kivitelezési helyszínen 
kívül tervezett intézkedések 
bemutatása 

14 14 

2.3. A feladat megvalósítása 
során felmerülı lehetséges 
környezeti kockázatok felméré-
se 

8 5,5 

2.4. A környezeti kockázatok 
megelızésére tervezett intéz-
kedések bemutatása 

8 5,5 

 
 
 
 
2. Környezeti pillér 

2.5. A felmerült környezeti 
kockázatok kezelésére terve-
zett helyesbítı intézkedések 
bemutatása 

5,5 5,5 

3.1. A feladat megvalósítása 
során felmerülı lehetséges 
társadalmi-, intézményi- és 
környezet-egészségügyi koc-
kázatok felmérése 

3 5,5 
3. Társadalmi pillér 
 

3.2. A társadalmi-, intézményi- 
és környezet-egészségügyi 
kockázatok megelızésére 
tervezett intézkedések bemuta-

3 5,5 
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tása 

3.3. A felmerült társadalmi-, 
intézményi- és környezet-
egészségügyi kockázatok ke-
zelésére tervezett helyesbítı 
intézkedések bemutatása 

3 5,5 

Összesen  82,5 pont 75,5 pont 
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A Fenntarthatósági terv részszemponthoz tartozó ajánlati elemek vizsgálati elemei szerinti értékelés 
 
 

 Fenntarthatósági 
terv tartalmi köve-
telménye „Útmuta-
tó a fenntartható 
fejlıdés érvényesí-
téséhez” c. doku-
mentum szempont-
jai alapján 

Célszerő, 
és rész-

letes 

Célszerő, 
de nem 

részletes 

Nem 
célszerő, 
de rész-

letes 

Nem cél-
szerő, és 

nem részle-
tes 

DUNA ASZFALT Kft. OMS Környezetvédelmi Kft. 

1. Gazdasági pillér    

1.1.  A feladat meg-
valósítása során 
felmerülı lehetséges 
pénzügyi-, jogi koc-
kázatok felmérése 

8 pont 5,5 pont 3 pont 0,01 pont 198-203 oldal: a felmerülı kockázatokra rész-
letes értékelési módszert mutat be. Ez alap-
ján részletes kimutatást ad, melyben a hatá-

sok mellett a gyakoriság, a mérték és az 
érintettek is szerepelnek.  

 
 
 

Adott pontszám: 8 pont 

190-195 oldal: külön jelennek meg a jogi 
és a pénzügyi kockázatok. Részletesen 
kidolgozott kockázat felmérés jogi szem-

pontból 11, míg gazdasági pontból 29 
kockázat került meghatározásra. A pro-

jektre vonatkozóan nem tartalmaz specifi-
kációkat.  

 
Adott pontszám: 5,5 pont 

1.2. A pénzügyi-, 
jogi kockázatok 
megelızésére terve-
zett intézkedések 
bemutatása 

8 pont 5,5 pont 3 pont 0,01 pont 203-207 oldal: a megelızésre tett intézkedé-
sek kapcsán felelısöket is megnevez név 

szerint. Meghatározza a megelızés kiindulási 
alapját (jogi környezet). A helyesbítı tevé-

kenységekre egy formanyomtatványt is csatol 
a Terv végén. 

 
Adott pontszám: 8 pont 

195-204 oldal: az elızı pontban felsorolt 
összes kockázatra megelızı intézkedést 

határoz meg. A leírás tartalmaz a projektre 
vonatkozó utalásokat (pl.: kivitelezés idı-

tartama 20 hónap) Erre vonatkozóan hatá-
roz meg kockázatokat. 

 
Adott pontszám : 8 pont 
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1.3. A felmerült 
pénzügyi-, jogi koc-
kázatok kezelésére 
tervezett helyesbítı 
intézkedések bemu-
tatása 

8 pont 5,5 pont 3 pont 0,01 pont 207-213 oldal: a helyesbítı intézkedéshez 
adatlapot csatol (DB-10) Megnevezi a felelı-
söket, és mindkét pillérre kidolgozza Tiszaal-
párra vonatkozóan a helyesbítı intézkedése-

ket. 
 
 

Adott pontszám: 8 pont 

204-205 oldal: a leírás fele megegyezik a 
1.2. pontban leírtak 196-197 oldalon talál-

ható részével.  A felmerült kockázatok 
kezelésére tett intézkedések nem tartal-
maznak konkrétumokat, szinte csak a 
felelısöket és kommunikációs utakat. 

 
Adott pontszám: 5,5 pont 

  1. Gazdasági pillér összesen:  24 pont 19 pont 
2. Környezeti pillér    
2.1. A kivitelezés 
helyszínén tervezett 
intézkedések bemu-
tatása a környezet-
terhelés csökkenté-
sére 

14 pont 9,5 pont 5 pont 0,01 pont 213-232 oldal: nagyon részletesen, az ösz-
szes környezeti elemre kitérıen bemutatja a 
terhelés csökkentésére tett intézkedéseket.  
Megnevezésre kerülnek az illetékes hatósá-
gok, a települést keresztül szelı utak. Bemu-
tatásra kerül a jelzılámpás forgalomkorláto-
zás kialakítása a zaj, légszennyezés kap-

csán. Az intézkedések kapcsán felhasználás-
ra került a település LA 21-e is. Kitér a tájé-
koztatás fontosságára, a szelektív hulladék-
győjtésre, az építéskor keletkezı hulladékok 

bejelentésére, nagyon részletes.  
 

Adott pontszám: 14 pont 

206-213 oldal: részletesen kidolgozott 
anyag, mely felvázolja a környezeti elemre 
gyakorolt hatást, majd a hatás kiküszöbö-
lésére tett intézkedéseket. Ezeket jogsza-
bályi hivatkozásokkal és felelısökkel egé-
szíti ki. Nagyon részletes a hulladékokra 
vonatkozó 211. oldalon kezdıdı 2.1.5. 

fejezet. Mindezek ellenére Tiszaalpár kap-
csán nem tartalmaz specifikációkat. 

 
 
 
 

Adott pont: 9,5 pont 
2.2. A kivitelezési 
helyszínen kívül 
tervezett intézkedé-
sek bemutatása 

14 pont 9,5 pont 5 pont 0,01 pont 232-242 oldal: megjelölésre kerül az ideigle-
nes telephely, az attól mért beszállítók távol-
sága. Az anyagnyerı helyek, melyek nagy 

többsége a település környezetében találha-
tó. Az elızı pontban felsorolt elemek eseté-
ben felmerülı kockázatok mindegyikére Ti-
szaalpárra vonatkozó megelızési javaslatot 

dolgoz ki. 

214-220 oldal: nagyon részletesen kidol-
gozott anyag. Az anyagok rendelésénél és 
szállításánál figyelnek azok távolságára és 
a szállítójármővek rakományának mennyi-

ségére. A vállalkozó vállalja elıadások 
tartását a csatornarendszer mőködésérıl 
az általános iskolában, a falunapon kiállí-

tást rendeznek be.  
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Adott pontszám: 14 pont 

 
Adott pontszám: 14 pont. 

2.3. A feladat meg-
valósítása során 
felmerülı lehetséges 
környezeti kockáza-
tok felmérése 

8 pont 5,5 pont 3 pont 0,01 pont 243-248 oldal: kockázat felmérési rendszert 
mutat be, mely alapján a környezeti tényezık 

számbavétele során bemutatja lehetséges 
hatásokat és azok veszélyességét, a meg-
elızı és szükséges intézkedéssel együtt. 

 
Adott pontszám: 8 pont 

220-223 oldal: a felmerülı kockázatok 
megfelelıen kerültek felmérésre. 

 
 
 
 
 

Adott pontszám: 5,5 pont 

2.4. A környezeti 
kockázatok megelı-
zésére tervezett 
intézkedések bemu-
tatása 

8 pont 5,5 pont 3 pont 0,01 pont 248-257 oldal: nagyon részletesen kidolgo-
zott fejezet. A kockázatok kezelésére folya-

matot határoz meg, amely végig kíséri a pro-
jektet. A havária helyzetekre kidolgozott in-

tézkedési tervet ad. A kockázat megelızésé-
re tett intézkedéseket táblázatos formában 

összefoglalja. 
 

Adott pont: 8 pont 

223-227 oldal: a megelızés alapjának a 
kockázatok folyamatos felülvizsgálatát 

érzi. A megelızésekre konkrét intézkedé-
seket határoz meg. 

 
 
 
 

Adott pontszám: 5,5 pont 

2.5. A felmerült kör-
nyezeti kockázatok 
kezelésére tervezett 
helyesbítı intézke-
dések bemutatása 

8 pont 5,5 pont 3 pont 0,01 pont 257-263 oldal: megjelöli, hogy Ajánlattevınél 
a belsı irányítási rendszer határozza meg, 
hogy mik a szabályai a kockázat helyesbítı 
tevékenységnek. A megkívánt elemek kap-

csán táblázatos formában megoldási javasla-
tok is készültek. 

 
Adott pontszám: 5,5 pont 

228-232 oldal: az 1.2-es pontban leírtak 
jelennek meg a 228-as oldalon, majd az 
elızı pontban felsorolt kockázatok mind-
egyikére megoldási javaslatot tesz. Ez a 
pont nem tartalmaz projektre vonatkozó 

utalásokat. 
 

Adott pontszám: 5,5 pont 
  2. Környezeti pillér összesen: 49,5 pont 40 pont 
3. Társadalmi pillér       
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3.1. A feladat meg-
valósítása során 
felmerülı lehetséges 
társadalmi-, intéz-
ményi- és környezet-
egészségügyi koc-
kázatok felmérése 

8 pont 5,5 pont 3 pont 0,01 pont 264-265 oldal: a felsorolás elnagyolt nem 
tartalmaz minden lehetséges kockázatot. 

 
 
 
 

Adott pontszám: 3 pont 

232-233 oldal: Ajánlattevı erre a pontra 
nem fektetett nagy hangsúlyt. A felsorolás 
elnagyolt és hiányos. Egészségügyi koc-
kázatnak csak 2 pontot írt.  A projektre 
vonatkozó kockázatot nem tartalmaz. 

 
Adott pontszám: 5,5 pont 

3.2. A társadalmi-, 
intézményi- és kör-
nyezet-
egészségügyi koc-
kázatok megelızé-
sére tervezett intéz-
kedések bemutatása 

8 pont 5,5 pont 3 pont 0,01 pont 266-270 oldal: az elızı pontban felsorolt 
kockázatok kerültek bemutatásra. Azok meg-
elızése kapott hangsúlyt, de az elızı pont 

sem tartalmazott minden lehetséges elemet. 
Bár ebben a pontban levetítésre kerültek a 

kockázatok Tiszaalpárra. 
 

Adott pontszám: 3 pont 

234-237 oldal: az elızıekben felsorolt 
kockázatokra adott megelızési lehetısé-
get, így ez a pont sem teljes mértékben 
kidolgozott. Dokumentumokra ugyan hi-

vatkozik, melyek a megelızést szolgálnák, 
de azok nem kerültek bemutatásra vagy 

csatolásra. 
 

Adott pontszám: 5,5 pont 

3.3. A felmerült tár-
sadalmi-, intézmé-
nyi- és környezet-
egészségügyi koc-
kázatok kezelésére 
tervezett helyesbítı 
intézkedések bemu-
tatása 

8 pont 5,5 pont 3 pont 0,01 pont 270-274 oldal: az elızı pontban felsorolt 
kockázatok kerültek bemutatásra. Azok meg-

elızés kapott hangsúlyt, de az elızı pont 
sem tartalmazott minden lehetséges elemet. 
Bár ebben a pontban levetítésre kerültek a 

kockázatok Tiszaalpárra. 
 

Adott pontszám: 3 pont 

237-242 oldal: az elızı pontok kiegészíté-
se történt meg azzal a kiegészítéssel, 

hogy mi a teendı akkor, ha már bekövet-
kezett a felsorolt kockázat. Ez a pont sem 
egészült ki és nem tartalmaz a projektre 

specifikus tételeket. 
 

Adott pontszám: 5,5 pont 

  3. Társadalmi pillér összesen: 9 pont 16,5 pont 
Mindösszesen:   82,5 75,5 
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Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pont-
szám alsó és felsı határának megadása: 
 Valamennyi részszempont esetében 1-tıl 100-ig. 
 
Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszerek-
nek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tar-
talmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 
 
Az 1. részszempont esetében a legkedvezıbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, 
a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának - az összességében legelınyö-
sebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekrıl és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 
61. szám; 2012.június 1.) - III.A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerének megfelelıen 
kevesebbet. 
 
A pontozás módszere a következı:  
 
          A legjobb  
P =    ----------  ( P max – P min ) + P min  
          A vizsgált   
 
ahol 
 
P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max:  a pontskála felsı határa    
P min:  a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelınyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A 2. részszempont esetében ajánlatkérı a fenntarthatósági terv dokumentációban részletezett tartalmi 
elemeit (1. Gazdasági pillér; 2. Környezeti pillér; 3. Társadalmi pillér) pontozza a Közbeszerzési Ható-
ság az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekrıl és az 
ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) - III.B. 1. pontja szerinti pontozás mód-
szerének megfelelıen. 
 
Fenntarthatósági terv 
 
Az emberiség, az egyes emberek és társadalmak közvetlenül (vagy a gazdaság révén szükségleteik 
kielégítése érdekében) természetes környezetükbıl veszik el azokat a javakat, amelyeket a földi rend-
szer létezése óta felhalmozott. A fenntarthatóság biztosítása azt kívánja tılünk, hogy a jelen és jövı 
generációk létfeltételeihez szükséges természeti és épített környezet minıségét, értékeit megırizzük. 
Ettıl a rendszertıl az ember annyit és olyan körülmények között vehet el, hogy ne sértse saját létkielé-
gítésének jövıbeli esélyeit.  
 
A fenntartható fejlıdés célja mindezek értelmében az emberi társadalom fenntartása. Ebben a feladat-
ban a környezet feltételként jelenik meg, amely azt jelenti, hogy addig a mértékig használhatjuk termé-
szetes környezetünk erıforrásait, amíg nem sértjük annak megújulási lehetıségét, azaz eltartó-
képességét. A gazdaság a társadalom fenntartásának, és ezen keresztül a környezet használatának 
eszköze. Ezt az eszközt bölcsen, a társadalo24+49,5+9+m hasznára, a környezet sérelme nélkül kell 
használnunk. A fenntartható fejlıdés célja a növekedéssel ellentétben nem az, hogy nagyobbak le-
gyünk, hanem az, hogy „jobbak”. Amíg a fejlesztés megvalósítása visszahat a környezet minıségére, 
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addig a környezetünk erıforrásai, és állapota meghatározza, hogy az emberiség mit és mennyit vehet el 
a környezetbıl fejlıdéséhez. 
 
A fenntartható fejlıdés „egymással összefüggı és egymást erısítı pillérei” az alábbiak: gazdasági fej-
lıdés, társadalmi fejlıdés és környezetvédelem. A három pillér nem egyenrangú, hanem egymásba van 
ágyazódva: a gazdaság a társadalom alrendszere, a társadalom pedig az ökoszisztéma alrendszere. Az 
ökológiai fenntarthatóság a döntı, mert ez határozza meg a társadalmat, s azon keresztül a gazdasá-
got. Ugyanakkor a három alrendszer komplex kezelése elengedhetetlen az eredményes beavatkozás-
hoz. 
 
Ajánlatkérınek különösen fontos érdeke főzıdik ahhoz, hogy a kivitelezés során érvényre jussanak a 
fenntartható fejlıdés alapelvei, különös tekintettel a környezet védelme érdekében tett intézkedések.  
 
A fenntarthatósági terv kidolgozásával kell Ajánlattevıknek bemutatniuk, hogy milyen konkrét intézke-
désekkel fogják biztosítani a környezet védelmét a feladat kivitelezési ideje alatt, pontos intézkedési és 
utasítási leírásokkal. Ajánlattevıknek részletesen és körültekintıen kell bemutatniuk, hogy milyen meg-
oldásokat terveznek alkalmazni a kivitelezési munkálatok során. Részletesen ismertetni kell az esetle-
gesen elıforduló problémákat (kockázatokat) és azok megoldására, illetve elkerülésére is javaslatokat 
kell tenniük. A fenntarthatósági terv elkészítésének célja a minél körültekintıbb környezetszemlélető 
kivitelezés és a környezet megóvásának biztosítása. 
 
Ajánlatkérı elıírja, hogy a feladat tekintetében elkészített és ismertetett fenntarthatósági terv illeszked-
jen a cég által mőködtetett rendszerhez, annak megfelelıen készüljön el az adott projektre vonatkozó-
an. A fenntarthatósági tervben be kell mutatni a vállalat általános rendszerének konkrét projektre, stan-
dardokhoz vonatkozó kapcsolódásait, az általános eljárások konkrét projektre vonatkozó alkalmazásá-
nak módját és relevanciáját,  
A fenntarthatósági tervnek összhangban kell lennie a mőszaki-szakmai ajánlatban foglaltakkal.  
A kivitelezés során alkalmazott intézkedések értékelésekor olyan vállalások fogadhatóak el, amelyek az 
ajánlati felhívásban a projekt Támogatási Szerzıdésében vállalt kötelezı fenntarthatósági és esély-
egyenlıségi vállalásokon túl jelennek meg. 
 
A fenntarthatósági terv egyes tartalmi elvárásai a következık: 
 
1. Gazdasági pillér 

 
1.1. A feladat megvalósítása során felmerülı lehetséges pénzügyi-, jogi kockázatok felmérése 

• Az átadott dokumentációk alapján a projekt megvalósítása során felmerülı lehetsé-
ges pénzügyi-, és jogi kockázatok azonosítása 

1.2. A lehetséges pénzügyi-, jogi kockázatok megelızésére tervezett intézkedések bemutatása 
• A kockázatkezelési folyamat meghatározása. 
• A kockázatok csökkentésére tett konkrét megelızı intézkedések 
• A kockázatkezelés lépéseinek és a projekt keretében használni javasolt eszközeinek 

meghatározása. 
• végrehajtásért felelıs személyek megnevezése és a dokumentálási rend bemutatása 

1.3. A felmerült pénzügyi-, jogi kockázatok kezelésére tervezett helyesbítı intézkedések bemutatása 
• A kockázatkezelési folyamat meghatározása. 
• A felmerült kockázatok csökkentésére tett konkrét helyesbítı intézkedések 
• A kockázatkezelés lépéseinek és a projekt keretében használni javasolt eszközeinek 

meghatározása. 
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• a felvetıdı probléma tekintetében intézkedı személyek megnevezése és a dokumen-
tálási rend bemutatása 

 
2. Környezeti pillér 

 
2.1.  A kivitelezés helyszínén tervezett intézkedések bemutatása a környezetterhelés csökkentésére 

• Zaj-, levegı-védelem, felszíni és felszín alatti vizek védelme, talajvédelem, hulladék-
gazdálkodás, természetvédelem (flóra és fauna) stb tekintetében tett intézkedések 

Kiemelt vizsgálati szempontok a tartalmi elemeinek bemutatása során  
• A létesítés, építés ideiglenes helyigényének és hatásterületének minimalizálása 
• Hasznosításra átadott hulladék arányának növelése 
• Ártalmatlanításra kerülı hulladék arányának csökkentése 
• Veszélyes hulladék arányának csökkentése a keletkezett összes hulladék mennyiségé-

nek arányában 
• Másodlagos alapanyag felhasználás arányának növelése a teljes alapanyag felhaszná-

láson belül  
• A zöldfelület kialakítás során az ıshonos növényfajok elınyben részesítése, a tájegy-

ségnek megfelelı fajkompozíciókkal 
• Újrahasznosított papír használat bevezetése és/vagy növelése az irodai és nyomdai 

munkák során 
• Fajlagos szennyvíz-kibocsátás csökkentése 
• Fajlagos energiafelhasználás csökkentése 

 
2.2. A kivitelezési helyszínen kívül tervezett intézkedések bemutatása  

• Zaj-, levegı-védelem, felszíni és felszín alatti vizek védelme, talajvédelem, hulladék-
gazdálkodás, természetvédelem (flóra és fauna) stb tekintetében tett intézkedések 

Kiemelt vizsgálati szempontok a tartalmi elemeinek bemutatása során  
• A kivitelezéssel összefüggı szállítási feladatok bemutatása (az anyagok, a hulladékok, 

a munkagépek, stb. szállítása során) 
•  Közúti szállítás intenzitásának csökkentése 
• Gépkocsi használat csökkentése 
• A létrejövı létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon terhe-

léscsillapító intézkedések történnek 
• Üvegházhatású anyagok kibocsátásának csökkentése (CO2e) 
• Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetıségi) szempontok érvényesí-

tése 
• Önkéntes gondnokság: mőködési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának 

segítése 
• Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkezı beszállítók bevonása 

 
2.3. A feladat megvalósítása során felmerülı lehetséges környezeti kockázatok felmérése 

• Az átadott mőszaki dokumentációk, illetve a helyszíni bejárás(ok) alapján a projekt 
megvalósítása során felmerülı lehetséges környezeti kockázatok azonosítása 

 
2.4. A környezeti kockázatok megelızésére tervezett intézkedések bemutatása 

• A kockázatkezelési folyamat meghatározása. 
• A kockázatok csökkentésére tett konkrét megelızı intézkedések 
• A kockázatkezelés lépéseinek és a projekt keretében használni javasolt eszközeinek 

meghatározása. 
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• végrehajtásért felelıs személyek megnevezése és a dokumentálási rend bemutatása 
 
2.5. A felmerült környezeti kockázatok kezelésére tervezett helyesbítı intézkedések bemutatása 

• A kockázatkezelési folyamat meghatározása. 
• A felmerült kockázatok csökkentésére tett konkrét helyesbítı intézkedések 
• A kockázatkezelés lépéseinek és a projekt keretében használni javasolt eszközeinek 

meghatározása. 
• a felvetıdı probléma tekintetében intézkedı személyek megnevezése és a dokumen-

tálási rend bemutatása 
 
3. Társadalmi pillér 

 
3.1. A feladat megvalósítása során felmerülı lehetséges társadalmi-, intézményi- és környezet-

egészségügyi kockázatok felmérése 
• Az átadott dokumentációk, illetve a helyszíni bejárás(ok) alapján a projekt megvaló-

sítása során felmerülı lehetséges környezeti kockázatok azonosítása 
 
3.2. A társadalmi-, intézményi- és környezet-egészségügyi kockázatok megelızésére tervezett in-

tézkedések bemutatása 
• A kockázatkezelési folyamat meghatározása. 
• A kockázatok csökkentésére tett konkrét megelızı intézkedések 
• A kockázatkezelés lépéseinek és a projekt keretében használni javasolt eszközeinek 

meghatározása. 
• végrehajtásért felelıs személyek megnevezése és a dokumentálási rend bemutatása 

 
3.3. A felmerült társadalmi-, intézményi- és környezet-egészségügyi kockázatok kezelésére terve-

zett helyesbítı intézkedések bemutatása 
• A kockázatkezelési folyamat meghatározása. 
• A felmerült kockázatok csökkentésére tett konkrét helyesbítı intézkedések 
• A kockázatkezelés lépéseinek és a projekt keretében használni javasolt eszközeinek 

meghatározása. 
• a felvetıdı probléma tekintetében intézkedı személyek megnevezése és a dokumen-

tálási rend bemutatása 
 

Fenntarthatósági terv tar-
talmi követelménye „Útmuta-

tó a fenntartható fejlıdés 
érvényesítéséhez” c. doku-

mentum szempontjai alapján 

Pontozás 

Összesen max. 24 pont  
1. Gazdasági pillér 
 Célszerő, és 

részletes 
Célszerő, de 
nem részletes 

Nem célszerő, 
de részletes 

Nem célszerő, 
és nem részle-
tes 

1.1. A feladat megvalósítá-
sa során felmerülı le-
hetséges pénzügyi-, 
jogi kockázatok felmé-
rése  

8 pont 5,5 pont 3 pont 0,01 pont 

1.2. A pénzügyi-, jogi koc- 8 pont 5,5 pont 3 pont 0,01 pont 
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kázatok megelızésére 
tervezett intézkedések 
bemutatása 

1.3. A felmerült pénzügyi-, 
jogi kockázatok kezelé-
sére tervezett helyesbí-
tı intézkedések bemu-
tatása 

8 pont 5,5 pont 3 pont 0,01 pont 

Összesen max. 52 pont  
2. Környezeti pillér Célszerő, 

és 
részletes 

Célszerő, de 
nem 
részletes 

Nem  
célszerő, de 
részletes 

Nem 
célszerő, és 
nem 
részletes 

2.1. A kivitelezés helyszínén 
tervezett intézkedések be-
mutatása a környezetterhe-
lés csökkentésére  

14 pont 9,5 pont 5 pont 0,01 pont 

2.2. A kivitelezési helyszí-
nen kívül tervezett intézke-
dések bemutatása 

14 pont 9,5 pont 5 pont 0,01 pont 

2.3. A feladat megvalósítása 
során felmerülı lehetséges 
környezeti kockázatok fel-
mérése 

8 pont 5,5 pont 3 pont 0,01 pont 

2.4. A környezeti kockáza-
tok megelızésére tervezett 
intézkedések bemutatása 

8 pont 5,5 pont 3 pont 0,01 pont 

2.5. A felmerült környezeti 
kockázatok kezelésére ter-
vezett helyesbítı intézkedé-
sek bemutatása 

8 pont 5,5 pont 3 pont 0,01 pont 

Összesen max. 24 pont  
3. Társadalmi pillér 
 Célszerő, 

és 
részletes 

Célszerő, de 
nem 
részletes 

Nem  
célszerő, de 
részletes 

Nem 
célszerő, és 
nem 
részletes 

3.1. A feladat megvalósítása 
során felmerülı lehetséges 
társadalmi-, intézményi- és 
környezet-egészségügyi 
kockázatok felmérése 
 

8 pont 5,5 pont 3 pont 0,01 pont 

3.2. A társadalmi-, intézmé-
nyi- és környezet-
egészségügyi kockázatok 
megelızésére tervezett 
intézkedések bemutatása 
  
 

8 pont 5,5 pont 3 pont 0,01 pont 
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3.3. A felmerült társadalmi-, 
intézményi- és környezet-
egészségügyi kockázatok 
kezelésére tervezett helyes-
bítı intézkedések bemuta-
tása 

8 pont 5,5 pont 3 pont 0,01 pont 

Összesen: Összesen max. 100 pont 
 
A fenntarthatósági terv értékelése tekintetében az értékelés során az alábbiak szerint kerülnek a pontok 
kiosztásra 
 
Célszerő, és részletes: 
A szempont szerinti tartalmi elem a  projektre vonatkozó környezetre és feladatra aktualizálva kerül 
bemutatásra. 
A kockázatok-, a megelızı intézkedések-, ill. helyesbítı tevékenységek bemutatása a projekthez való 
kapcsolódásuk-, a projektre kifejtett hatásuk-, ill. bekövetkezési valószínőségük alapján célszerő. 
Részletesen ismerteti a projekt végrehajtása során esetlegesen felmerülı kockázatokat, a megelızı 
intézkedéseket ill. a helyesbítı tevékenységeket. 
A környezetterhelés csökkentésére tervezett intézkedés sorozat (a kivitelezés helyszínén ill. azon kívül) 
célszerő, azaz a projekt mőszaki leírásában megfogalmazott célkitőzést, ill. a fenntarthatósági terv 
pontjaiban megfogalmazott célt szolgálja. Részletes leírással támasztja alá az intézkedés sorozatban 
foglaltakat, azaz részletesen ismerteti az adott feladat végrehajtása során a kivitelezés helyszínén, ill. 
azon kívül potenciálisan fellépı környezetterhelést, hozzárendelve a környezetterhelés csökkentése 
érdekében szükséges intézkedéseket. 
 
Célszerő, de nem részletes: 
A szempont szerinti tartalmi elem a  projektre vonatkozó környezetre és feladatra aktualizálva kerül 
bemutatásra.  
A bemutatott kockázatok, megelızı intézkedések ill. helyesbítı tevékenységek célszerőek, de 
ismertetésük nem részletes.  
A környezetterhelés csökkentésére tervezett intézkedés sorozat (a kivitelezés helyszínén ill. azon kívül) 
célszerő, azaz a projekt mőszaki leírásában megfogalmazott célkitőzést, ill. a fenntarthatósági terv 
pontjaiban megfogalmazott célt szolgálja, de a benne foglaltakat nem részletes és kidolgozott leírással 
támasztja alá. 
A kidolgozottság, nem éri el az a.) pontban rögzített követelmények elvárt színvonalát. 
 
Nem célszerő, de részletes: 
A szempont szerinti tartalmi elem nem a projektre aktualizált, nagy hányadban általánosságokat 
tartalmaz, a megjelölt konkrétumok aránya alacsony. 
A bemutatott kockázatok, megelezı intézkedések ill. helyesbítı tevékenységek a projekthez való 
kapcsolódásuk-, a projektre kifejtett hatásuk-, ill. bekövetkezési valószínőségük alapján nem 
célszerőek, de ismertetésük részletes.  
A környezetterhelés csökkentésére tervezett intézkedés sorozatnak (a kivitelezés helyszínén ill. azon 
kívül) az adott feladathoz való kapcsolódása nem kifejtett, ill. nem célszerő, de részletes leírással 
támasztja alá az intézkedés sorozatban foglaltakat  
A célszerőség és koherencia nem éri el a b.) pontban rögzített követelmények elvárt színvonalát. 
 
Nem célszerő, és nem részletes: 
A szempont szerinti tartalmi elem nem a projektre aktualizált, nagy hányadban általánosságokat 
tartalmaz, a megjelölt konkrétumok aránya alacsony. 
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A bemutatott kockázatok, megelızı intézkedések ill. helyesbítı tevékenységek a projekthez való 
kapcsolódásuk-, a projektre kifejtett hatásuk-, ill. bekövetkezési valószínőségük alapján nem 
célszerőek, és ismertetésük nem részletes. 
A környezetterhelés csökkentésére tervezett intézkedés sorozatnak (a kivitelezés helyszínén ill. azon 
kívül) az adott feladathoz való kapcsolódása nem kifejtett, ill. nem célszerő, és a benne foglaltakat nem 
részletes és kidolgozott leírással támasztja alá. Csak jelentıs kiegészítéssel és módosítással 
biztosíthatná a fenntarthatósági célok elérését, mely körülmények hiánya a projekt megvalósítását 
veszélyezteti. 
A célszerőség, a kidolgozottság, és koherencia nem éri el a b.) ill. c.) pontban rögzített követelmények 
elvárt színvonalát. 
 
A kivitelezés során alkalmazott intézkedések értékelésekor kizárólag olyan többletvállalások fogadható-
ak el, amelyek 

• a vonatkozó kötelezı elıírásokon felüli (a hatályos jogszabály-, hatósági elıírás-,stb.), azoknál 
konkrétabb, az ajánlatkérıre elınyösebb, kedvezıbb kötelezettségvállalásokat tartalmaznak 

• konkrét a kiírás szerinti feladattal, ill. a szerzıdés lényeges feltételeivel kapcsolatban álló, ér-
demi vállalásokat tartalmaznak, a hatások bemutatásával együtt 

• célszerő intézkedések megtételét vállalják az egyes alszempontokban megfogalmazott célok 
elérése érdekében és ezeknek részletes, megalapozott bemutatását is tartalmazzák 

• a vállalt intézkedések számonkérhetıek, ellenırizhetıek 
 
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatké-
rı a számítás során kettı tizedesjegyig kerekít. 
 
A nyertes ajánlattevı:  
 
Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) 
 
Kiválasztásának indoka: 
 
A Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) ajánlata az ajánlati felhívásban meghatározott 
összességében legelınyösebb ajánlat értékelési szempont szerint a legkedvezıbb érvényes ajánlat. 
 
A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı:  
 
OMS Környezetvédelmi Kft. (2890 Tata, Bacsó Béla út 37.) 
 
Kiválasztásának indoka: 
 
Az OMS Környezetvédelmi Kft. (2890 Tata, Bacsó Béla út 37.) ajánlattevı ajánlata az ajánlati felhívás-
ban meghatározott összességében legelınyösebb ajánlat értékelési szempont szerint a nyertes ajánla-
tot követı legkedvezıbb érvényes ajánlat. 
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Az eljárás eredménye:  
 
A közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
Tiszaalpár, 2013. április 30.  
 
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. irattár 
 
 
Dr. Vancsura Zoltán képviselı 16:25 órakor megérkezett a Képviselı-testületi ülésre, 

így a jelenlévı képviselık létszáma: 6 fı. 
 
 

Borsos Botond, a HBF Hungaricum Kft. ügyvezetıje: 
 
Felajánlotta, amennyiben a képviselı úr szükségét érzi, hogy kérdéseire megfelelı választ 
kapjon, akkor cégüknek felteheti, mert náluknál jobban senki nem tud ezekre a kérdésekre 
válaszolni, hiszen az elıkészítés során is az ı cégük volt megbízva a feladatokkal. Ha írásban 
megkapja, nagyon szívesen válaszol rá. Valamint megnyugtatta a lakosságot nincs probléma. 

 

Borsos Botond a HBF Hungaricum Kft. ügyvezetıje 16:26 órakor távozott az ülésrıl. 

_____________________________________________ 

 

A képviselı-testület 16:27 órakor zárt ülés keretében folytatta munkáját. 

 

4.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadása 
 tárgyában 
 Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
 Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Borsi Sándorné vagyongazdálkodási cso-
 portvezetı 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
16:38 órakor folytatta a nyílt ülést. A zárszámadást a bizottságok elfogadták. A 2012. évi 
költségvetés fıbb vonalakban teljesítette a zárszámadás adatait. A tartalék folyamatosan min-
den évben fogy, hiszen az önkormányzat bevételei is minden évben csökkennek. Elmondta a 
2012. évi költségvetés fıbb adatait: bevételi fıösszege 228 millió 406 ezer forint, kiadási fı-
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összege 260 millió 178 ezer forint. A kettı között kb. -30 millió forint van, ami tovább csök-
kentette a tartalékot. Emiatt adott esetben módosításra kerülhet az ez évi költségvetés. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
A költségvetés viszonyítás kérdése, mert ha megnézzük Lakiteleket, közel ennyi idı alatt kb. 
1 milliárd forintos hitelállományt halmozott fel. Különbség van, viszonylagosnak tartotta. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A kormányhivatal küldött egy levelet, hogy tegyenek arra javaslatot, mit szeretnének megva-
lósítani. A mai nappal elküldésre került. 6-7 olyan dolog van a településen, amire kértek tá-
mogatást. Benne van az iskola felújítása, az egészségház felújítása és minden olyan nagy hor-
derejő kérdés, ami problémát jelent. 
 

Timafalvi László, a Kiskunfélegyházi Rendırkapitányság vezetıje, Tóth Roland KMB 
alosztályvezetı, Németh Sándor körzeti megbízott, Török Roland körzeti megbízott 

16:40 órakor megérkezett a Képviselı-testületi ülésre. 
 
 
Pl. a munkanélküliek foglalkoztatására 300 hektáros földterület igénylése. A lehetıségekhez 
próbálják támogatni. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Véleménye szerint oda kell figyelni a költségvetésre, mert be vannak építve plusz pénzek. 
Valamikor volt egy 6,7 millió forintos tervezési költség, de nem volt megfelelıen elıkészítve. 
Utolsó napokban derült ki, hogy 6-8 ingatlantulajdonos tulajdonát képezi és nem lett leegyez-
tetve. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a 2012. évi zárszámadás rendeletét. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
13/2013. (V.02.) Ör. sz. zárszámadási rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § 
(4) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23. § (1) bekezdése alapján Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának a 2012. évi 
költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról a következı rendeletet alkotja: 

       
I. 
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A rendelet hatálya 

1. § 

E rendelet hatálya kiterjed Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkor-
mányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, a polgármesteri Hivatalra 
és az Önkormányzatra.  

II. 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése 
 

2. § 
 

 (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének 
 

 bevételi fıösszegét  728 406 eFt-ban 
 kiadási fıösszegét   760 178 eFt-ban állapítja meg.  (1. sz. melléklet) 

 
A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtása 

 
3. § 

 
(1) Az Önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti és kiadása-
inak kiemelt elıirányzatonkénti teljesítését – önkormányzati összevont adatokkal - az 2. szá-
mú mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el.  
 
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 3. számú 
melléklettekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 
A Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtása 

4. § 
 
A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének teljesítését 110 e Ft 
mőködési bevétellel, 65 038 e Ft irányító szervtıl kapott támogatással, 64 716 e Ft mőködési 
kiadással, 94 e Ft függı, átfutó kiadással a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

A Gondozási Központ költségvetésének végrehajtása 
5. § 

 
A Képviselı-testület a Gondozási Központ 2012. évi költségvetésének teljesítését 29 425 e Ft 
mőködési bevétellel, 41 097 e Ft irányító szervtıl kapott támogatással, 70. 283 e Ft mőködési 
kiadásokkal és 47 e Ft függı, átfutó kiadással az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 
6. § 

 
A Képviselı-testület az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 2012. évi költségve-
tésének teljesítését 44 377 e Ft mőködési bevétellel, 173 651 e Ft irányító szervtıl kapott tá-
mogatással, 231 885 e Ft mőködési kiadással, 134 e Ft függı, átfutó kiadással a 6. számú mel-
léklet szerint hagyja jóvá. 
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Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
7. § 

 
A Képviselı-testület a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetésének tel-
jesítését 1 925 e Ft mőködési bevétellel, 68 499 e Ft irányító szervtıl kapott támogatással, 
69 502 e Ft mőködési kiadással, 235 e Ft beruházási kiadással, 492 e Ft függı, átfútó kiadás-
sal a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 Pénzmaradvány 

8. § 
 

(1) Az Önkormányzat 2012. évi pénzforgalmának levezetése a 8. számú mellékletben került 
levezetésre. 
 
(2) Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felül-
vizsgált költségvetési módosított pénzmaradványa 93 320 e Ft-ban kerül meghatározásra a 9. 
számú mellékletben foglaltaknak megfelelıen. 

Vagyonkimutatás 

9. § 
 

(1) Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2012. december 31-i forduló-
nappal elkészített vagyonkimutatását a 10. és a 12. számú melléklet tartalmazza. 
(2) Az Államháztartásról szóló törvény alapján bemutatandó kimutatásokat a 11. számú mel-
léklet tartalmazza. 

Záró rendelkezések 

10. § 
 

A rendelet a kihirdetése napját követı napon lép hatályba. 
 

_____________________________________________ 

 

5.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Beszámoló a 2012. évi közrend- és közbiztonság helyzetérıl 

Elıterjesztés: Dr. Vancsura István polgármester 
 Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Köszöntötte a rendırség részérıl megjelenteket, kapitány urat, alosztályvezetıt és a körzeti 
megbízottakat. Megkapták az összefoglalót. Átadta a szót a kapitány úrnak. Elızetesen el-
mondta, hogy amióta a kamerák felhelyezésre kerültek és a megbízottak létszámbıvítése is 
megtörtént lényegesen kevesebb a bőncselekmények száma. Bízik benne így is marad. Jelen-
leg van egy pályázat, amellyel bıvítésre kerülnének a kamerák. 
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Timafalvi László, kapitányságvezetı: 
 
Köszöntött mindenkit. A beszámoló valóban tartalmazza a számadatokat, amelyeket nem is 
szeretett volna még egyszer elmondani. Nyilvánvaló nem a kameráktól várják el, hogy elfog-
ják az elkövetıket, ez csak egy eszköz, amely hozzájárul Tiszaalpár közbiztonságához. Ehhez 
nagy mértékben hozzájárult, hogy megfogadták a tanácsokat az önkormányzattól. Nagy segít-
ség volt a polgárırség hatékony hozzájárulása. Céljuk továbbra is az ellenırzések fokozása. 
Ehhez szükséges a rendırök jó beosztása és hozzá a polgárırség, hogy ne legyenek egyedül 
közterületen. Illetve a helyi lakosok jelzése, amit ezúton is szeretett volna megköszönni. 
Konkrét intézkedéseket tudtak tenni. Megköszönte az üzemanyag támogatást a tavaly és idei 
évre is. Hiszen ez a településen kerül felhasználásra. 
 
 

Dr. Csernus Tibor képviselı 16:52 órakor megérkezett a Képviselı-testületi ülésre, 
így a jelenlévı képviselık létszáma: 7 fı. 

 
Illetve megköszönte az elmúlt évben az internet hozzájárulást, ami nagyon fontos a kollégák 
szempontjából. Sokkal több idıt tudnak így helyben eltölteni, így a kötelezı írásos munkák 
miatt nem kell bemenni a kapitányságra. Vannak megyei szintő akciók, amelyekhez segítséget 
kapnak más kapitányságoktól. Lesznek idegen rendırök, fontos lesz a baleset megelızés. Sze-
retnének minél több baleset-megelızési és bőnmegelızési programot tervezni. A kiskunfél-
egyházi múzeumban kiállítás keretében ismerkedhetnek meg a rendırség munkájával. Ami 
nagyon fontos a kábítószerrel kapcsolatos hatékony fellépés. Ennek olyan akadálya volt ed-
dig, amit ki kellett küszöbölni. Vannak a kábítószerek, amelyeknek fogyasztása és terjesztése 
tiltott. A kormány elfogadott egy listán szereplı pszihoaktív anyagokból álló vegyületcsopor-
tot. Azok a szerek, amelyekben ezek a csoportok kimutathatók és fogyasztásra kerülnek, eze-
ket lehet bevizsgáltatni. Megoldásra kerültek a problémák, de ezeket nem szerette volna el-
árulni a hatékonyság miatt. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
A kapitány úr részben válaszolt kérdésére a droggal kapcsolatban. A közbiztonság javulása 
észrevehetı a faluban, nyilvánvalóan a kameráknak is köszönhetıen. A droggal kapcsolatban 
már nem ez a helyzet. Nagyon sok anyuka jön neki panaszkodni. Szakmailag próbál segíteni. 
Javaslatai között szerepel az is, hogy forduljanak a rendırséghez. Kérte, erre kicsit jobban 
kellene összpontosítani. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
A lopásokkal kapcsolatban vannak negatív tapasztalatai. Tudja azt is, sok ember nem tesz 
feljelentést. Össze kell fogni az idegen munkások ellen. Az idegenforgalmi adóra is jobban 
kellene figyelni. 6-7 év óta nem kellett egy szál vesszıt levágnia, mert állandóan ellopják. 
Nem mer feljelentést tenni, mert fél felgyújtják valamelyik ingatlanját. Ellenırizni kellene a 
munkavállalói engedélyeket. Tett ı egyszer feljelentést falopás miatt, de nem tudtak kijönni 
benzinhiányra hivatkozva. Mivel nem jöttek ki 1 óra múlva sem Kiskunfélegyházáról, már az 
ügyészséget hívta fel, hogy lehet az, hogy nem intézkednek. 
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Timafalvi László, kapitányságvezetı: 
 
A külföldi munkavállalókkal kapcsolatban közös ellenırzéseket szoktak tartani a NAV-al, 
illetve a munkaügyi felügyelıséggel. Felajánlotta az önkormányzatnak ezt a lehetıséget 
idıpontegyeztetés után. Az intézkedéssel kapcsolatban elmondta, hogy üzemanyaghiány miatt 
feladatot a kollégák sohasem hagyhatnak el és biztos benne, ha bejelentés érkezett, akkor va-
laki intézkedett. Kérte, keresse meg és megoldást találnak problémájára. 
 
 

Dr. Taricska Tibor képviselı 17:06 órakor megérkezett a Képviselı-testületi ülésre, 
így a jelenlévı képviselık létszáma: 8 fı. 

 
 

Csernák Csilla, képviselı: 
 
A beszámoló 5 táblázatot tartalmaz, egyértelmő csökkenés látható a bőncselekmények száma 
esetében. De a bejelentett és a felderített bőncselekmények száma nem látható. Kérte ennek 
pótlását a következı testületi ülésre. 
 
Timafalvi László, kapitányságvezetı: 
 
Ami az elmúlt évben volt, egyértelmően az derül ki, a 4-bıl 1-et sikerült felderíteni, ha ki-
mondottan lakásbetörésrıl beszélnek. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Minden kategóriában 50%-os csökkenés látható. Halálos kimenetelő közlekedési baleset nem 
történt. Kérdése volt az aljegyzı asszonyhoz, rendeletet lehet-e hozni, az idegen árusokat ki 
lehet-e tiltani a településrıl. A kapitányságvezetıtıl kérdezte, lesz-e negyedik körzeti megbí-
zott? Az alosztályvezetıtıl pedig azt kérdezte, ha marad a 3 KMB-s, akkor a 4000 órás közte-
rületi munkát le tudják-e fedni. Hozzá tette, ha megnyerik a belügyminisztériumi pályázatot, 
akkor jobb minıségő kamerákból további 8-al bıvülne a kamerák száma. 
 
Timafalvi László, kapitányságvezetı: 
 
A létszám meglesz Tiszaalpáron, de ahhoz mindenképpen olyan kollégát kell keresni, aki vál-
lalja, ebben az évben nem fog bıvülni. A kapitányságokat tipizálták, tehát vannak kis, köze-
pes, és nagy kapitányságok. Ahhoz, hogy a kiskunfélegyházi eggyel magasabb kategóriába 
lépjen kellett volna egy 20 fıs létszámbıvítés. Akkor Tiszaalpárból ırsöt szerettek volna csi-
nálni, így is terjesztették elı. Errıl a tervrıl nem tettek le, de sajnos most nem valósulhatott 
meg. 4 fı tudná átfedni a 24 órát, de jelenleg nincs rá mód, többen pedig egyelıre biztos nem 
lesznek. 
 
Tóth Roland, KMB alosztályvezetı: 
 
Valószínőleg meg lesz az óraszám közterületen, ami eddig megvolt. Hiszen ha csökken a 
bőncselekmények száma, csökken az azzal járó adminisztráció is. Ahogy évrıl évre a javulás 
növekszik úgy nı a közterületi óraszám is. 
 
 



34 

 

Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Megvizsgálják a kérdést az árusokkal kapcsolatosan. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Németországban is tud a rendırség intézkedni a vendégmunkásokkal szemben. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, nem errıl volt szó. A polgárırség is benyújtotta beszámolóját, sajnos nem tudtak 
személyesen eljönni. Megköszönte a polgárırség munkáját is, hiszen nem kevés éjszakát töl-
tenek a településen. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Megköszönte a rendırségnek, hogy ez a kapcsolat ki tudott alakulni a polgárırség és a rend-
ırség között. Roland már ott van a polgárırök között és instrukciókkal látja el ıket, ami úgy 
gondolta egy pozitív elırelépés. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendırség beszámolóját a kapitány úr által tett kiegészítéssel és vá-
laszadással. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
102/2013.(IV.30.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi közrend- és köz-
biztonság helyzetének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi közrend- és köz-
biztonság helyzetérıl szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 
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. Kiskunfélegyházi Rendırkapitányság (6100 Kiskunfélegyháza, Pázmány P. u. 4.) 
6. irattár 

 
 
Szavazásra bocsátotta a polgárırség beszámolóját. 
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A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
103/2013.(IV.30.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpári Polgárırség  
2012. évi munkájának tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpári Polgárırség 
2012. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 
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. Tiszaalpári Polgárırség (6066 Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 40.) 
6. irattár 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megköszönte a kapitány úrnak, az alosztályvezetınek és a körzeti megbízottaknak a testületi 
ülésen való részvételt. 
 

Timafalvi László, a Kiskunfélegyházi Rendırkapitányság vezetıje, Tóth Roland KMB 
alosztályvezetı, Németh Sándor körzeti megbízott, Török Roland körzeti megbízott 

17:18 órakor távoztak a Képviselı-testületi ülésrıl. 
_____________________________________________ 

 

6.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési 
 Szabályzatának megalkotása tárgyában 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna al-
jegyzı 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta azok a feladatok, amelyekhez nem szükséges alakszerő döntést hozni a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottságra lesznek átruházva. Javaslat hangzott el, hogy az Ügyrendi Bizottság 
szociális feladatokat is lásson el, de ezt nem támogatta a bizottság. 
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Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Az anyag így is bıséges. Ezek olyan döntések, amelyek szinte automatikus válaszok. Nem 
érti miért szükséges egyáltalán bizottság elé hozni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottság ezt kérte, nem lát ebben kivetni valót. Tájékozódás szinten sem baj, ha tárgyalásra 
kerülnek. Ezen belül a Polgármester Hivatal SZMSZ-ét nem tárgyalják. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Nem ért vele egyet. Inkább megvonná ezeket, hogy a fajsúlyosabb kérdésekben döntsenek. Ne 
legyen 30-40 napirendi pont. Azt gondolta az óvodai beíratás idıpontja, az önerı nélküli pá-
lyázatok mind a hivatali eljárás körbe döntésre vihetı dolgok. A hangtechnikai kérelmek, 
színpad, sörpad kérelmek rendje, módja természetesen meglegyen. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Itt van elıtte az SZMSZ. Tele van írva módosításaival, amit nem tudott elmondani. Azt sem 
tudja mirıl fog szavazni. Tudják-e mi szerepel az SZMSZ-be, mirıl fognak szavazni? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha képviselı úr benne van egy bizottságban, akkor azt illene tisztelni azzal, hogy ott mondja 
el véleményét. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Megszavazták-e Dr. Csernus Tibort a bizottságba, mert egyetlen-egyszer sem volt ott. Hatal-
mas pénzekrıl van szó. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Lehet, hogy kis dolognak tőnik az óvodai beiratkozás idıpontjának tárgyalása, de ha a törvény 
kimondja, hogy a fenntartó dönt róla, akkor nincs mirıl beszélni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az írásos elıterjesztés szerinti feladatok a Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottság hatáskörébe kerülését. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
104/2013.(IV.30.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság átruházott hatáskörébe került feladatok tárgyában 
 



37 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az írásos elıterjesztés szerin-
ti feladatok Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörébe kerülését megtár-
gyalta és elfogadta. 
 
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. irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a szociális segélykérelmekkel kapcsolatos feladatok az Ügyrendi Bi-
zottság hatáskörébe kerülését. 
 
A Képviselı-testület igen szavazat nélkül – 7 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – a következı 
határozatot hozta: 
 
105/2013.(IV.30.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Ügyrendi Bizottság átru-
házott hatáskörébe került feladatok tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális és jogi kérdések 
Ügyrendi Bizottság hatáskörébe kerülését megtárgyalta és 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. irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Személyügyi és Képviselı-testületet segítı munkacsoport létrehozá-
sát. 
 
A Képviselı-testület 3 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – a következı 
határozatot hozta: 
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106/2013.(IV.30.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal 
Személyügyi és Képviselı-testületet segítı munkacsoport létrehozása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal 
Személyügyi és Képviselı-testületet segítı munkacsoport létrehozását megtárgyalta és 
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. irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a polgármester eljárását a gazdasági társaságokban 500.000 forint köte-
lezettségvállalásig. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
107/2013.(IV.30.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester átruházott 
hatáskörben történı kötelezettségvállalásának tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester átruházott 
hatáskörben történı, az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulaj-
donosi jogosítványokat bruttó 500.000 Ft. kötelezettségvállalásig gyakorolja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
5. irattár 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem emlékezett több szavazásra a bizottsági ülésen. Hozzászólás ehhez nem történt, így az 
SZMSZ a módosításokkal együtt lesz elfogadásra javasolva. 
 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
A munkacsoport megbeszélésen egyetlen egy szavazás sem történt az SZMSZ-el kapcsolat-
ban. Egyeztetésrıl szó sem volt, az került bele, amit ık szerettek volna. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felhívta a képviselı úr figyelmét ne mondjon olyat, ami nem igaz. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A munkacsoportnak nem volt vezetıje. Neki nem volt jogosultsága szavaztatni semmirıl sem. 
Amiket megbeszéltek azok lettek változtatásként beletéve. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Kérdezte, mennyivel különb az ı véleménye bárkiétıl. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az SZMSZ elfogadását a munkacsoport által tett módosításokkal. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 

 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

14/2013.(V.15.) önkormányzati rendelete 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 

 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41-42.§-ában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvényének 44/A. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva, a következıket rendeli el:  
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I. Fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
 

1. Általános rendelkezések, alapelvek és jelképek 
 

1.§ (1) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat önállóan, demokratikus módon, a település 
lakossága, önszervezıdı közösségei, társadalmi, gazdasági szervezetei hatékony együttmőkö-
désével, széleskörő nyilvánosságot biztosítva intézi a nagyközség közügyeit, gondoskodik a 
közszükségletek kielégítésérıl, az életminıség javítása jelen és jövıbeni céljainak megvalósí-
tásáról. 
 

(2) Az Önkormányzat megnevezése: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiak-
ban: Önkormányzat). 

 
(3)  Székhelye: Községháza, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér l. 
 
(4) Az Önkormányzat jogi személy, az önkormányzati feladatok ellátását a Képviselı-

testület és szervei: polgármester, Képviselı-testület bizottságai, valamint Tiszaalpár Nagy-
községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) a 
jegyzı és a társulás biztosítják. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Tiszaalpár Nagy-
községi Önkormányzat Képviselı-testületét (a továbbiakban Képviselı-testület) illetik meg. 

 
(5) A Képviselı-testületet a polgármester képviseli, de meghatározott ügyekben, vagy ese-

tenként, erre más személyt is felhatalmazhat. 
 
(6) Képviselı-testület névsorát az önkormányzati rendelet 1. számú függeléke tartalmazza. 
 
(7) A Képviselı-testület bizottságai tagjainak névsorát az önkormányzati rendelet 2. szá-

mú függelék, míg az önkormányzati intézmények felsorolását a 3. számú függeléke tartalmaz-
za. 

 
(8) Képviselı-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások teljesítésérıl, a feladatok 

ellátásáról, elsısorban az általa létrehozott intézmények, gazdasági társaságok útján gondos-
kodik. 

 
(9) Azon együttmőködési megállapodások, melyek az Önkormányzat önkéntes alapon lét-

rehozott társulások alapját képezik az 4. számú függelék tartalmazza. 
 
2.§ Tiszaalpár Nagyközség közigazgatási területének részletesebb leírását az önkormány-

zati rendelet 5. számú függelék tartalmazza. 
 

(2) Az Önkormányzat jelképei: a címer és a zászló, mely jelképek leírását és használatát 
külön önkormányzati rendelet szabályozza. 

 
(3) Az Önkormányzat által kitüntetés adományozható a külön önkormányzati rendeletben 

foglaltak szerint. 
 



41 

 

3.§ (1) Az Önkormányzat külföldi önkormányzatokkal kölcsönösen elınyös együttmőkö-
désre törekszik, és keresi azon lehetıségeket, amelyek elımozdítják Tiszaalpár település gaz-
dasági, kulturális fejlıdését, a különbözı országok népei közötti megértést és barátságot. 

 
(2) Az Önkormányzat testvértelepülései, együttmőködési, baráti kapcsolatot tart fenn: 

a) a Dán Királyságból Kjellerup várossal és 
b) a Szerb Köztársaságból Torda községgel. 

 
4.§ (1) A Képviselı-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a helyi társadalom- 

és gazdaságszervezı munkában – ezek fejlesztése érdekében – együttmőködik a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzattal. Az együttmőködés keretében közvetlen cél a település és vidékfej-
lesztés, településrendezés és egyéb koordináció. 

 
(2) A Képviselı-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a helyi társadalom- és 

gazdaságszervezı munkában – ezek fejlesztése érdekében – együttmőködik a járási székhely 
szerinti városi önkormányzattal, és a Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzatával. 
 

5.§ (1) A Képviselı-testület az alapvetı jogok és a törvényes mőködés érdekében a Pol-
gármesteri Hivatal közremőködésével együttmőködik a személyi és tárgyi feltételek biztosítá-
sára a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal (a továbbiakban: CNÖ). E körben biztosítja 
CNÖ testületi üléseinek megtartását, különösen 

a) havonta, igény szerint, de legalább 16 (tizenhat) órában a feladatellátáshoz szükséges 
tárgyi és technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát; 

b) a CNÖ, mint szervezet mőködéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket; 
c) a CNÖ, és mint költségvetési szerv mőködéséhez szükséges, gazdálkodásával kap-

csolatos nyilvántartási és iratkezelési feladatok ellátását; 
 

(2) A CNÖ mőködésével kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el, így külö-
nösen: 

a) az ülések elıkészítését, ezen belül a meghívók, elıterjesztések, hivatalos levelezés 
elıkészítését, kiküldését, a jegyzıkönyvek, testületi és tisztségviselıi döntések elkészítését 
és kiküldését; 

b) a döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat; 
c) a testületi mőködéssel kapcsolatos operatív feladatokat, mint pl. az ülések 

helyszínének elıkészítését; 
d) a jegyzıkönyv vezetését és leírását; 
e) a gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatokat; 
f) a kapcsolódó egyéb ügyviteli feladatokat. 

 
(3) Az Önkormányzat viseli az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott feladatokhoz 

célszerően kapcsolódó költségeket a CNÖ testülete tagjainak és tisztségviselıinek telefon-
használata kivételével. 

 
(4) Az Önkormányzat és a CNÖ a költségvetés, a gazdálkodás és az ellenırzés részletes 

szabályait és az eljárás rendjét együttmőködési megállapodásban rögzíti. 
 
(5) A CNÖ elnökét a Képviselı-testület ülésére meg kell hívni. Az üléseken a CNÖ elnöke 

tanácskozási joggal vesz részt. 
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(6) A Képviselı-testület ülésén a CNÖ elnöke az anyanyelvét is használhatja, a tolmácso-
lásról a CNÖ elnöke gondoskodik. Ha a felszólalás kizárólag valamely nemzetiség nyelvén 
hangzott el, a felszólalás magyar nyelvő szövegét vagy tartalmi kivonatát az ülés jegyzı-
könyvéhez csatolni kell. 
 
 

2. A Képviselı-testület tagjai, feladat- és hatásköre 
 

6.§ A Képviselı-testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt 9 (kilenc) fı. 
 

7.§ (1) A Képviselı-testület ellátja a törvények által kötelezıen elıírt, továbbá az önként 
vállalt feladat- és hatásköröket. 

 
(2) Az Önkormányzat részvételével létrehozott társulásban ellátott feladatokat és a társu-

lásra átruházott hatásköröket az 1. számú melléklete tartalmazza 
 

8.§ (1) Az Önkormányzat önként vállalt feladata: 
a) a közösségi tér biztosítása és támogatása, közmővelıdési, tudományos és mővészeti 

tevékenység, turizmussal kapcsolatos feladatok: 
aa) az ifjúsági szolgáltatások 
ab) kulturális szolgáltatások 
ac) a települési könyvtár, 
ad) helyi sport támogatása, 
ae) a lakosság önszervezıdı közösségeinek támogatása, 

b) ápolást, gondozást nyújtó idısek otthonának fenntartása. 
 

(2) Képviselı-testület a (1) bekezdésben foglalt feladatait és azt, hogy mely feladatokat, 
milyen mértékben és módon lát el önállóan – az aktuális településpolitikai szempontoknak 
megfelelıen – határozza meg a lakosság igényei alapján, anyagi lehetıségeitıl függıen azzal, 
hogy az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik az Önkormányzat törvényben rögzített 
kötelezı feladatellátását. 

 
9.§ (1) Az Önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszervezıdı közössé-

geinek a tevékenységét, együttmőködik e közösségekkel. 
 

(2) A támogatás megnyilvánul abban is, hogy az önszervezıdı közösséget közvetlenül 
érintı képviselı-testületi döntés bizottsági elıkészítése, és a képviselı-testületi döntéshozatal 
körében, tanácskozási jog illeti meg a közösség képviselıjét. 
 

10.§ A Képviselı-testület hatáskörébıl át nem ruházható hatáskörök jegyzékét a 8. számú 
melléklet tartalmazza. 

 
II. Fejezet 

A KÉPVISELİ-TESTÜLET MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 
 
 

1. A Képviselı-testület munkaterve 
 

11.§ (1) A Képviselı-testület elıre tervezetten, éves, azon belül féléves részletes munka-
terv szerint ülésezik. A munkaterv elkészítésérıl a polgármester gondoskodik. 
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(2) A munkatervet a polgármester állítja össze, és jóváhagyásra a Képviselı-testület félévet 

megelızı utolsó ülésre döntéshozatal érdekében elıterjeszti. 
 
(3) Az éves munkatervben a Képviselı-testület a tárgyalásra kerülı fıbb napirendeket fo-

galmazza meg havi bontásban. 
 
(4) A féléves részletes munkatervnek tartalmaznia kell: 

a) az ülések idıpontját, helyét, 
b) a napirend tárgyát, elıterjesztıjét, (külön elıadó esetén annak megnevezését) 
c) annak a bizottságnak a megjelölését, amely az elıterjesztést elızetesen tárgyalja, 
d) az elıterjesztés elıkészítésének határidejét, a kézbesítés idıpontját, 
e) a közmeghallgatás idıpontját, napirendjét, 
f) a napirend tárgyalásához külön meghívottakat. 

 
(5) A Képviselı-testület munkatervének végrehajtásáról és a munkaterv alapján az ülések 

elıkészítésérıl a polgármester gondoskodik, beleértve a napirendek által érintettek (önkor-
mányzati intézményvezetık, más vezetık, meghívottak) tájékoztatását is. 

 
(6) A munkatervre vonatkozó javaslatokat a polgármesterhez kell benyújtani. A Képviselı-

testület munkatervének programjára javaslatot tehetnek: 
a) a helyi önkormányzati képviselık, 
b) a Képviselı-testület bizottságai, 
c) a helyi nemzetiségi önkormányzat, 
d) az önkormányzati intézmények vezetıi, 
e) a településen mőködı társadalmi, érdekképviseleti szervek vezetıi, 
f) a jegyzı. 

 
(7) A Képviselı-testület a polgármester javaslatára egyszerő szótöbbséggel a tárgyév utol-

só ülésnapján határoz a következı naptári év munkatervének elfogadásáról, a féléves részletes 
munkatervrıl pedig a félév utolsó ülésnapján. 

 
(8) A munkaterv elıterjesztésével egyidejőleg a Képviselı-testületet tájékoztatni kell a 

munkatervbe be nem került javaslatokról. 
 
(9) Az elfogadott munkatervet meg kell küldeni: 

a) a Képviselı-testület tagjainak, 
b) a nem képviselı bizottsági tagoknak, 
c) a nemzetiségi önkormányzatnak, 
d) a települési országgyőlési képviselınek, 
e) a képviselı-testületi ülés állandó meghívottjainak, 
f) a munkatervben érintett elıadóknak, 
g) a helyi sajtónak, rádiónak, televíziónak, 
h) pártok képviselıinek. 

 
 

2. A Képviselı-testület ülése 
 

12.§ (1) A Képviselı-testület 
a) alakuló 
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b) rendes és 
c) rendkívüli 

ülést tart. 
 

(2) A Képviselı-testület ülését a polgármester (alpolgármester) hívja össze. 
 
(3) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejő betöltetlensége, vagy tartós 

akadályoztatásuk esetén az Ügyrendi Bizottság elnöke jogosult a Képviselı-testület ülésének 
összehívására. 

 
(4) A Képviselı-testület üléseit úgy kell összehívni, hogy az ülés kezdı idıpontja és az 

ülés alapvetıen a Polgármesteri Hivatal munkarendjébe, hivatali munkaidejéhez igazodjon 
azzal, hogy az ülés befejezése a hivatali munkaidın kívül is történhet. Kivételesen és rendkí-
vül indokolt esetben lehetséges a Képviselı-testület üléseit hivatali munkaidın kívül esı idı-
pontra összehívni. 
 

13.§ (1) Az Önkormányzat a feladatai ellátása körében támogatja a lakosság önszervezıdı 
közösségeinek tevékenységét, együttmőködik ezekkel a közösségekkel. 

 
(2) A Képviselı-testület és bizottságainak ülésén a tevékenységi körében tanácskozási jog 

illeti meg az 6. számú függelékben felsorolt személyeket és szerveket. 
 

 
3. Rendes ülés 

 
14.§ (1) Az ülés elıkészítésérıl és összehívásáról a polgármester gondoskodik. 
 
(2) Az ülés helye alapvetıen a Polgármesteri Hivatal nagyterme (6066 Tiszaalpár, Árpád 

tér 1. szám 116. számú helyisége). 
 
15.§ (1) A Képviselı-testület évente az éves munkatervében meghatározott számú, de leg-

feljebb 10 (tíz) alkalommal, havonta ülésezik. A Képviselı-testület július 1-tıl augusztus 31-
ig – rendkívüli ok kivételével – nem ülésezik. (Nyári szünet) A Képviselı-testület szükség 
esetén rendkívüli ülést tart. 
 

(2) A Képviselı-testület állandó bizottsága vagy legalább 3 (három) képviselı írásos in-
dítványára, munkaterven kívüli, rendes ülést kell összehívni. Az indítványt a napirend megje-
lölésével, az indítványozók sajátkező aláírásával, és az állandó bizottság határozatával, az ülés 
tervezett idıpontja elıtt legalább 15 (tizenöt) nappal kell a polgármesterhez benyújtani. 

 
(3) A Képviselı-testület összehívását a helyi önkormányzatok törvényességi ellenırzésé-

ért felelıs szerv, valamint népi kezdeményezés is indítványozhatja. A nemzetiséget érintı 
ügyekben a nemzetiségi önkormányzat is kezdeményezheti a Képviselı-testület összehívását. 

 
(4) Az ülések rendszeres idıpontja: a hónap utolsó szerdai napjának délutánján 16.00 (ti-

zenhat) órai kezdettel kell összehívni, de úgy, hogy az ülés napja ne essen ünnepnapot meg-
elızı, vagy azt követı napra. Amely hónapban nincs ilyen nap, vagy ünnepnapot, pihenına-
pot vagy szabadnapot érint, akkor a hónap utolsó munkanapja a Képviselı-testület rendes 
ülésének napja. Ettıl a szabálytól önkormányzati érdekbıl el lehet térni. 
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(5) A Képviselı-testület ülése önkormányzati érdekbıl, indokolt esetben több napra is 
tervezhetı, ez esetben a meghívóban megjelölt összes ülésnap egy ülésnek számít. 

 
(6) Már az ülés tervezése során figyelemmel kell lenni arra, hogy 20.00 óra (húsz óra) 

után új napirendi pont tárgyalására nem kerülhet sor. Az ilyen okból elmaradt elıterjesztések 
napirendre tőzésére és tárgyalására a napirendi pontok tárgyalásának elnapolására vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. 

 
(7) A polgármester a Képviselı-testület rendes ülését – indokolt esetben – az elızetesen 

meghatározottól eltérı idıpontban is összehívhatja, vagy rendkívül és másként el nem hárít-
ható okból a meghívóban közölt idıpontot elhalaszthatja. 

 
 

4. A rendes ülés összehívása 
 

16.§ (1) A Képviselı-testület ülését írásbeli meghívóval és a jogszabály szerint elıkészí-
tett írásbeli elıterjesztésekkel együtt 5 (öt) nappal, de rendkívüli esetben legkésıbb 3 (há-
rom) nappal az ülést megelızıen kell összehívni. A meghívó és az elıterjesztések eredeti 
példányát a polgármester saját kezőleg írja alá. Indokolt esetben a polgármester engedélyez-
heti az elıterjesztés külön kézbesítését. 

 
(2) A Képviselı-testület rendes ülésének napirendjére, azok tárgyalásának sorrendjére a 

polgármester a meghívóban tesz javaslatot, amely tartalmazza továbbá a Képviselı-testületi 
ülés napjának, helyének, kezdési idıpontjának pontos megjelölését, elıterjesztıjének, elı-
adójának megjelölését. 

 
(3)  A polgármester köteles az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatá-

ról szóló önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: SzMSz) meghatározott módon az ülés 
napirendjére felvenni: 

a) az elıterjesztéseket, 
b) az önálló indítványokat, 
c) az interpellációkat, 
d) tájékoztatókat, 
e) bejelentéseket. 

 
(4)  A polgármester a napirend elıtt tájékoztatást ad az elızı ülés óta tett fontosabb intéz-

kedésekrıl, eseményekrıl, a lejárt határidejő határozatokról, a közbeszerzési és egyéb pályá-
zatokról. 

 
(5) A Képviselı-testület ülésére írásbeli meghívóval meg kell hívni: 

a) a helyi önkormányzati képviselıket, 
b) a Képviselı-testület állandó bizottságainak nem képviselı tagjait, 
c) a jegyzıt, az aljegyzıt, 
d) a napirendi pontok elıterjesztıit, ha nem a polgármester, a jegyzı vagy a 

bizottságok elnöke teszi, továbbá elıadóit, amennyiben abban nem a szervezeti 
egység vezetıje illetékes,  

e) a helyi önkormányzatok törvényességi ellenırzéséért felelıs szerv vezetıjét, 
f) a választókerület országgyőlési képviselıjét, 
g) a településen mőködı pártok képviselıit, ha a Képviselı-testületben nincs 

képviselıjük, 
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h) a civil szervezetek képviselıit, amennyiben a napirendi pont érinti a szervezetet, 
i) a Polgármesteri Hivatal belsı szervezeti egységeinek vezetıit, 
j) az önkormányzati intézmények vezetıjét a feladatkörükbe tartozó, vagy az azt érintı 

elıterjesztések tárgyalására, 
k) a sajtó képviselıit, 
l) a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, 
m) mindazokat, akik a napirendi pont szerint érdekeltek, 
n) informatikai munkatársat, továbbá 
o) mindazokat a személyeket és szervezeteket, akiket (amelyeket) a polgármester a 

napirend megtárgyalásához szükségesnek tart. 
 

(6) Az írásbeli meghívót annak mellékleteivel (az (5) bekezdésben írtakra figyelemmel) 
minden esetben elektronikus úton kell megküldeni az (5) bekezdés b)-d), g)-l) pontban felso-
rolt személyeknek. Ezen túlmenıen a (5) bekezdés a), e)-f) és m) pontokban foglalt szemé-
lyek részére elektronikus úton kell a meghívót és a mellékleteket (az (5) bekezdésben írtakra 
figyelemmel) küldeni, ha az érintettnek hivatalosan ismert az elektronikus címe, és annak 
ilyen módon való használatára nyilatkozatot tett. 

 
(7) Az írásbeli meghívóhoz mellékelni kell: 

a) az (5) bekezdés a)-c), e), g) és j)-l) pontjaiban felsorolt személyeknek az összes napi-
rendi ponthoz készült elıterjesztés eredetivel megegyezı elektronikus vagy papír alapú 
másolati példányát annak minden mellékletével együtt; 

b) az (5) bekezdés f), h)-i) és m) pontjaiban felsorolt személyeknek az ıket érintı napi-
rendi ponthoz készült elıterjesztés eredetivel megegyezı elektronikus vagy papír alapú 
másolati példányát annak minden mellékletével együtt. 

 
(8) A Képviselı-testület ülését a meghívók kiküldésével egyidejőleg a helyben szokásos 

módon a lakosság tudomására kell hozni. Lehetıség szerint, a Képviselı-testület ülésének 
idıpontjáról és napirendjérıl, a nyilvánosságot a média útján is tájékoztatni kell. 

 
17.§ (1) A Képviselı-testület ülésére tanácskozási joggal kell meghívni: 

a) az (5) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt személyeket az összes napirendi ponthoz; 
b) az (5) bekezdés j), m) és o) pontjaiban felsorolt személyeket az ıket érintı napirendi 

ponthoz, és mindenki mást, ha ıket a napirendi pont érinti. 
 

18.§ (1) Az írásos elıterjesztések elızetes bizottsági véleményezést követıen kerülhetnek 
a képviselı-testületi ülés napirendjére, kivéve a sürgısen tárgyalandó ügyek döntések terveze-
teit, amennyiben a sürgısségi tárgyalás ellenére a képviselı-testületi tagok véleményének 
megismerése, és döntésbe való beépítése az ülés során is biztosítható. 

 
(2) Pénzügyi, gazdasági, ügyrendi és más személyi, szervezeti jellegő elıterjesztés, vala-

mint rendeletalkotás esetén nem mellızhetı az érintett bizottság véleményének kikérése. 
 
(3) Gazdasági elıterjesztés benyújtása elıtt a polgármester, vagy az elıterjesztı bizottsági 

elnök lehetıség szerint megkéri az önkormányzat területén mőködı, érdekelt gazdasági ér-
dekképviseleti szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét. 

 
(4) Az önkormányzati rendelet tervezeteket minden esetben írásban kell a testület elé ter-

jeszteni a vonatkozó jogszabályi követelmények betartásával elıkészítve. 
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5. Rendkívüli ülés 

 
19.§ (1) Halaszthatatlan döntést igénylı esetben a munkatervtıl eltérıen rendkívüli ülést 

kell tartani. 
 
(2) A Képviselı-testület rendkívüli ülését akkor kell összehívni, ha az elıre tervezett idı-

pontban törvényi elıírás vagy súlyos önkormányzati érdek miatt a halaszthatatlan döntést 
igénylı eset nem tárgyalható meg. Súlyos önkormányzati érdek különösen az önkormányzat 
vagy bármely intézményének rendkívüli pénzügyi vagy mőködésbeli helyzete. 

 
(3) Nem minısül rendkívüli ülésnek, ha a meghívó és az írásos elıterjesztés az ülést meg-

elızı 5 (öt) nappal kézbesíthetı. 
 
(4) A Képviselı-testület rendkívüli ülését össze kell hívni: 

a) a polgármester, 
b) legalább 3 (három) képviselı, 
c) a Képviselı-testület állandó bizottsága, 
d) a jegyzı 

indítványára. 
 

20.§ A 19.§ (4) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott esetekben a rendkívüli ülés össze-
hívására vonatkozó indítványnak tartalmaznia kell: 

a) a rendkívüli ülés összehívására tett kezdeményezés indokait, továbbá a Képviselı-
testület állandó bizottságának e tárgyban hozott döntését, 

b) a határozat-tervezetet, 
c) az ülés napirendjére, helyére, idıpontjára vonatkozó javaslatot, 
d) az indítványozó sajátkező aláírását. 

 
21.§ (1) Rendkívüli ülés összehívására tett indítvány esetén a polgármester köteles gon-

doskodni arról, hogy az ülés az indítvány benyújtásától számított 5 (öt) napon belül megtart-
ható legyen. 

 
(2) A rendkívüli ülésre szóló meghívót és az írásos elıterjesztést a képviselı-testületi ülés 

elıtt legalább 24 (huszonnégy) órával kell a képviselık és a jegyzı részére kézbesíteni. 
 
(3) Különösen sürgıs esetben – az összes képviselı egyetértésével –, a rendkívüli ülés az 

(1) bekezdésben foglaltaktól eltérı módon és idıben, távbeszélın vagy elektronikus úton is 
összehívható. Ez esetben az ülést legkésıbb a következı napon meg kell tartani. Ez esetben a 
(11) bekezdés pontokban felsorolt tartalomnak megfelelı írásbeli indítványt a rendkívüli ülést 
megelızıen közvetlenül lehet kiosztani. 

 
22.§ (1) A rendkívüli képviselı-testületi ülésen csak az a napirendi pont tárgyalható, amire 

az indítvány vonatkozott. 
 
(2) A napirendi pont beterjesztésérıl a polgármester gondoskodik, az indítványozó vagy 

képviselıje a rendkívüli képviselı-testületi ülés összehívásának és az indítvány napirendre 
tőzésének indokait ismertetheti. 
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23.§ A rendkívüli ülésre egyebekben a rendes ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmaz-
ni. 

 
 

6. A Képviselı-testület ülésének elıkészítése 
 

24.§ (1) A Képviselı-testület a döntéseit– a rendkívüli ülés és a szóbeli elıterjesztések ese-
tét kivéve – a munkatervbe felvett, írásbeli elıterjesztések alapján hozza. Az elıterjesztés 
tartalmát tekintve: 

a)  rendelet-tervezet 
b) határozati javaslat, 
c) beszámoló vagy 
d) tájékoztató 

lehet. 
 

(2) A Képviselı-testület elé döntést igénylı kérdésekben elıterjesztés benyújtására jogo-
sult: 

a) a polgármester, 
b) bármely képviselı, 
c) a témakör szerint illetékes bizottság, 
d) a jegyzı, 
e) az önkormányzat által fenntartott intézmény, vagy gazdasági társaság vezetıje, 

továbbá 
f) az Önkormányzatot feladat- és hatáskörének teljesítésében segítı szerv képviselıje. 

 
(3) Önkormányzati rendeletalkotást kezdeményezhet: 

a) a Képviselı-testület bármely tagja, 
b) a Képviselı-testület bizottságai és 
c) a jegyzı. 

 
(4) A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani, aki a tervezet tárgya szerint ille-

tékes bizottsággal és a jegyzıvel véleményezteti, majd a Képviselı-testület elé terjeszti. 
 
(5) Az önkormányzati rendeletalkotás szükségességében a Képviselı-testület foglal állást. 
 
(6) A Képviselı-testület megbízhatja bármely bizottságát a tervezet elıkészítésével vagy 

erre bizottságot, munkacsoportot hozhat létre. Szükség esetén más szakértıket is felkérhet. A 
rendelet-tervezeteket minden esetben az Ügyrendi Bizottság és a jegyzı véleményezi. 
 

25.§ (1) Az írásbeli elıterjesztéseknek mindenesetben meg kell felelni a vonatkozó hatá-
lyos magyar és helyi jogi szabályozásnak, valamint az Önkormányzat aktuális gazdasági kon-
cepciójának és céljainak. Ennek érdekében az Önkormányzat által fenntartott intézmény vagy 
gazdasági társaság vezetıjének elıterjesztését a polgármester ellenjegyzi, valamint minden 
elıterjesztést törvényességi véleményezésre a jegyzınek be kell nyújtani a közlés elıtt leg-
alább 24 (huszonnégy) órával. 

 
(2) Az elıterjesztıket a feladatuk elvégzése érdekében a Polgármesteri Hivatal munkatár-

sai közremőködésükkel segítik. 
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26.§ A polgármester kivételesen indokolt esetben a napirendi pont szóbeli elıterjesztésé-
hez is hozzájárulhat. Továbbá indokolt esetben az idı rövidségére tekintettel engedélyezheti 
az írásba foglalt elıterjesztés és a határozati javaslat ülésen való kézbesítését. 

 
27.§ (1) Az elıterjesztéseket a Polgármesteri Hivatal erre a célra felfektetett nyilvántartá-

sába (iktatás) be kell vezetni. 
 

(2) Az elıterjesztések tartalmi és formai követelményét az SzMSz 2. számú melléklete is-
merteti. 

 
(3) Jogszabály elıírása, vagy a polgármester felkérése alapján az Önkormányzat feladat-

körét érintı kérdésekben nem önkormányzati szervek vezetıi, képviselıi is adhatnak tájékoz-
tatást, vagy beszámolót terjeszthetnek elı a Képviselı-testület ülésére. 

 
(4) Az elıterjesztı az elıterjesztés elkészítésére külön elıadót jelölhet ki, vagy kérhet fel, 

aki az elıterjesztés megtárgyalásán tanácskozási joggal vesz részt. 
 
 

7. Az ülések nyilvánossága 
 

28.§ (1) A zárt ülés elrendelésére Magyarország önkormányzatairól szóló törvény rendel-
kezései irányadók. 
 

(2) A zárt ülésen az SzMSz 17.§ (5) bekezdés a) és c) pontján kívül csak az vehet részt, aki 
a napirendi pont tárgyalásában érintett, vagy azok, akiket a Képviselı-testület a megtárgya-
láshoz szükségesnek tart. Az SzMSz 17.§ (5) bekezdés b), d), i)-j), m) és o) pontban jelzettek 
csak az ıket érintı napirend tárgyalásánál lehetnek jelen. 

 
(3) A hallgatóság az ülésterem erre kijelölt részén foglalhat helyet, és az ülés rendjét sem-

milyen módon nem zavarhatják. 
 
(4) A polgármester az ülésen a megjelent állampolgároknak hozzászólási lehetıséget en-

gedhet, amennyiben az adott napirendhez kapcsolódóan a határozathozatal elıtt, vagy az 
egyebek keretén belül szóban kérte. A hozzászólás idıtartama 2 (kettı) perc lehet. 

 
 
 
 

8. Az ülés napirendje 
 

29.§ (1) Az ülések napirendjérıl és azok tárgyalási sorrendjérıl a Képviselı-testület egyszerő 
szótöbbséggel határoz. 

 
(2)  A polgármester tájékoztatást ad a lejárt határidejő képviselı-testületi döntések (határozatok és 

rendeletek) végrehajtásának állásáról, az elızı ülés óta tett fontosabb intézkedésekrıl, eseményekrıl. 
A tájékoztató a bejelentések között is megtárgyalható. 

 
(3)  A lejárt határidejő képviselı-testületi döntések (határozatok és rendeletek) végrehajtásáról a 

jegyzı nyilvántartást vezet. A lejárt határidejő képviselı-testületi határozatokról felfektetett 
nyilvántartás az ülés idıpontja, a képviselı-testületi határozat száma, a határozat tárgya, a határidı, a 
felelıs és a végrehajtás állapota tartalommal készül folyamatosan. 
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(4)  Az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót a Képviselı-testület a 

bejelentések között tárgyalja meg. 
 
 

9. Sürgısségi indítvány 
 

30.§ (1) A polgármester, a jegyzı, a Képviselı-testület állandó bizottságai, vagy bármely 
képviselı javasolhatja a napirend kiegészítését (sürgısségi indítvány).  

 
(2) Az indítványt – a sürgısség tényének rövid indokolásával és az anyag becsatolásával – 

írásban az ülés elıtt 24 (huszonnégy) órával kell a polgármesterhez benyújtani. 
 
(3) A sürgısségi indítvány kérdésében a Képviselı-testület a napirend megszavazása elıtt, 

minısített többséggel dönt. 
 
(4) Sürgısséggel rendelet-tervezet nem tárgyalható. 
 
(5) A sürgısségi indítvány határozat-tervezetét a képviselık részére legkésıbb az ülés 

megkezdéséig ki kell osztani. 
 
(6) A sürgısségi indítvány tárgyalása elıtt, bármely képviselı indítványára a polgármester 

legalább 5 (öt) perces szünetet köteles elrendelni annak érdekében, hogy az elıterjesztést a 
képviselık áttanulmányozhassák. 

 
(7) Ha a polgármester vagy bármely képviselı ellenzi a sürgısségi indítványt, akkor azt vi-

tára kell bocsátani. Ebben az esetben az indítványozó az írásban benyújtott indokolást szóban 
kiegészítheti. 

 
(8) Ha sürgısségi indítvány tárgya valamely bizottság tárgyalásához és elızetes állásfogla-

lásához kötött, abban is állást kell foglalni, hogy a Képviselı-testület magához vonja az ügyet. 
 
(9) A sürgısségi indítvány elfogadása azt jelenti, hogy azt a Képviselı-testület elsı napi-

rendi pontként tárgyalja. 
 
(10) Ha a Képviselı-testület a sürgısségi indítványt nem fogadja el, arról is dönteni kell, 

hogy az ügyet mikor tárgyalja. 
 
 

10. Napirendi pont tárgyalásának elnapolása 
 

31.§ (1) A polgármester vagy bármelyik képviselı indítványozhatja a napirendi pont tár-
gyalásának elnapolását az adott napirendi pont vitájának lezárásáig. Az elıterjesztı vélemé-
nyének kikérését követıen a Képviselı-testület vita nélkül egyszerő szótöbbséggel dönt, és 
meghatározza a napirend tárgyalásának idıpontját. 

 
(2) Azokat az elıterjesztéseket, amelyek tárgyalását a Képviselı-testület elnapolta, vagy 

amelyek tárgyalása határozat-képtelenség miatt maradt el, a következı ülés napirendjének 
elejére kell felvenni, kivéve, ha az elnapolásról hozott határozatában a Képviselı-testület 
másként döntött. 
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11. Képviselıi önálló indítványok 

 
32.§ (1) A munkatervben szereplı, vagy a napirendbe már felvett ügyekkel nem összefüg-

gı, képviselıi önálló indítványt a polgármesternél kell az ülés napját megelızıen 15 (tizenöt) 
nappal írásban elıterjeszteni azzal, hogy a sürgısséggel elıterjesztett önálló indítvány eseté-
ben a 30.§ rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni. 

 
(2) Az elıterjesztésnek tartalmaznia kell az önálló indítványt elıterjeszteni kívánó képvise-

lı nevét, az indítvány tárgyát, az elıterjesztı sajátkező aláírását. 
 
(3) A Képviselı-testület ülésének napirendjére önálló napirendi pontként felvehetı indít-

ványokra az elıterjesztések tekintetében foglaltakat kell megfelelıen alkalmazni. Ezek lehet-
nek: 

a) a rendelet-tervezetek és 
b) határozati javaslatok. 

 
 

12. Interpelláció 
 

33.§ (1) A képviselı a Képviselı-testület ülésén a 
a) polgármestertıl, alpolgármestertıl, 
b) jegyzıtıl, 
c) bizottság elnökétıl önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen 

– vagy legkésıbb 15 (tizenöt) napon belül írásban – érdemi választ kell adni. 
 

(2) Az interpellációt legkésıbb a Képviselı-testület ülésén kell bejelenteni. 
 

(3) Az írásban benyújtott interpellációt szóban ki lehet egészíteni. 
 
(4) Sürgıs esetben a polgármester engedélyével az ülésen szóbeli interpelláció is elıter-

jeszthetı. Ha polgármester az engedélyt megtagadja, a képviselı kérésére, az interpelláció 
engedélyezésérıl a Képviselı-testület vita nélkül határoz. 

 
(5) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról a Képviselı-testület vita nélkül határoz. 

Ha az interpelláló képviselı írásban kapott választ, akkor a következı rendes ülésen kell nyi-
latkoznia a válasz elfogadásáról. A válasz elfogadása egyszerő szótöbbséggel történik. 

 
(6) Ha az interpellációra adott szóbeli vagy írásbeli választ a képviselı nem fogadja el, a 

Képviselı-testület a válasz elfogadásáról egyszerő szótöbbséggel dönt. Abban az esetben, ha a 
választ a Képviselı-testület sem fogadja el, vizsgálatot rendelhet el, mely esetben az interpel-
láció címzettje köteles az ügyet újra megvizsgálni, és az interpellációt a soron következı ülé-
sen ismételten megválaszolni. 
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13. Kérdések, észrevételek, tájékoztatók, bejelentések 
 

34.§ (1) A képviselı a testületi ülésen, önkormányzati ügyekben, kérdéssel, vagy észrevé-
tellel fordulhat a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a jegyzıhöz, a bizottság elnökéhez 
vagy az önkormányzati intézmény vezetıjéhez. Részére a választ lehetıleg azonnal, de legké-
sıbb a következı rendes testületi ülésen meg kell adni. 
 

(2) A kérdést az ülés elıtt vagy az ülésen lehet a kérdezetthez elıterjeszteni az erre kijelölt 
napirendi pont keretében, vagy ennek hiányában, az ülés végén. 

 
(3) A kérdésre adott válasz elfogadásáról a Képviselı-testület vita nélkül akkor határoz, ha 

a kérdezı a választ nem fogadja el. 
 
(4) A képviselı a testületi ülésen közérdekő ügyekrıl tájékoztatást adhat, vagy bejelentés-

sel élhet. 
 
 

14. Napirend elıtti felszólalás 
 

35.§ (1) Napirend elıtti felszólalásra a polgármestertıl bármelyik képviselı a felszólalás 
tárgyának megjelölésével kérhet engedélyt. 

 
(2) Ha polgármester az engedélyt megtagadja, a képviselı kérésére e tárgyban a Képviselı-

testület felszólalás és vita nélkül határoz. 
 
(3) A napirend elıtti felszólalás legfeljebb 5 (öt) percig tarthat. A felszólaláshoz kapcsoló-

dóan legfeljebb 1 (egy) képviselı 2 (két) percre kaphat szót. 
 
(4) Vitának és határozathozatalnak helye nincs. 

 
 

15. Felszólalás ügyrendi kérdésben 
 

36.§ (1) Az ülés vezetésével, rendjével összefüggı, a tárgyalt napirendi javaslatot érdem-
ben nem érintı – döntést igénylı – eljárási kérdésben bármelyik képviselı 2 (kettı) percre 
szót kérhet és javaslatot tehet. (Ügyrendi javaslat) 

 
(2) Az ügyrendi javaslat elhangzása után ehhez felszólalásra jelentkezıknek legfeljebb 2 

(kettı) perces hozzászólás engedélyezhetı. Egyébként a Képviselı-testület a javaslat felett 
vita nélkül határoz. 
 
 

16. A Képviselı-testület tanácskozási rendje és annak fenntartása 
 

37.§ (1) A Képviselı-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselık 
több mint a fele (5, azaz öt fı) jelen van. 

 
(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselı nincs jelen, akkor az ülés határozat-

képtelen. A határozatképtelen képviselı-testületi ülést 8 (nyolc) napon belül ugyanazon napi-
rendek megtárgyalására újra össze kell hívni. 
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(3) A Képviselı-testület ülésén tanácskozási joggal vesznek részt: 

a) a jegyzı, 
b) a Polgármesteri Hivatal belsı szervezeti egységének vezetıje az elıterjesztést 

érintıen, 
c) a meghívottak (tevékenységi körükbe tartozó kérdésben), 
d) a CNÖ képviselıje a nemzetiséget érintı napirend tárgyalásán. 

 
(4) A Képviselı-testület ülését a polgármester vezeti. Akadályoztatása esetén a helyettesí-

tésre vonatkozó szabályok az irányadók azzal, hogy az alpolgármester és az Ügyrendi Bizott-
ság elnökének egyidejő akadályoztatása esetén az ülést a jelenlévı legidısebb képviselı (kor-
elnök) vezeti. 

 
(5) A polgármester: 

a) megnyitja az ülést, megállapítja a határozatképességet, számba veszi a távollévıket, és 
ismerteti a bejelentett távollét okát. 

b) Félbeszakíthatja, bezárja az ülést, tárgyalási szünetet rendelhet el, biztosítja az ülés 
rendjét. 

c) Általános vitavezetési feladatai: 
aa) napirendi pontonként a vita megnyitása és berekesztése, 
ab) szó megadása, megtagadása, 
ac) szó megvonása, tárgyra térésre felszólítás, 
ad) napirend elıtti és ügyrendi kérdésben történı felszólalás engedélyezése, vagy 

megtagadása, 
ae) szavazás elrendelése, 
af) a szavazás eredményének megállapítása, 
ag) a határozat kimondása. 

 
(6) Az ülésteremben a képviselı-testületi ülés idején az általános ülésrend: 

a) a polgármester balján az alpolgármester, jobbján a jegyzı, 
b) mellettük folytatólagosan jobbról és balról a képviselık foglalnak helyet. 
c) A polgármesterrel szembeni oldalon egymás mellett foglal helyet a Polgármesteri Hi-

vatal belsı szervezeti egységének vezetıje, a napirendi pont elıadója, és a tanácskozási 
joggal meghívott érintett vagy más személy, 

d) ezek és a polgármestertıl jobbra ülı képviselık között foglal helyet a jegyzıkönyv-
vezetı. 

 
38.§ (1) A tanácskozás rendjének fenntartása a polgármester feladata. 

 
(2) Ha a képviselı felszólalása során a Képviselı-testület vagy bármely személy tekinté-

lyét, személyiségi jogait megsérti, vagy a Képviselı-testület tagjait sértı kifejezést használ, 
vagy az SzMSz-nek a tanácskozás rendjére és a szavazás szabályaira vonatkozó elıírásait 
megszegi, a polgármester rendre utasítja. 

 
(3) A testületi ülésen tilos felhangosított rádiótelefonnal részt venni. E tilalom megszegıjét 

a polgármester rendre utasítja. 
 
(4) Ha nem képviselı a rendet sértı, akkor a második rendreutasításkor fel kell szólítani a 

terem elhagyására. 
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39.§ (1) Azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, a polgármester felszólítja, hogy térjen a 
tárgyra. 

 
(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti második felszólítás után megvonja a szót. Aki-

tıl a szót megvonták, ugyanabban az ügyben nem szólalhat fel újra. 
 
 

17. Az ülés félbeszakítása 
 

40.§ Ha a Képviselı-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás foly-
tatását lehetetlenné teszi, a polgármester az ülést félbeszakíthatja. Ha a polgármester nem talál 
meghallgatásra, elhagyja a székét, az ülés ezzel félbeszakad. Az ülés a polgármesteri összehí-
vásra folytatódik. 
 
 
 

18. Személyes érintettség 
 

41.§ (1) A képviselı köteles a napirendi pont elıtt – hozzátartozójára is kiterjedıen – sze-
mélyes érintettségét bejelenteni. 
 

(2) Személyes érintettségnek minısül különösen, ha a képviselı vagy hozzátartozója gaz-
dasági társaságban tisztségviselıként, felügyelıbizottsági tagként, tulajdonosként való részvé-
tel útján a képviselı-testületi döntés kedvezményezettje, továbbá ha érdekelt: 

a) önkormányzati vagyon tulajdonjogának, tartós használatának, hasznosításának 
megszerzésében, 

b) az önkormányzat által kiírt pályázat útján vagy anélkül történı vállalkozási  jellegő 
megbízás szervezésében, 

c) a Képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó személyi döntések 
meghozatalban. 

 
(3) A bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei teljes egészében a mu-

lasztó képviselıt terheli. 
 
 

19. Az elıterjesztés tárgyalásának részletes vitavezetési szabályai 
 

42.§ A polgármester egymás után az elfogadott sorrendben napirendi pontonként nyitja 
meg az elıterjesztések tárgyalását. A következı napirendre akkor lehet áttérni, ha az elızı 
napirend tárgyalása döntéssel, elnapolással befejezıdött, vagy a polgármester lezárta a vitát. 

 
43.§ (1) A polgármester napirend tárgyalásának megnyitása után megadja a szót az elıter-

jesztınek, amennyiben nem saját maga az, majd az elıadónak, amely esetben ık az elıterjesz-
téshez szóbeli kiegészítést kívánnak főzni. Az elıterjesztı az elıterjesztést a vita lezárásáig 
módosíthatja, visszavonhatja, vagy átdolgozásra visszakérheti. 

 
(2) A képviselık az elıterjesztıhöz, az elıadóhoz, az adott elıterjesztés tárgyalására meg-

hívott szakértıhöz kérdést intézhetnek, akik kötelesek a válaszadásra. 
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(3) A polgármester vagy az ı döntése szerint a Képviselı-testület bizottságának elnöke is-
merteti a polgármester által a bizottság részére kiadott, továbbá a munkatervben meghatáro-
zott elıterjesztésekkel kapcsolatos – kisebbségi véleményt és a szavazati arányt is tartalmazó 
– bizottsági ajánlást, a bizottság esetleges módosító javaslatát. 

 
(4) Az elıterjesztéshez módosító javaslatot bármely települési képviselı, a Képviselı-

testület állandó bizottságai, a polgármester és a jegyzı nyújthatnak be. A módosító javaslatot 
indokolni kell. 

 
(5) Ha az elıterjesztés rendelet vagy határozat módosítására irányul, akkor a módosító ja-

vaslat nem terjedhet ki a rendelet és a határozat elıterjesztéssel nem érintett részeire, kivéve, 
ha ez a szabályszerő módosító javaslat tartalma miatt nyilvánvalóan szükséges. 

 
(6) A módosító javaslat benyújtója módosító javaslatát a vita lezárásáig megváltoztathatja, 

vagy visszavonhatja. 
 
(7) A bizottsági ajánlás elhangzása után a polgármester megnyitja a napirend vitáját. 
 
(8) A hozzászólásra jelentkezıknek a polgármester a jelentkezés sorrendjében adja meg a 

szót. 
 
(9) A polgármester – indokolt esetben – a képviselı további felszólalásának (kérdés felte-

vése, hozzászólás a vitában) engedélyezését megtagadhatja. Ilyen esetben a képviselı a Kép-
viselı-testülettıl kérheti a felszólalás engedélyezését. A Képviselı-testület e tárgyban vita 
nélkül határoz. 

 
(10)  A polgármester indokolt esetben, a hozzászólások idıtartamát korlátozhatja, 

valamint kezdeményezheti a napirend vitájának idıbeli korlátozását. Ez utóbbiról a Képvise-
lı-testület vita nélkül határoz. 

 
(11) A képviselık kivételével a tanácskozási joggal rendelkezık a napirendi pont vitája so-

rán legfeljebb 1 (egy) alkalommal, legfeljebb 3 (három) perc idıtartamban szólalhatnak fel. 
 
(12) A képviselık a napirendi pont vitája során legfeljebb 2 (két) alkalommal, legfeljebb 5 

(öt) perc idıtartamban szólalhatnak fel. 
 
(13) Az egyes napirendek tárgyalására fordítható idıkeret – a költségvetés kivételével – 

maximum 1 (egy) óra idıtartam. A költségvetés tárgyalására a gazdálkodás szabályai irány-
adók. 

 
(14) Az elıterjesztıt vagy az elıadót megilleti a zárszó joga. 

 
 

20.  A vita lezárása 
 

44.§ (1) Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, a polgármester a vitát lezárja. 
 

(2) Az elıterjesztı, vagy bármelyik képviselı is javasolhatja a vita lezárását. A Képviselı-
testület e kérdésben vita nélkül egyszerő többséggel határoz. A vita lezárása esetén az, aki 
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hozzászólási szándékát a lezárásra vonatkozó javaslat elhangzása elıtt jelezte, még szót kap-
hat. 

 
 

21. Határozathozatal, rendeletalkotás 
 

45.§ (1) A Képviselı-testület döntést igénylı kérdésben határozatot – a törvény által nem 
szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, 
annak végrehajtására – önkormányzati rendeletet alkot. 

 
(2) A határozati javaslat elfogadásához a jelenlévı települési képviselık több mint felének 

igen szavazata szükséges. 
 

(3) A minısített többséghez a megválasztott települési képviselık több mint felének, 5 (öt) 
fınek az „igen” szavazata szükséges. 

 
(4) Minısített többség szükséges a Magyarország önkormányzatairól szóló törvényben, va-

lamint más törvényben és az önkormányzati rendeletében meghatározott ügyek eldöntéséhez. 
Egyebekrıl a képviselı-testület nem rendelkezik.  

 
(5) Szavazategyenlıség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni. Szavazategyenlı-

ség akkor áll fenn, ha: 
a) nyílt szavazásnál az „igen” szavazatok száma megegyezik a nem szavazatok számával; 
b) titkos szavazásnál a javaslat mellett és ellen leadott szavazatok száma megegyezik. 
 
(6) Titkos szavazásnál szavazategyenlıség esetén a Képviselı-testület következı ülésén a 

szavazást meg kell ismételni, újabb szavazategyenlıség esetén azonnal megismételhetı a sza-
vazás. 

 
(7) A (8) bekezdésben foglalt kivétellel az önkormányzati rendelet-tervezetet a helyben 

szokásos módon történı közzététellel társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az alábbi szabá-
lyok figyelembe vételével: 

a) A rendelet-tervezetet, úgy kell közzétenni, hogy a tervezet céljához és hatálybalépéséhez 
igazodóan elegendı idı álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez, a vélemények 
kifejtéséhez. 

b) A társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzé tett tervezetrıl, a honlapon megadott 
elektronikus levélcímen, hivatali címre küldött levélben bárki véleményt nyilváníthat, továbbá 
hivatali idıben, a megadott telefonszámon, vagy a kijelölt ügyintézınél személyesen is elıadhatja 
javaslatát, elmondhatja véleményét. A telefonon, vagy személyes megjelenés útján történt 
véleménynyilvánításról feljegyzést kell készíteni. 

c) A névtelenül beérkezett véleményeket, azok figyelembe vétele nélkül törölni kell. 
d) A közzétett tervezeteket a közzétételtıl számított (6) hat hónapig nem lehet a honlapról 

eltávolítani. A beérkezett vélemények, a véleményezık neve, e-mail címe legfeljebb a 
véleményezett rendelet hatálybalépésétıl számított 6 (hat) hónapig kezelhetık. 

 
(8) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani  

a) a fizetési kötelezettségekrıl, 
b) az állami támogatásokról, 
c) a költségvetésrıl, a költségvetés végrehajtásáról, 
d) a Képviselı-testület és szerveinek szerzeti és mőködési szabályait meghatározó 
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e) a köztisztviselıi jogviszonyban állók munkavégzésével és juttatásaival kapcsolatos 
önkormányzati rendelet-tervezetet, továbbá 

f) a rendelet-tervezetet, ha annak sürgıs elfogadásához kiemelkedı közérdek főzıdik, 
valamint 

g) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb 
szintő jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz. 

 
(9) A rendelet- és határozat-tervezeteket a tárgykör szerint illetékes bizottság véleményezi. 

Az összes állandó bizottság állásfoglalása szükséges: 
a) a költségvetési koncepció, 
b) a költségvetés, 
c) a zárszámadás, 
d) a Szervezeti és Mőködési Szabályzat, 
e) az Általános Rendezési Terv 

elfogadásához. 
 
(10) A rendelet-tervezetet az Ügyrendi Bizottság és a jegyzı minden esetben véleményezi. 

 
(11) Választás, kinevezés esetén a Képviselı-testület a jelölt legfeljebb 5 (öt) perc idıtar-

tamú meghallgatása után vita nélkül határoz. 
 
 

22.  A szavazás rendje 
 

46.§ (1) A Képviselı-testület a vita lezárása után rendeletet alkot, vagy határozatot hoz. 
 

(2) A szavazás elıtt a jegyzı és az Ügyrendi Bizottság tagjai – törvényességi kérdésben – 
észrevételt tehetnek. 

 
(3) A Képviselı-testület elıször – elıterjesztésük sorrendjében – a módosító javaslatról, 

majd a rendeleti vagy határozati javaslat egészérıl dönt. Bármely képviselı a módosító indít-
ványok szavazási sorrendjének megváltoztatását kezdeményezheti. A javaslatról a Képviselı-
testület vita nélkül, egyszerő többséggel dönt. A több változatban elıterjesztett javaslatokról 
az elıterjesztés sorrendjének megfelelıen kell szavazni. Amennyiben a módosító javaslat az 
elıterjesztés egy részére irányul, akkor a legtöbb szavazatot kapó javaslattal kell az elıterjesz-
tést szavazásra bocsátani. Amennyiben a módosító javaslat az egész elıterjesztést érinti, akkor 
a legtöbb szavazatot kapó javaslat eredményez döntést. 

 
(4) A Képviselı-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozó-

ját az ügy személyesen érinti. A képviselı a vita megkezdése elıtt köteles bejelenteni a sze-
mélyes érintettséget. A kizárásról az érintett képviselı kezdeményezésére vagy bármely kép-
viselı javaslatára a Képviselı-testület dönt. A kizárt képviselıt a határozatképesség szem-
pontjából jelenlévınek kell tekinteni. 
 

47.§ (1) Szavazni személyesen kell. 
 
(2) A szavazás nyílt, titkos vagy névszerinti lehet azzal, hogy ügyrendi kérdésben név sze-

rinti szavazást nem lehet tartani. 
 
(3) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. 
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(4) A szavazatok összeszámlálásáról a polgármester gondoskodik. Ha a szavazás eredmé-
nye felöl kétség merül fel, vagy valamelyik képviselı kéri, a polgármester köteles a szavazást 
megismételni. A napirendi pont végszavazása után a részszavazások (pl. módosító indítvá-
nyok esetében) nem ismételhetık meg. 

 
48.§ (1) A név szerinti szavazást bármely képviselı javasolhatja a szavazás megkezdése 

elıtt. E kérdésben a Képviselı-testület – vita nélkül, egyszerő szótöbbséggel dönt. 
 
(2) Névszerinti szavazás esetén a jegyzı ABC-sorrendben felolvassa a képviselık névso-

rát. A képviselık jól érthetıen és hangosan „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal sza-
vaznak. A jegyzı a szavazatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szava-
zás eredményét – a névsorral együtt – átadja a polgármesternek. A szavazás eredményét a 
polgármester hirdeti ki. A külön hitelesített névsort a jegyzıkönyvhöz kell csatolni.  
 

49.§ (1) A Képviselı-testület titkos szavazást tart az alpolgármester megválasztása esetén. 
 

(2) A Képviselı-testület titkos szavazást tarthat: 
a) kitüntetési ügy tárgyalása, 
b) fegyelmi büntetés kiszabása, 
c) önkormányzati hatósági ügy, 
d) összeférhetetlenségi és méltatlansági ügy, 
e) a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat feltételeinek tárgyalásakor, ha a 

nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené, valamint 
f) vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás 

esetén. 
 
(3) A Képviselı-testület titkos szavazást tarthat az érintett kérésére: 

a) választás, 
b) kinevezés és felmentés, 
c) vezetıi megbízás adása és visszavonása; 
d) fegyelmi eljárás megindítása, valamint 
e) állásfoglalást igénylı személyi ügy 

esetén. 
 

(4) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott esetekben a titkos szavazás elrendelésére bár-
mely képviselı javaslatot tehet. A javaslatról a Képviselı-testület minısített többséggel hatá-
roz. 

 
(5) A szavazás borítékba helyezett szavazólapon, urna igénybevételével, egy a szavazás-

hoz biztosított külön helyiségben történik. 
 
(6) A szavazás lebonyolítására a Képviselı-testület a képviselık közül 3 (három) tagú – 

elnökbıl és 2 (kettı) tagból álló – szavazatszámláló bizottságot választ. 
 
(7) A szavazatszámláló bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes 

és érvénytelen szavazatok számát és a szavazásról jegyzıkönyvet készít. 
 
(8) A szavazatszámláló bizottság jegyzıkönyve tartalmazza: 

a) a szavazás tárgyát, helyét, napját, kezdetének és befejezésének idıpontját, 
b) a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét és tisztségét, 
c) a szavazás során felmerült, jogi jelentıséggel bíró körülményeket, 
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d) a szavazás során tett megállapításait és a hozott határozatait, 
e) a szavazás eredményét. 

 
(9) A szavazásról készült jegyzıkönyvet a szavazatszámláló bizottság tagjai aláírják. 
 
(10) A szavazás eredményérıl a bizottság elnöke a Képviselı-testületnek – a jegyzıkönyv 

ismertetésével – jelentést tesz, amelynek elfogadásáról a Képviselı-testület egyszerő szótöbb-
séggel határoz. 

 
50.§ Titkos szavazással lebonyolított választás, kinevezés, megbízás és kitüntetés adomá-

nyozása esetén, – amennyiben 2-nél (kettınél) több jelölt van és a jelöltek egyike sem kapja 
meg a szükséges szavazatot, – a 2 (kettı) legtöbb szavazatot kapott jelöltre ismételt szavazást 
kell tartani. 

 
 
 
 

23. A Képviselı-testület döntései és azok jelölése, kihirdetése 
 
51.§ (1) A Képviselı-testület által hozott határozatokat és rendeleteket a naptári év elejétıl 

kezdıdıen, folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni. Nem kell sorszámmal ellátott, 
alakszerő határozatba foglalni az ügyrendi jellegő döntéseket, de a döntést és a szavazás 
számszerő eredményét a jegyzıkönyvben ilyen esetben is rögzíteni kell. 

 
(2) Az önkormányzati rendeletek jelölésére a jogszabályszerkesztésrıl szóló jogszabály 

vonatkozik a következıképpen: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testültének 

…/2013.(I.31.) Ktr. számú önkormányzati rendelete 
… ról/rıl (tárgy pontos és rövid megnevezése) 

 
(3) Az önkormányzati rendeletek kihirdetésérıl és a hatályos önkormányzati rendeletek 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyzı gondoskodik. 
 

(4) Az önkormányzati rendeletet a jegyzı a megalkotástól számított 3 (három) napon belül 
a helyben szokásos módon, a törvényességi felügyeletet gyakorló szervhez elektronikus nyil-
vántartásba vétellel és papíralapon való felküldéssel hirdeti ki, továbbá azt az Önkormányzat 
honlapján közzéteszi, valamint – szükség esetén szaktárca hivatalos lapjának is megküldi. 
Helyben szokásos módnak minısül (a honlapon történı megjelentetés mellett): 

a) a Polgármesteri Hivatali 
b) Tiszaalpár Nagyközség Újfalu részén az orvosi rendelı közelében felállított, 

valamint 
c) az UNIVER ÁFÉSZ ABC üzlet elıtt felállított 

hirdetıtáblán történı kifüggesztés. 
 

(5) Az önkormányzati rendeleteket a polgármester és a jegyzı akadályoztatása és tartós 
távollétük esetén a helyettesítésükre vonatkozó szabályok figyelembe vételével a helyettesíté-
sükre kijelölt személy – a tény feltüntetésével – írja alá. 
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(6) Az Ügyrendi Bizottság szükség szerint, de legalább választási ciklusonként egyszer fe-
lülvizsgálja az önkormányzati rendeleteket, és javaslatot tesz a Képviselı-testületnek azok 
módosítására, hatályon kívül helyezésére vagy új önkormányzati rendelet alkotására. 

 
(7) A határozatok jelölése a következıképpen történik: 

a) a határozat száma, 
b) zárójelben a határozathozatal idıpontja (hónap római számmal, nap arab számmal), 
c) a határozat rövidítése: Kth. 

 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 
…./….. év (…hó … nap) Kth. számú határozata 

…………………………….. (ról/rıl) tárgyban 
(1/2013.(III.27.)Kth.) 

 
(8) Az önkormányzati rendeleteket és a Képviselı-testület határozatait meg kell küldeni: 

a) az érintetteknek, 
b) a Képviselı-testület tagjainak, valamint 
c) az azokat alkalmazó belsı szervezeti egységek vezetıinek és 
d) külsı jogalkalmazó szerveknek. 

 
(9) A megküldés a (8) bekezdés a) pontja kivételével elektronikusan történik. A megkül-

désrıl a jegyzı gondoskodik. 
 
(10) Az önkormányzati rendeletek és a Képviselı-testület határozatai – munkaidıben – a 

Polgármesteri Hivatalban megtekinthetık. 
 
 

24.  A Képviselı-testület ülésének jegyzıkönyve 
 

52.§ (1) A Képviselı-testület ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amely a Magyarország 
önkormányzatairól szóló törvényben foglaltakon kívül tartalmazza a jegyzıkönyvvezetı ne-
vét. 
 

(2) A jegyzıkönyvben hozzászólás, vélemény szó szerint csak akkor rögzíthetı, ha azt az 
ülésen kérik. 

 
(3) A jegyzıkönyv mellékleteként kell kezelni: 

a) az ülés meghívóját, 
b) az írásos elıterjesztéseket, rendelet- és határozattervezeteket, 
c) a képviselı írásban benyújtott hozzászólását, 
d) írásban elıterjesztett határozati javaslat, rendelet-tervezet módosítására vonatkozó javaslat 

szövegét, 
e) név szerinti vagy titkos szavazás esetén az errıl készült külön jegyzıkönyvet, 
f) a Képviselı-testülethez írt és megtárgyalt állampolgári bejelentéseket, 
g) a jelenléti ívet. 

 
(4) A jegyzıkönyv elkészítésérıl írásban készült jegyzet és hangfelvétel alapján a jegyzı 

gondoskodik. A hangfelvételeket 1 (egy) évig kell megırizni, ezt követıen újrahasznosítha-
tók, vagy megsemmisíthetık. 
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(5) A Képviselı-testület ülésének jegyzıkönyvét a polgármester és a jegyzı írja alá. Az 
ülést követı 15 (tizenöt) napon belül a jegyzı gondoskodik a jegyzıkönyv törvényességi el-
lenırzéséért felelıs szerv részére való megküldésrıl és az Önkormányzat honlapján való 
közzétételérıl. 
 

(6) Az érdeklıdık – munkaidıben – a Polgármesteri Hivatalban betekinthetnek a Képvi-
selı-testület elıterjesztésébe és ülésének jegyzıkönyvébe. A nyílt ülés jegyzıkönyvét papír-
alapon a Polgármesteri Hivatalban és a Községi Könyvtárban elektronikus formában lehet 
megtekinteni. 

 
(7) A zárt ülésrıl külön jegyzıkönyvet kell készíteni, amelyet elkülönített biztonságos he-

lyen kell ırizni. 
 
 

III. Fejezet 
A LAKOSSÁGI FÓRUMOK RENDJE 

 
 

1. Közmeghallgatás 
 

53.§ (1) A Képviselı-testület évente 1 (egy) alkalommal, elıre meghirdetett közmeghallga-
tás keretében lehetıvé teszi választó-polgárok, helyben érdekelt közösségek, társadalmi szer-
vezetek képviselıi részére, hogy közvetlenül terjesszék elı közérdekő kérdéseiket, kezdemé-
nyezéseiket, javaslatokat tegyenek. 

 
(2)  A közmeghallgatás idejérıl, helyérıl, valamint a községpolitikai fórum tárgyáról a la-

kosságot, legalább 15 (tizenöt) nappal korábban, a média útján is tájékoztatni kell. 
 
(3) A közmeghallgatás összehívására és lefolytatására az SzMSz ülésre vonatkozó szabá-

lyait kell megfelelıen alkalmazni azzal, hogy 
a) a közmeghallgatáson felszólalhatnak: 

aa) a település lakói, 
ab) a helyben mőködı vagy érdekelt szervezetek képviselıi, valamint 
ac) az üdülıtulajdonnal rendelkezı állampolgárok. 

a) A felszólalás tárgyköre vagy közérdekő kérdés vagy javaslat lehet. Egyedi hatósági 
ügyekben a polgármester nem adhat szót, és aki ilyet akar elıterjeszteni, attól a szót meg 
kell vonni. 

b) A felszólalás egyenként nem haladhatja meg a 3 (három) percet. 
 

(4) Az ülésen elhangzott közérdekő felszólalásokat a Képviselı-testület értékeli. Ameny-
nyiben az azonnali válaszadásra, intézkedésre nincs lehetıség, a Képviselı-testület kijelöli azt 
a fórumot vagy személyt, aki (amely) az elhangzott felszólalások tartalmát megvizsgálja, és a 
szükséges intézkedést megteszi. 

 
(5) A felszólaló részére a vizsgálat eredményérıl, a szükséges intézkedés kezdeményezé-

sérıl 30 (harminc) napon belül a polgármester írásban ad választ. 
 
(6) A közmeghallgatások értékelésérıl, a szükséges intézkedésekrıl a lakosságot a hely-

ben szokásos módon kell tájékoztatni. 
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2. Lakossági Fórum 

 
54.§ (1) A Képviselı-testület a munkájáról és terveirıl, az éves költségvetésrıl, a lakossá-

got érintı kérdésekrıl és a képviselık tevékenységérıl való lakossági tájékoztatás érdekében, 
valamint az éves munkatervében külön meghatározott döntések elıkészítésébe történı bevo-
nás érdekében lakossági fórumot hívhat össze. Kötelezı a fórum összehívása, ha azt a válasz-
tópolgárok legalább 1 %-a (egy százaléka) kéri. 

 
(2) A lakossági fórum összehívásának helyét és idıpontját a Képviselı-testület határozza 

meg oly módon, hogy tárgyáról a lakosságot, legalább 15 (tizenöt) nappal korábban, a média 
útján is tájékoztatni kell. 

 
(3) A lakossági fórum elıkészítése, összehívása és vezetése a polgármester feladata. 
 
(4) A döntések elıkészítése céljából megtartott lakossági fórum állásfoglalását, az elhang-

zott kisebbségi vélemények lényegét és az elhangzott javaslatokat jegyzıkönyvbe kell foglal-
ni, és a jegyzıkönyvet a Képviselı-testület elıterjesztéséhez kell csatolni. A jegyzıkönyv 
elkészítésérıl a jegyzı gondoskodik. 

 
(5) A lakossági fórumokon elhangzott javaslatokat a polgármester elıterjesztése alapján a 

Képviselı-testület megtárgyalja, és indokolt esetben a további intézkedések iránt döntést hoz. 
 
 

3. Helyi népszavazás, népi kezdeményezés 
 

55.§ A helyi népszavazás és népi kezdeményezés részletes szabályait a vonatkozó törvényi 
keretek között és felhatalmazásával külön önkormányzati rendeletben határozza meg a Képvi-
selı-testület. 
 

 
IV. fejezet 

A TÁRSULÁS 
 
 

56.§ (1) Az Önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerőbb ellátása érdekében társu-
lásokban vesz részt. A Képviselı-testület elsısorban a járáshoz tartozó és a tradicionális kap-
csolatok alapján más települések önkormányzataival hoz létre önkéntes alapon társulást az 
önkormányzati feladat- és hatáskör hatékonyabb és célszerőbb ellátása érdekében. 

 
(2) Az Önkormányzat társaulásai jogi személyiséggel rendelkeznek. 
 
(3) A társulások részletes szabályait a részt vevı helyi önkormányzatok képviselı-

testületei írásbeli megállapodásban és egyéb szabályzatokban állapítják meg. 
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V. Fejezet 
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA ÉS ELLENİRZÉSE 

 
 

1. Az önkormányzat vagyona és gazdálkodása 
 

57.§ (1) Az Önkormányzat vagyona a kötelezı és önként vállalt feladatok ellátását, a tele-
pülés fejlıdésének elısegítését szolgálja. 

 
(2) Az önkormányzat vagyonára és a vagyongazdálkodásra vonatkozó részletes szabályo-

kat a törvényi keretek között és felhatalmazásával külön önkormányzati rendeletben határozza 
meg a Képviselı-testület. 
 

(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi kereteit és szabályait a Képviselı-
testület az éves költségvetési rendeletben, és a törvényi keretek között és felhatalmazásával 
külön önkormányzati rendeletben határozza meg. 

 
(4) Az éves költségvetést a Képviselı-testület rendes ülésen tárgyalja. 

 
(5) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselı-testület, a gazdál-

kodás szabályszerőségéért a polgármester felelıs. 
 

(6) A veszteséges gazdálkodás következményei az Önkormányzatot terhelik, kötelezettsé-
geiért az állami költségvetés nem tartozik felelısséggel. 

 
(7) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.  
 

 
2. Az önkormányzat gazdasági programja és költségvetése 

 
58.§ (1) Az Önkormányzat gazdasági programját és költségvetését a Képviselı-testület ha-

tározza meg. 
 

(2) A gazdasági program a Képviselı-testület megbízatásának idıtartamára vagy azt meg-
haladó idıszakra szól. A gazdasági program az Önkormányzat részére helyi szinten meghatá-
rozza mindazon célkitőzéseket, feladatokat amelyek a költségvetési lehetıségekkel összhang-
ban a helyi társadalmi, önkormányzati, gazdasági adottságok átfogó figyelembe vételével – a 
járás területfejlesztési koncepciójához illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelezı 
és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálja. A gazdasági program tartalmaz-
za különösen a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elısegítését, a 
településfejlesztési, az adó célkitőzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosításának, színvona-
lának javítására vonatkozó megoldásokat, célkitőzéseket. 

 
(3) A Képviselı-testület a költségvetését önkormányzati rendeletben határozza meg. A 

költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a finan-
szírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza 
meg. 

 
(4) A költségvetés tárgyalását, és az ezzel kapcsolatos rendelet alkotását 2 (kettı) fordulós 

tárgyalási módszerrel kell elvégezni. 
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a) Az elsı tárgyaláson a költségvetési irányelvek, az Önkormányzat kötelezıen elıírt és 
önként vállalt feladatainak alapos elemzése, valamint felmérése alapján gazdasági 
koncepciót kell összeállítani, melyet az államháztartási törvény elıírásai szerint kell a 
Képviselı-testület elé terjeszteni. 

b) Ennek keretében:  
aa)  számításba kell venni a bevételi forrásokat, a források bıvítésének 

lehetıségeit, 
ab)  meg kell határozni a kiadási szükségleteket, azok gazdaságos és célszerő 

megoldásait, a kialakítások alternatíváit, 
ac)  egyeztetni szükséges az igényeket, a célkitőzéseket a lehetıségekkel. 

a) A második tárgyalás során – a költségvetési törvény által elıírt részletezésben – az 
önkormányzat költségvetési rendeletet alkot az államháztartásról szóló törvény 
rendelkezéseinek figyelembe vételével. 

 
(5) A költségvetési rendelet-tervezetet elkészítésérıl a Polgármesteri Hivatal gondosko-

dik, és a polgármester terjeszti a Képviselı-testület elé. Az elıterjesztést valamennyi bizottság 
megtárgyalja. 
 

(6) A zárszámadási rendelet-tervezetnek elıkészítésére és elıterjesztésére a (5) bekezdés-
ben elıírt szabályok az irányadók azzal az eltéréssel, hogy az elıterjesztést a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottságnak kötelezı megtárgyalni. 
 
 

3. Ellenırzés 
 

59.§ (1) Az Önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevıszék ellenırzi. 
 

(2) Az Önkormányzat a belsı pénzügyi ellenırzését a jogszabályok szerinti folyamatba 
épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés és belsı ellenırzés útján biztosítja. 

 
(3) Az Önkormányzat a felügyelete alá tartozó intézményeinek belsı pénzügyi ellenırzé-

sét, valamint a költségvetési szervek függetlenített belsı ellenırzését az önkormányzati társu-
lási megállapodás alapján láttatja el. 

 
(4) A Polgármesteri Hivatal a Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága által a 

lefolytatott ellenırzéshez köteles a szükséges szakmai és ügyviteli segítséget megadni. 
 

(5) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság – egyebek között – az Önkormányzatnál és intéz-
ményeinél: 

a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves 
beszámoló tervezeteit; 

b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevétel alakulását, különös tekintettel a saját 
bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt 
elıidézı okokat; 

c) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenırizheti a 
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem 
érvényesítését. 
 
(6) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság vizsgálati megállapításait haladéktalanul közli a 

Képviselı-testülettel. Ha a Képviselı-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a 
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vizsgálati jegyzıkönyvet az észrevételeivel együtt meg kell küldeni az Állami Számvevı-
széknek. 

 
 

VI. Fejezet 
A KÉPVISELİ-TESTÜLET ÉS SZERVEINEK, TAGJAINAK JOGÁLLÁSA 

 
 

1. A települési képviselı jogállása 
 

60.§ (1) A települési képviselı a település egészéért vállalt felelısséggel képviseli 
választói érdekeit. Részt vehet a Képviselı-testület döntéseinek elıkészítésében, 
végrehajtásuk szervezésében és ellenırzésében. A képviselık jogai és kötelességei azonosak. 
A képviselı az alakuló ülésen, vagy a megválasztását követı ülésen a törvényi rendelkezések 
szerint esküt tesz. 

 
(2) A képviselı – tevékenysége során – hivatalos személyként jár el. 
 
(3) A képviselıt az Ötv.-ben és az SzMSz-ben rögzített jogok és kötelességek illetik meg, 

és terhelik. Ennek alapján a képviselı jogosult különösen: 
a) részt vehet a Képviselı-testület döntéseinek elıkészítésében, végrehajtásuk 

megszervezésében és ellenırzésében; 
b) a Polgármesteri Hivataltól igényelheti a képviselıi munkájához szükséges 

tájékoztatást, ügyviteli közremőködést. Közérdekő ügyben kezdeményezheti a 
Polgármesteri Hivatal intézkedését, amelyre a Polgármesteri Hivatal 15 (tizenöt) napon 
belül érdemi választ köteles adni; 

c) a Képviselı-testület ülésén a polgármestertıl, alpolgármestertıl, a jegyzıtıl, a 
bizottság elnökétıl önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet; 

d) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzıkönyvhöz kell mellékelni, és 
kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzıkönyvben; 

e) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén. Javasolhatja a bizottság 
elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság 
legközelebbi ülése elé kell terjeszteni, és tárgyalására a képviselıt meg kell hívni; 

f) írásbeli megbízás alapján képviselheti a Képviselı-testületet; 
g) sürgıs, azonnali intézkedést igénylı közérdekő ügyben kezdeményezheti a 

Polgármesteri Hivatal intézkedését, az érintett hivatali dolgozó erre 8 (nyolc) napon belül 
köteles érdemi választ adni; 

h) a képviselık (ideértve a polgármestert és a bizottságok tagjait és elnökét is) 
tevékenységükért tiszteletdíjban (természetben való juttatásban) részesülnek a vonatkozó 
törvényi elıírások keretei között, melynek mértékét, a kifizetés szabályait külön 
önkormányzati rendelet állapítja meg; 

i) kezdeményezheti, hogy a Képviselı-testület vizsgálja felül a bizottság, a 
polgármester, a CNÖ képviselı-testületének – a Képviselı-testület által átruházott – 
önkormányzati ügyben hozott döntését; 

j) igényelheti és jogosult részt venni a képviselık képzésében, továbbképzésében a 
feladataik eredményes ellátása érdekében, melyrıl a Képviselı-testület gondoskodik; 

k) a képviselıt a testületi munkában való részvételhez szükséges idıtartamra a 
munkahelyén fel kell menteni a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a 
Képviselı-testület téríti meg, a képviselı-testület átalányt is megállapíthat. 
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(4) A képviselı köteles különösen:  
a) köteles részt venni a Képviselı-testület, valamint annak a bizottságnak a 

munkájában, amelyiknek tagja. Amennyiben betegség vagy halaszthatatlan elfoglaltság 
miatt nem tud a Képviselı-testület vagy bizottság ülésén részt venni, vagy egyéb 
megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van, úgy azt írásban vagy szóban a 
polgármester vagy a bizottság elnöke felé jeleznie kell. A jegyzıkönyvben rögzíteni kell, 
hogy a képviselı bejelentéssel vagy bejelentés nélkül maradt távol az ülésrıl; 

b) olyan magatartást tanúsít, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók 
bizalmára, a képviselı-testületi tagság kötelezi a viselıjét, hogy ne csak a közéletben, de a 
magánéletben is méltó legyen a megbízatásához; 

c) felkérés alapján részt vesz a testületi ülések elıkészítésében, valamint a különbözı 
vizsgálatokban; 

d) kapcsolatot tart település polgáraival, és a különbözı önszervezıdı lakossági 
közösségekkel; 

e) a vele szemben felmerült kizárási okot a vitát megelızıen bejelenti; 
f) a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen köteles megtartani a tudomására 

jutott állami, szolgálati és üzleti titkot, köteles figyelembe venni Magyarország 
Alaptörvényében és más jogszabályban foglaltakat, valamint köteles megtartani a 
magántitokra és a személyi adatok védelmére vonatkozó szabályokat. Titoktartási 
kötelezettsége a megbízatása lejárta után is fennáll; 

g) köteles vagyonnyilatkozatot tenni. 
 

(5) Ha a képviselı naptári éven belül a Képviselı-testület 3 (három) rendes ülésérıl távol 
marad, a polgármester köteles ıt írásban felszólítani az üléseken való részvételre. 

 
(6) A képviselı a törvényi szabályok szerint megbízólevelének átvételétıl, majd azt köve-

tıen minden év január 1-jétıl számított 30 napon belül a törvényi elıírások szerint vagyonnyi-
latkozatot tesz. A képviselı a saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös ház-
tartásban élı házas-, vagy élettársának, valamint gyermekeinek a melléklet szerinti vagyon-
nyilatkozatát. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az 
önkormányzati képviselı a képviselıi jogot nem gyakorolhatja, és juttatásokban nem része-
sülhet. 

 
(7) A vagyonnyilatkozatokat az Ügyrendi Bizottság tartja nyilván és ellenırzi. A képviselıi 

és hozzátartozói vagyonnyilatkozat nyilvántartásának, kezelésének és ellenırzésének szabá-
lyait az SzMSz. 3. számú melléklete tartalmazza. 
 

(8) A helyi önkormányzati képviselık jogállásáról szóló törvényi szabályok szerint az ösz-
szeférhetetlenség megállapítására vonatkozó kezdeményezés kivizsgálása az Ügyrendi Bizott-
ság feladata. 

 
(9) A Képviselı-testület ülésén az ülést levezetı polgármesterre, alpolgármesterre vagy más 

képviselıre, a bizottsági ülések során a bizottság elnökére hárul a titokvédelem biztosítása. 
 
 

2. A Képviselı-testület bizottságai 
 

61.§ (1) A Képviselı-testület döntéseinek elıkészítésére, a döntések végrehajtásának szer-
vezésére és ellenırzésére állandó és ideiglenes bizottságokat hoz létre azzal, hogy ideiglenes 
bizottságot a Képviselı-testület meghatározott feladatok ellátására hozhat létre. Az adott fel-
adat ellátását követıen, arról a bizottság beszámol a Képviselı-testületnek. A beszámoló elfo-
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dat ellátását követıen, arról a bizottság beszámol a Képviselı-testületnek. A beszámoló elfo-
gadásával az ideiglenes bizottság megszőnik. 

 
(2) A bizottságok - az ideiglenes bizottságok kivételével – feladatukat éves munkaterv 

alapján látják el, és legalább évente 1 (egy) alkalommal kötelesek a tevékenységükrıl a Kép-
viselı-testületnek beszámolni. 

 
(3) A Képviselı-testület – a törvény keretei között – döntési jogot adhat bizottságának, 

amelyet bármikor visszavonhat. 
 
(4) A bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a települési képviselık közül kell 

megválasztani. A polgármester, az alpolgármester, a Polgármesteri Hivatal dolgozója nem 
lehet a bizottság elnöke, tagja. 

 
(5) Egy képviselı több bizottság tagjának is megválasztható, elnöki tisztséget azonban 

csak egy bizottságban láthat el. 
 

(6) A bizottságok elnökére, elnökhelyettesére, tagjaira bármely képviselı és a polgármes-
ter tehet javaslatot. Nem képviselı tagjaira javaslatot tehetnek a képviselık, a polgármester, a 
jegyzı, az önkormányzat intézmények közösségei, a település területén mőködı szervezetek 
(pártok, egyesületek), valamint a CNÖ. 

 
(7) A bizottság nem képviselı-testületi tagjainak, a bizottság feladatköre szerinti jelentı-

sebb szervezet képviselıjét, szakemberét, társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgáltatást 
igénybevevık képviselıjét, a terület szakértıjét célszerő megválasztani. 

 
(8) A bizottság nem képviselı tagja a megválasztását követıen köteles esküt tenni a Kép-

viselı-testület elıtt. Az eskü letételéig a bizottság tagja nem gyakorolhatja jogait. A vonatko-
zó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen köteles megtartani a tudomására jutott állami, szol-
gálati és üzleti titkot, valamint köteles figyelembe venni az Alkotmányban és más jogszabály-
ban a magántitokra és a személyi adatok védelmére vonatkozó szabályokat. 

 
(9) Az állandó bizottságok nem képviselı tagjai az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötele-

zettségekrıl szóló jogszabály alapján vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni. A vagyonnyilat-
kozatokkal kapcsolatos feladatokat – az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl 
szóló törvény rendelkezéseinek megfelelıen – az Ügyrendi Bizottság látja el. 

 
(10) A bizottságok feladatkörükben ellenırzik a Polgármesteri Hivatalnak a Képviselı-

testület döntéseinek az elıkészítésére és végrehajtására irányuló munkáját. Ha a bizottság a 
hivatali tevékenységben a Képviselı-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkor-
mányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester 
intézkedését kezdeményezheti. 

 
(11) Az állandó bizottságok azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. A bizott-

ságok fıbb feladatai: 
a) döntenek a Képviselı-testület által átruházott hatáskörökben, 
b) elıkészítik és véleményezik a képviselı-testületi elıterjesztéseket, 
c) szervezik és ellenırzik a döntések végrehajtását, a rendeletek hatályosulását, 
d) állást foglalnak a feladatkörükhöz kapcsolódó rendelet-tervezetek, fejlesztési 

programok kérdésében, 
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e) ellátják azokat a feladatköröket, amelyeket az Mötv. vagy más törvény hatáskörükbe 
utal, valamint azokat, amelyekkel a Képviselı-testület megbízza, vagy amire felkéri. 

 
(12) A bizottság tagjai: 

a) részt vesznek szavazati joggal a bizottsági üléseken, a döntések elıkészítésében, 
javasolhatják a témakörök napirendre tőzését, 

b) részt vesznek az ellenırzésekben, 
c) a bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben felvilágosítást kérhetnek, 
d) megbízás alapján képviselik a bizottságot. 
 

(13) A bizottság elnökének feladatai különösen: 
a) a döntéshozatalt követıen ismerteti a bizottság határozatát Képviselı-testület ülésén, 
b) kiadmányozza a bizottság döntéseit, 
c) ellenırzi a bizottság határozatainak végrehajtását. 
d) a ciklus utolsó képviselı-testületi ülésén beszámol a Képviselı-testületnek a 

bizottság és a saját - megválasztása óta végzett - tevékenységérıl. 
 

(14) A bizottságok nem képviselı tagjait a (12) bekezdésben felsorolt jogosítványok meg-
illetik. 
 

(15) A polgármester felfüggesztheti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes 
a Képviselı-testület rendeletével, határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A fel-
függesztett döntésrıl a Képviselı-testület a következı ülésén határoz. 
 

(16) A bizottságot össze kell hívni: 
a) a Képviselı-testület döntése alapján, vagy 
b) a polgármester indítványára. 
 

(17) A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott állami és szolgálati titkot 
megırizni. 
 

62.§ (1) A Képviselı-testület a következı állandó bizottságokat hozza létre: 
a) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
b) Ügyrendi Bizottság. 

 
(2) A Képviselı-testület az alábbi állandó bizottságok tagjainak számát a következık sze-

rint határozza meg: 
a) Ügyrendi Bizottság tagjainak száma: 3 fı  
b) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak száma: 8 fı 

 
63.§ Az állandó bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét – a jogszabályok keretei kö-

zött – az SzMSz 4. számú melléklet. 
 
 

3. A bizottság mőködésének általános szabályai 
 

64.§ (1) A Képviselı-testület az állandó és ideiglenes bizottságai mőködésének általános 
szabályait – a törvény keretei között – az SzMSz-ben szabályozza, míg az állandó bizottságok 
speciális mőködési szabályaikat – a törvény és az SzMSz keretei között – ügyrendjükben ma-
guk határozzák meg, melyek az SzMSz 5. és 6. számú mellékletét képezik. 
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(2) A bizottság ülésének összehívására, mőködésére, nyilvánosságára, határozatképességé-

re és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a bizottság tagjainak kizárására, a bizott-
ság ülésérıl készített jegyzıkönyv tartalmára a képviselı-testületre vonatkozó szabályokat 
kell megfelelıen alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a bizottság dönt, továbbá a 
jegyzıkönyvet a bizottság elnöke és 1 (egy) tagja írja alá. A jegyzı 15 (tizenöt) napon belül 
köteles a jegyzıkönyvet megküldeni a törvényességi felügyeletet gyakorló szervnek. 

 
(3) Az állandó bizottságok féléves vagy éves munkatervet készítenek. Munkatervük ösz-

szeállításánál figyelembe veszik a Képviselı-testület munkatervében szereplı napirendeket, a 
Képviselı-testület felkéréseit és megbízásait. A munkatervi javaslatokat a Képviselı-testület 
munkatervének tárgyalása elıtt készítik el. Az éves munkatervrıl az adott év elsı Képviselı-
testületi ülésén, a bizottság elnöke tájékoztatja a Képviselı-testületet. 

 
(4) A bizottságok munkájuk segítése érdekében folyamatosan, vagy egy meghatározott cél-

ra tanácsadókat, szakértıket kérhetnek fel. A tanácsadók munkájukat fizetés, költségtérítés 
nélkül végzik. A szakértık díjazását önkormányzati döntéssel biztosított keretbıl, vagy pályá-
zat útján elnyert összegbıl lehet biztosítani. 

 
(5) A bizottságok szükség szerint, az állandó bizottságok munkatervükben meghatározott 

számú – de évente legalább 6 (hat) – ülést tartanak. 
 

(6) Az állandó bizottsági üléseket – figyelemmel a Képviselı-testület üléseinek szabályira 
– eltérı, az elnök által a tagokkal egyeztetett napon és idıpontban, úgy kell megtartani, hogy 
azokon a Képviselı-testület többi tagja is részt tudjon venni. Ezért az állandó bizottságok ülé-
seit általában a Képviselı-testület ülését megelızı héten, keddi napon: 

15.00 órától az Ügyrendi Bizottság 
16.00 órától a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

ülését kell megtartani. 
 

(7) Rendes testületi ülés napjára rendes bizottsági ülést nem lehet összehívni. 
 

(8) A bizottság ülését az elnök vezeti. Az elnök távolléte, tartós akadályoztatása vagy kü-
lön felkérésre az általa felkért bizottsági képviselı tag gyakorolja az ülés vezetés jogkörét. 
Megbízás hiányában a bizottság dönt az elnök helyettesítésérıl. 

 
(9) Két vagy több (állandó és ideiglenes) bizottság együttes ülést is tarthat. Ilyen esetben a 

tanácskozást a bizottsági elnökök megegyezése szerinti bizottság elnöke vezeti, de a határoza-
tokat a bizottságok külön-külön szavazással hozzák meg. 

 
(10) A nyilvános bizottsági ülés idıpontjáról és helyérıl a település lakosságát a meghívó-

nak a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján történı kifüggesztésével kell értesíteni, és lehetı-
ség szerint a média útján meg kell jelentetni. 

 
(11) A bizottsági ülésen állandó meghívott a polgármester, az alpolgármester és a jegyzı, 

aljegyzı, továbbá a Képviselı-testület állandó bizottságának elnöke, az erre igényt tartó kép-
viselı, valamint a bizottság tanácsadóját is meg kell hívni. 

 
(12) A Polgármesteri Hivatal titkárságát a bizottsági ülés idıpontjáról és napirendjérıl ér-

tesíteni kell, aki ezt nyilvántartásba veszi, továbbá a szükséges ügyviteli elıkészületekben 
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közremőködik. A bizottságok mőködésének ügyviteli feladatait a Polgármesteri Hivatal látja 
el. A Polgármesteri Hivatal vezetıi a bizottságok munkájának eredményességét rendszeres 
tájékoztatással, személyi és tárgyi feltételek biztosításával segítik elı. 

 
(13) A bizottságok munkájához az ügyviteli és egyéb technikai segítı feladatokat a Pol-

gármesteri Hivatal alábbi vezetıi és szervezeti egységei kötelesek ellátni: 
a) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: Vagyongazdálkodási Csoport, 
b) Ügyrendi Bizottság szociális és egyéb hatósági és igazgatási feladatát valamint a pol-

gármester hatáskörébe tartozó szociális döntéseket érintıen: Igazgatási Csoport 
c) Ügyrendi Bizottság egyéb feladatát érintıen: jegyzı, aljegyzı. 
 
(14) A bizottság azokban az esetekben tart zárt ülést, amelyekben azt a Mötv. kötelezıvé 

teszi, vagy megengedi. A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott titkot 
megırizni. 

 
(15) A bizottsági ülések anyagát a Polgármesteri Hivatal az ülést megelızıen legalább 5 

(öt) nappal kézbesíti a Képviselı-testület ülésének elıkészítésére vonatkozó szabályok szerint 
a meghívottaknak azzal, hogy minden bizottsági tag számára a tárgyalandó napirendek teljes 
elıterjesztését kell kézbesíteni. 

 
(16) A bizottság zárt és nyílt üléseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amely az elhangzott 

felszólalások rövid ismertetését, a hozott döntést, valamint – külön kérésre – a kisebbségi vé-
leményeket tartalmazza. A jegyzıkönyvhöz csatolni kell a meghívót és a megjelentek által 
aláírt jelenléti ívet, vagy annak másolatát. A bizottság munkáját a jegyzı által kijelölt jegyzı-
könyvvezetı segíti. Az önkormányzati hatósági ügyben hozott egyedi határozatok a jegyzı-
könyv mellékletét képezik. 

 
(17) A bizottság a Képviselı-testület ülésére kerülı elıterjesztések elızetes véleményezése 

során egyértelmően dönt:  
a) az elıterjesztéssel egyetért és tárgyalásra javasolja, 
b) az elıterjesztéssel nem ért egyet, de tárgyalását javasolja, 
c) az elıterjesztéssel nem ért egyet, tárgyalását nem javasolja, 
d) szöveg szerinti módosító javaslatot tesz, avagy 
e) a jogszabályok alapján egyéb határozatot hoz. 

 
(18) A bizottság döntéseit egyszerő többséggel hozza. 
 
(19) A bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Jogszabály-

ban meghatározott esetben, a döntéshez a megválasztott bizottsági tagok több mint felének 
szavazata szükséges. 

 
(20) A szavazás után a bizottság kisebbségben maradó tagjai bejelenthetik, hogy kisebbsé-

gi véleményt terjesztenek elı. A kisebbségi véleményt a Képviselı-testület ülésén a bizottság 
többségi véleményének ismertetése után, a kisebbségi álláspontot képviselı bizottsági tagok 
által maguk közül választott elıadó ismerteti. 

 
(21) A bizottság határozatainak megjelölése: 
 

…………………………………….. Bizottság 
…./….. év (…hó … nap) határozata 
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…………………………….. (ról/rıl) tárgyban 
 
 
65.§ (1) A bizottság tagja köteles a bizottság ülésén részt venni. 

 
(2) Ha a bizottság tagja a rendes bizottsági ülésekrıl naptári éven belül 3 (három) alkalommal 

hiányzott, a bizottság elnöke köteles ıt írásban felszólítani az üléseken való részvételre. 
 

66.§ (1) A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. 

 
(2) Az elnök köteles összehívni a bizottságot: 

a) a Képviselı-testület határozata alapján, 
b) a polgármester indítványára, 
c) a bizottsági tagok 1/3-ának (egyharmadának) kezdeményezésére. 

 
 

4. A polgármester jogállása 
 

67.§ (1) A polgármestert a település választópolgárai közvetlenül választják. 
 

(2) A polgármester tagja a Képviselı-testületnek, a Képviselı-testület határozatképessége, 
döntéshozatala, mőködése szempontjából települési képviselınek tekintendı. 

 
(3) A polgármester megbízatását fıállásban látja el.  
 
(4) A polgármester a megválasztást követıen esküt tesz a Képviselı-testület elıtt.  
 
(5) A polgármester tekintetében a Képviselı-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

munkabérét jogszabályi keretek között határozza meg. A polgármester az államigazgatási 
tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felelıs. 
 

(6) A polgármester megválasztásakor, majd azt követıen évente vagyonnyilatkozatot köte-
les tenni a helyi képviselık vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. 
 

(7) A polgármester sorozatos törvénysértı tevékenysége, mulasztása miatt, továbbá va-
gyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége szándékos elmulasztása, vagy a valóságnak nem megfe-
lelı teljesítése esetén a Képviselı-testület – minısített többséggel hozott határozata alapján – 
keresetet nyújthat be a polgármester ellen a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes 
törvényszékhez a polgármester tisztségének megszüntetése érdekében. Egyidejőleg kérheti a 
polgármesternek e tisztségbıl történı felfüggesztését is. A bíróság a keresetet soron kívül 
bírálja el. 
 

(8) A polgármester e tisztségérıl a Képviselı-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 
mondhat le, amelyet az alpolgármesternek, ennek hiányában a Képviselı-testület összehívásá-
ra, vezetésére kijelölt Ügyrendi Bizottság elnökének adja át, részére juttatja el. 

 
(9) A polgármester tisztségének megszőnése estén a tisztség megszőnését követı 8 

(nyolc) munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek 
hiányában az alpolgármesternek, vagy a Képviselı-testület összehívására, vezetésére kijelölt 
Ügyrendi Bizottság elnökének. 
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(10) A polgármester tekintetében az alapvetı munkáltatói jogokat a Képviselı-testület gya-

korolja. Az törvényben meghatározott egyéb munkáltatói jog gyakorlását a Képviselı-testület 
az Ügyrendi Bizottságra átruházza. 

 
68.§ (1) A polgármester az önkormányzat vezetıje, az önkormányzat egész mőködéséért 

felelıs. 
 
(2) A polgármester hatáskörében: 

a) biztosítja az önkormányzat demokratikus mőködését, széleskörő nyilvánosságát, 
b) feladata a településfejlesztés, a közszolgáltatások szervezése, 
c) együttmőködik a társadalmi szervezetekkel, a lakosság önszervezıdı közösségeivel, 
d) gondoskodik a település vagyonának megırzésérıl és gyarapításáról, a település 

gazdálkodásáról, 
e) gondoskodik a Képviselı-testület döntéseinek elıkészítésérıl, a döntések 

végrehajtásának megszervezésérıl, azok ellenırzésérıl és beszámolásáról, 
f) feladata az önkormányzati intézmények mőködésének ellenırzése, segítése, 
g) ellátja a Képviselı-testület által átruházott hatásköröket. 

 
(3) A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrás-

felhasználásról, döntésérıl tájékoztatja a képviselı-testületet. 
 
(4) A Képviselı-testület által a polgármesterre – külön döntésekkel – átruházott önkor-

mányzati hatáskörök jegyzékét az SzMSz 7. számú melléklete tartalmazza. 
 
(5) A polgármesternek a Képviselı-testület mőködésével összefüggı feladata különösen: 

a) segíti a képviselık munkáját, 
b) összehívja és vezeti a Képviselı-testület üléseit, 
c) az SzMSz elıírásait betartja és betartatja, 
d) a Képviselı-testületet folyamatosan és objektíven tájékoztatja, 
e) képviseli az Önkormányzatot, 
f) az önkormányzati rendeleteket, valamint a Képviselı-testület üléseirıl készült 

jegyzıkönyvet a jegyzıvel együtt aláírja. 
 

(6) A polgármester, ha a Képviselı-testület döntését az Önkormányzat érdekét sértınek 
tartja, ugyanazon ügyben 1 (egy) alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgya-
lását. A kezdeményezést az ülést követı 3 (három) napon belül nyújthatja be, a Képviselı-
testület a benyújtás napjától számított 15 (tizenöt) napon belül dönt. Az ülés összehívására és 
rendjére a rendkívüli ülés szabályait kell alkalmazni. 
 

(7) Amennyiben a Képviselı-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya 
miatt – 2 (kettı) egymást követı alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a pol-
gármester az Mötv. keretei között halaszthatatlan ügyekben a (8) bekezdés szerint hozhat dön-
tést. A polgármester a döntésrıl a képviselı-testületet a következı ülésen tájékoztatja. 

 
(8) A polgármester a képviselı-testület utólagos tájékoztatása mellett, a 42. §-ban megha-

tározott ügyek kivételével dönthet a 2 (kettı) ülés közötti idıszakban felmerülı, halaszthatat-
lan, egyébként a Képviselı-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben az alábbiak 
szerint: 

a) hatósági, cégeljárási és pályázati ügyekben hiánypótlási felhívás teljesítése, 
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b) pályázatokkal kapcsolatos nyilatkozatok megtétele, kivéve az önkormányzat által 
kötendı polgári jogi megállapodások; 

c) területszervezési eljárásokkal kapcsolatos véleménynyilvánítás, 
d) véleménynyilvánítás központi államigazgatási szervek megkeresésére, 
e) döntés a település nevének a településen mőködı gazdasági társaságok által 

megnevezésükben való felhasználásáról egyebekben külön rendelet szerint. 
 
(9) A polgármesternek a bizottságok mőködésével kapcsolatos feladatai: 

a) kötelezı jelleggel indítványozhatja a bizottságok összehívását, 
b) felfüggesztheti a bizottságok döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a Képviselı-

testület határozatával vagy sérti az Önkormányzat érdekeit. E felfüggesztett döntésrıl a 
Képviselı-testület a következı ülésén határoz, 

c) a bizottsági döntéshozatalnál a bizottsági elnök esetében dönt a kizárásról, ha az ügy 
a bizottság elnökét vagy hozzátartozóját személyesen érinti. 

 
(10) A polgármester az államigazgatási feladatait, hatásköreit a Polgármesteri Hivatal köz-

remőködésével látja el. 
 
(11) A polgármesternek a Polgármesteri Hivatallal összefüggı jogosítványai különösen: 

a) a Képviselı-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva 
irányítja a Polgármesteri Hivatalt; 

b) a jegyzı javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Polgármesteri Hivatal 
feladatait, az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések elıkészítésében és 
végrehajtásában; 

c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 
jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja; 

d) a jegyzı javaslatára elıterjesztést nyújt be a Képviselı-testületnek a Polgármesteri 
Hivatal belsı szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint az ügyfélfogadási 
rendjének a meghatározására; 

e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 
f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyzı, valamint az egyéb munkáltatói jogokat az 

alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetık tekintetében. 
 
(12) Minden hónap 1. és 3. (elsı és harmadik) szerdáján 9.00 órától 15.00 óráig fogadóórát 

tart. 
 
(13) A polgármester feladatai az országgyőlési képviselıvel kapcsolatban: 

a) tartja a kapcsolatot az országgyőlési képviselıvel, 
b) tájékoztatja a lakosságot a képviselı fogadóórájáról, valamint 
c) végzi a szervezı munkát a képviselıi beszámolóval kapcsolatban (hirdetıtábla, 

szórólap, helyi újság). 
 

(14) A polgármester foglalkoztatási viszonyával kapcsolatos szabályokra a Kttv. rendelke-
zéseit megfelelıen kell alkalmazni azzal, hogy a törvény által meghatározott esetekben a 
munkáltató alatt a jegyzıt kell érteni. 
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5. Alpolgármester jogállása 
 

69.§ (1) A Képviselı-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére, a sa-
ját tagjai közül, a polgármester javaslatára, – titkos szavazással – választ 1 (egy) társadalmi 
megbízatású alpolgármestert. 

 
(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatát. 

 
(3) Az alpolgármesterre ezen túlmenıen a polgármesterre vonatkozó szabályokat kell érte-

lemszerően alkalmazni. 
 
 

6. Jegyzı 
 

70.§ (1) A polgármester – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési köve-
telményeknek megfelelı jegyzıt nevez ki. A kinevezés határozatlan idıre szól. 

 
(2) A Polgármesteri Hivatalt a polgármester irányítása mellett a jegyzı vezeti. Az önkor-

mányzati és közigazgatási feladatait a Polgármesteri Hivatal bevonásával látja el. 
 
(3) A jegyzı gondoskodik az önkormányzat mőködésével kapcsolatos alábbi feladatok el-

látásáról: 
a) elıkészíti a Képviselı-testület ülése és a bizottságok elé kerülı elıterjesztéseket; 
b) megszervezi a Képviselı-testület és a bizottságok szervezési és ügyviteli 

tevékenységével kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a munkájuk segítésérıl, és az ahhoz 
szükséges feltételek megteremtésérıl; 

c) tanácskozási joggal részt vesz a Képviselı-testület és a bizottságok ülésein; 
d) jelzi a Képviselı-testületnek, a Képviselı-testület szervének és a polgármesternek, ha 

a döntésük, mőködésük jogszabálysértı, e körben törvényességi észrevételeket tesz a 
szavazás elıtt az elıterjesztés vitájában, mely tény a jegyzıkönyvben rögzítésre kerül; 

e) gondoskodik a testületi ülés jegyzıkönyveinek elkészítésérıl, azt a polgármesterrel 
együtt aláírja; 

f) rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a Képviselı-testületet és a bizottságokat az 
önkormányzat munkáját érintı jogszabályokról, a Polgármesteri Hivatal munkájáról és az 
ügyintézésérıl; 

a) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben; 
b) rendszeres kapcsolatot tart azokkal a nem önkormányzati szervekkel, amelyek 

tevékenységi köre az önkormányzati ügyintézéssel összefügg (ügyészség, bíróság, stb.); 
c) elemzi, értékeli, ellenırzi a Polgármesteri Hivatal döntés-elıkészítı, a végrehajtást 

szervezı tevékenységét, biztosítja a Polgármesteri Hivatal mőködési rendjét és fegyelmét. 
 

(4) A jegyzı egyéb fıbb feladatai: 
a) gondoskodik a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek döntésre 

elıkészítésérıl; 
b) ellátja a jogszabályban elıírt államigazgatási feladatokat és hatósági hatásköröket; 
c) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; 
d) hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 
e) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi 

tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyzı tekintetében 
azzal, hogy a kinevezéshez, megbízáshoz, felmentéshez, a vezetıi megbízás 
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visszavonásához, jutalmazáshoz – a polgármester által meghatározott körben – a 
polgármester egyetértése szükséges, 

f) megszervezi a Polgármesteri Hivatal jogi felvilágosító munkáját; 
g) ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerősítésével, korszerősítésével 

összefüggı feladatokat; 
h) eleget tesz a jegyzıkönyv és határozat törvényességi felügyeletet gyakorló szerv felé 

való megküldési kötelezettségének; 
i) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. 

(5) Minden hónap 2. és 4. (második és negyedik) szerdai napján 9.00 órától 15.00 óráig fo-
gadóórát tart. 
 

 
7. Aljegyzı 

 
71.§ (1) A polgármester – a jegyzıre vonatkozó szabályok szerint, a jegyzı javaslatára – al-

jegyzıt nevez ki. A jegyzıt az aljegyzı helyettesíti, ellátja a jegyzı által meghatározott feladato-
kat. A kinevezés határozatlan idıre szól. 

 
(2) A jegyzı tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén az aljegyzı a jegyzıt általános 

hatáskörében helyettesíti. 
 
(3) A jegyzıi és aljegyzıi tisztség egyidejő betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk 

esetén, amennyiben más törvényes módon a helyettesítés nem oldható meg, – legfeljebb öt 
hónap idıtartamra – a jegyzıi feladatokat a pályázati kiírásnak megfelelı jelölt, ennek hiá-
nyában a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelı helyettesítésre alkalmas hivatali 
köztisztviselı látja el. 

 
(4) A helyettesítésre alkalmas személyt a polgármester választja ki és bízza meg törvény-

ben meghatározott módon. 
 
 

VII. Fejezet 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
 
 

72.§ (1) A Képviselı-testület hivatala a Polgármesteri Hivatal, melynek alapvetı feladata 
az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészíté-
sével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.  

 
(2) A Polgármesteri Hivatal 

a) megnevezése: Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 
b) címe: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 

 
(3) A polgármester a Képviselı-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében 

irányítja a Polgármesteri Hivatalt, melyet a jegyzı vezet. 
 

(4) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal belsı tagozódását és munkarendjét - a 
jegyzı javaslata és a polgármester elıterjesztése alapján - az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) Igazgatási Csoport, melynek vezetıje az igazgatási csoportvezetı. 



76 

 

b) Vagyongazdálkodási Csoport, melynek vezetıje a vagyongazdálkodási 
csoportvezetı. 

 
(5) Az Igazgatási Csoport ellátja valamennyi ügyosztályba tartozó hatósági ügy intézését, 

kivéve az adóhatósági ügyeket, így különösen: 
a) anyakönyvi és, 
b) hagyatéki ügyintézés 
c) földmővelés- és 
d) vízügyi, 
e) polgári védelem és honvédelmi, 
f) környezetvédelmi továbbá 
g) közmővelıdési és közoktatási, 
h) népjóléti, valamint 
i) egyéb igazgatási 

ügyeket, amelyek ellátása nem tartozik az illetékes járási hivatal vagy a járási székhelyő 
más önkormányzat jegyzıjének hatáskörébe. 

 
(6) A Vagyongazdálkodási Csoport ellátja: 

a) a vagyongazdálkodással kapcsolatosan: 
aa) a település-üzemeltetéssel és -fejlesztéssel, 
ab) az önkormányzati és hivatali vagyonkezeléssel, 
ac) vállalkozási ügyekkel, piaccal, valamint 
ad) az intézmények fenntartásával és üzemeltetésével 

kapcsolatos feladatokat; 
a) a pénzügyekkel kapcsolatosan: 

ba)  önkormányzati és intézményi beszámoló készítéssel és költségvetés-
tervezéssel, 

bb) önkormányzati és intézményi könyvvezetéssel és számvitellel, 
kapcsolatos, valamint 

bc)  önkormányzati és intézményi pénzügyekkel és gazdálkodással kapcsolatos 
egyéb 

feladatokat. 
 

a) A jegyzı közvetlen vezetése alá tartozik: 
ca)  az Képviselı-testület és bizottságainak feladat-ellátásához kapcsolódó,  
cb)  a Képviselı-testület üléseinek és a bizottságok üléseinek és munkájának 

elıkészítésével, lefolytatásával és végrehajtásával kapcsolatos 
ügyviteli feladatok, továbbá  

cc)  a Polgármesteri Hivatalnál, az önkormányzatnál és az önkormányzati 
intézményeknél foglalkoztatott munkavállalók (köztisztviselık, közalkalmazottak és 
egyéb foglalkoztatottak), valamint a képviselık foglalkoztatásával kapcsolatos 
munkaügyi feladatok 

ellátása, valamint 
cd)  a polgármester és a jegyzı feladatellátásának közvetlen segítése. 

 
(7) Az iktatással és irattározással kapcsolatos ügykezelési feladatokat minden szervezeti 

egység önállóan a jegyzı vezetésével oldja meg. 
 

(8) A Polgármesteri Hivatal építésügyi szolgáltató pontot mőködtet. 
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(9) A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei mőködésének részletes szabályait a szer-
vezeti egységek ügyrendjében kell megállapítani. 
 

(10) A Polgármesteri Hivatal munkarendjének betartásáért és a Polgármesteri Hivatal mő-
ködıképességéért a jegyzı a felelıs. Ennek keretében joga van a Polgármesteri Hivatal köz-
tisztviselıit a munkakörükön kívüli feladatokkal is megbízni. 

 
(11) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjét a jegyzı javaslata 

és a polgármester elıterjesztése alapján az alábbiak szerint határozza meg: 
a) A Polgármesteri Hivatalban a heti munkaidı 40 óra; 

b) Az általános munkarend szerint a napi munkaidı: hétfıtıl csütörtökig 7.30 
órától 16.00 óráig, pénteken 7.30 órától 13.30 óráig tart; 

c) ettıl eltérı munkarendet (egyedi munkarendet) a jegyzı a foglalkoztatott írásban 
elıterjesztett kérelmére engedélyezhet a Polgármesteri Hivatal feladat- és a munkaköri 
feladatok ellátásra figyelemmel. Az engedély hatálya annak visszavonásáig, vagy a 
foglalkoztatott foglakoztatásáig tart; 

d) a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak a munkaközi szünetet 30 (harminc) perc 
idıtartamban veszik igénybe a munkaköri feladatok ellátásra figyelemmel 11.30 és 13.30 
óra között; 

e) ettıl eltérni a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott írásban elıterjesztett 
kérelmére a jegyzı engedélyére lehet a Polgármesteri Hivatal feladat- és a munkaköri 
feladatok ellátásra figyelemmel. Az engedély hatálya annak visszavonásáig, vagy a 
foglalkoztatott foglakoztatásáig tart; 

f) A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: 
Hétfı:   8.30 – 12.00 óra 

13.00 – 15.30 óra (kivéve szociális ügyek) 
 
Szociális ügyekben az ügyfélfogadás: 

Csütörtök:  8.30 – 12.00 óra 
     13.00 – 15.30 óra (a Járási Hivatal ügyfélfogadásával párhuzamo-

san) 
 

(12) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıjét a tudomására jutott állami, szolgálati és üz-
leti (magán) titok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. E titoktartási kötelezettség – 
az adatvédelemrıl szóló törvény rendelkezéseinek alapul vételével – kiterjed az ügyfél szemé-
lyiségi jogainak védelmére is. A titoktartási kötelezettség a közhivatal betöltése után is fenn-
áll. 

 
(13) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıje minden olyan adatot, információt és tényt kö-

teles a jegyzı tudomására hozni, amely az elıbbi kötelezettségét befolyásolja. 
 
(14) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıje köteles a hatályos magyar és helyi jogsza-

bályok (beleértve az Önkormányzat SzMSz-ét) mellett a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatában, egyéb szabályzatokban, utasításokban foglaltakat betartani, me-
lyért a Polgármesteri Hivatal vezetéséért felelıs jegyzınek, az irányításáért felelıs polgármes-
ternek, végsı soron a Képviselı-testületnek felelısséggel tartoznak. 

 
(15) A Polgármesteri Hivatal munkájáról a jegyzı évente a novemberi rendes testületi ülé-

sen beszámol a Képviselı-testületnek. 
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(16) A Polgármesteri Hivatal alapvetı feladata: 
a) az Önkormányzat, 
b) a CNÖ 

mőködésével, valamint 
c) az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátása. 
 

(17)  A Képviselı-testület döntése szerint a szervezeti egység, csoport vezetésére 
adott kinevezés osztályvezetıi szintnek megfelelı vezetınek minısül, melyhez kapcsolódóan 
illetménypótlékot állapíthat meg. 

 
(18) A Képviselı-testület döntése szerint Nagypéntek a Polgármesteri Hivatalban munka-

szüneti nap. 
 

(19) A Polgármesteri Hivatal mőködésének részletes szabályait a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Mőködési Szabályzata tartalmazza. 
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VIII. Fejezet 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
 

1. A hatálybalépésre vonatkozó szabályok 
 

74.§ (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejőleg Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, az Önkormányzat Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2003.(V.26.) Ktr. számú önkormányzati rendelete, és az ezt 
módosító a 9/2009.(VII.7.) Ktr., a 1/2010.(I.28.) Ktr., a 17/2010.(X.18.) Ktr., a 
7/2011.(IV.29.) Ktr., a 8/2012.(II.24.) Ktr., a 16/2012.(VII.02.) önk., a 19/2012. (VIII.31.) 
Ktr., a 21/2012. (IX.27.) Ktr., valamint a 1/2013. (I.15.) Ktr. önkormányzati rendeletek hatá-
lyukat vesztik. 

 
(2) Az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl, valamint a változások átvezetésérıl az al-

jegyzı gondoskodik. 
 
 

2. Az Európai Unió jogának való megfelelés 
 

75.§ E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 
 
 

3. Egyéb rendelkezések 
 

76.§ Az önkormányzati rendelet hatályba lépéstıl számított 30 (harminc) napon belül a 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát felül kell vizsgálni. 

 
 
 
 

Jegyzı távollétében, helyettesítésével megbízott 
 
 

Dr. Vancsura István                                            Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna 
            polgármester                                                                         aljegyzı 
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Az SzMSz mellékletei és függelékei: 
 

1. számú melléklet Az Önkormányzat részvételével létrehozott társu-
lásban ellátott feladatokról és a társulásra átruhá-
zott hatáskörök felsorolásáról 

 
2. számú melléklet Az elıterjesztések tartalmi és formai követelmé-

nyeirıl 
 

3. számú melléklet A képviselıi és hozzátartozói vagyonnyilatkozat 
nyilvántartásának, kezelésének és ellenırzésének 
szabályairól 

 
4. számú melléklet A Képviselı-testület által az állandó bizottságok-

ra átruházott hatáskörök jegyzékérıl 
 
5. számú melléklet A Képviselı-testület Ügyrendi Bizottságának 

ügyrendjérıl 
 
6. számú melléklet A Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-

zottságának ügyrendjérıl 
 

7. számú melléklet A Képviselı-testület által a polgármesterre átru-
házott önkormányzati hatáskörök jegyzékérıl 

 
8. számú melléklet A Képviselı-testület hatáskörébıl át nem ruház-

ható hatáskörök jegyzékérıl 
 
 
 

1. számú függelék Képviselı-testület névsoráról 
 
2. számú függelék A Képviselı-testület bizottságai tagjainak névso-

ráról 
 
3. számú függelék Az önkormányzati intézmények felsorolásáról 

 
4. számú függelék Az önkéntes alapon létrehozott együttmőködési 

megállapodásokról 
 
5. számú függelék Tiszaalpár Nagyközség közigazgatási területének 

részletesebb leírásáról 
 

6. számú függelék A Képviselı-testület és bizottságainak ülésén ta-
nácskozási joggal rendelkezı személyek és szer-
vek felsorolásáról
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1. számú melléklet a 14/2013. (V. 15.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat  
részvételével létrehozott társulásban ellátott feladatok  

és a társulásra átruházott hatáskörök jegyzékérıl 
 
 
I.  A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Társulásban ellátott feladatok és az ellátásukhoz 

kapcsolódó hatáskörök: 
 

1.  Belsı ellenırzés 
 
II.  A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Társuláson belül Mikro-társulásban ellátott fel-

adatok és az ellátásukhoz kapcsolódó hatáskörök: 
 
1.  Nappali ellátás 
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2. számú melléklet a 14/2013. (V. 15.) önkormányzati rendelethez 

 
 

A Képviselı-testület elé kerülı elıterjesztésekkel szemben támasztott 
tartalmi és formai követelmények 

 
 
I. Általános tartalmi követelmények: 
 
1. Az elıterjesztésnek alkalmasnak kell lenni a tárgy valósághő bemutatására, megfelelı 

következtetések levonására, valamint a jogszabályoknak megfelelı és a legcélszerőbb 
döntés meghozatalára. 

 
2. Az elıterjesztéseket tényállással és jogszabállyal kell alátámasztani. 
 
3. Az elıterjesztést egyszerő, érhetı, tömör, világos megfogalmazásban kell elkészíteni. 
 
I. Az elıterjesztések általános formai követelményei: 
 
1. Az elıterjesztések elılapjának tartalmaznia kell: 

a) az elıterjesztı megjelölését, 
b) a Képviselı-testületi ülés tervezett idıpontját, 
c) az ülés rendes vagy rendkívüli jellegének, nyilvános vagy zárt tárgyalásának 

megjelölését, 
d) az elıterjesztés Polgármesteri Hivatali iktatószámát, 
e) az elıterjesztés tárgyát, 
f) az elıterjesztés jellegét: rendelet-tervezet, határozat-tervezet, tájékoztató, beszámoló, 
g) a mellékletek számát és meghatározását, 
h) a készítı nevét és beosztását, 
i) a véleményezésre felkért bizottság megnevezését, 
j) a törvényességi véleményezésre bemutatás idıpontját. 

 
2. A szerkezete: 
 

a) Bevezetı rész: meg kell jelölni amennyiben a témakör korábban is tárgyalásra került 
a Képviselı-testület részérıl. 

b) Tárgyaló rész: be kell mutatni a korábbi intézkedések végrehajtásának eredményeit, 
hibáit. Tájékoztatást kell adni az összehangoló munkáról, eltérı 
véleményekrıl. Elı kell adni a meghozandó döntések indokait, 
szükségességét és a döntések várható hatásait. Tartalmazni kell továbbá 
mindazokat az információkat, amelyek a javasolt döntés meghozatalához 
szükségesek. 

c) Meghatározó rész: Meg kell jelölni a javasolt célokat, a feladat meghatározásához 
szükséges elveket, a meghatározás módszereit és eszközeit, s amennyiben 
lehetséges alternatív javaslatokat is adni kell. Tartalmaznia kell végül egy 
határozati javaslatot is. 

 
3. Az elıterjesztés lehet (terjedelme a mellékletek, kimutatások figyelmen kívül 

hagyásával): 
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a) Tájékoztató: 2-3 oldal 
b) Beszámoló: 4-5 oldal 
c) Rendelet-tervezet: 8-10 oldal 
d) Határozati javaslat: 4-5 oldal 

 
4. Az elıterjesztések kidolgozásánál a tárgyban érdekeltekkel az egyeztetést – amennyiben 

szükséges – el kell végezni, és mellékletként csatolni, vagy a tartalomban arról számot 
kell adni. 

 
5. Az elıterjesztéseket a jegyzınek törvényességi vizsgálatra be kell mutatni, melynek 

elvégzésérıl számot kell adni. 
 
6. A rendelet-tervezetekre egyebekben a jogalkotás jogszabályi rendet kell alapul venni. 
 
7. Az elıterjesztéseket ez elkészítés idıpontja szerint keltezéssel kell ellátni. Az 

elıterjesztés eredeti példányát az elıterjesztıje eredeti aláírással látja el, szükség esetén a 
polgármester ellenjegyzi. 

 
8. Az elıterjesztések határozat-tervezetéhez javaslatot kell adni arra, hogy a Képviselı-

testület által meghozandó határozatokról kiket kell értesíteni a határozat kivonatával. 
(név, beosztás, szükség esetén cím) 
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3. számú melléklet a 14/2013. (V. 15.) önkormányzati rendelethez 

 
 

A helyi önkormányzati képviselı, a polgármester és a hozzátartozóik vagyonnyilatkoza-
tának nyilvántartásáról, kezelésérıl és ellenırzésének részletes szabályairól 

 
 

I. A vagyonnyilatkozatok benyújtása és átvétele 
 

1. A kitöltéskori állapotnak megfelelı adatok alapján kitöltött vagyonnyilatkozat 2 
(kettı) példányát az Ügyrendi Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) címezve a 
Polgármesteri Hivatalba – helyi önkormányzati képviselınként és hozzátartozónként 
külön-külön borítékban – a vonatkozó jogszabályban elıírt határidıig kell benyújtani a 
vagyonnyilatkozat tételre kötelezett helyi önkormányzati képviselınek (polgármesternek) 
(a továbbiakban: képviselı) személyesen. 
 
2. A képviselı a saját vagyonnyilatkozatát nevével ellátott, nyitott borítékban, míg a 
hozzátartozói vagyonnyilatkozatot szintén a nevével ellátott, a hozzátartozói viszony 
feltüntetésével lezárt borítékban helyezi el. A hozzátartozói vagyonnyilatkozatok 
borítékját a képviselı a saját kező lezárás igazolásaként a lezárás mentén szignójával látja 
el. 

 
3. A vagyonnyilatkozatok átvételérıl a Bizottság elnökének 2 (kettı) példányos igazolást 
kell kiállítani, melynek 1 (egy) példányát a képviselı részére át kell adni. 

 
 

II. A vagyonnyilatkozatok kezelése, nyilvántartása 
 

1. A képviselık saját és hozzátartozói vagyonnyilatkozatait az egyéb iratoktól 
elkülönítetten, kell kezelni, azokat a jegyzı által kijelölt, biztonsági zárral ellátott 
helyiségben, páncélszekrényben kell ırizni. 
 
2. A vagyonnyilatkozatokról a Bizottság elnöke nyilvántartást vezet az ügyrendjében 
meghatározottak szerint. 
 
3. A képviselı saját vagyonnyilatkozata nyilvános, kivéve az ellenırzéshez szolgáltatott 
azonosító adatokat, tehát azokba hivatali idıben bárki betekinthet a Polgármesteri Hivatal 
erre kijelölt helyiségében. Ezekrıl a vagyonnyilatkozatokról - költségtérítés ellenében - a 
betekintést kezdeményezı másolatot kérhet. 

 
4. A hozzátartozói vagyonnyilatkozatok nem nyilvánosak, tehát azokba csak a Bizottság 
tagjai ellenırzés céljából tekinthetnek be. 

 
5. A Bizottság elnöke és a jegyzı - saját eljárásuk körében - felelnek azért, hogy a 
vagyonnyilatkozatok az adatvédelmi szabályoknak megfelelıen kerüljenek ırzésre, 
kezelésre, és hogy az azokban foglaltakat - a nyilvános vagyonnyilatkozatok kivételével - 
az arra jogosult személyeken kívül más ne ismerhesse meg. 
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III. Ellenırzési eljárás 

 
1. A képviselıi saját és hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat a Bizottság ellenırzi. 

 
2. A Bizottság a vagyonnyilatkozat átadását követıen 60 (hatvan) napon belül azt a 
nyilatkozattételre köteles képviselı jelenlétében indokolt esetben összeveti a legutolsó 
vagyonnyilatkozattal. 

 
3. Ha a nyilatkozattételre köteles képviselınek a munkaviszonyból, vagy egyéb 
jogviszonyból származó jövedelme, ismert törvényes forrásból származó jövedelme a 
vagyongyarapodásra magyarázatot nem ad, a Bizottság a vagyonnyilatkozatok 
összevetésének napjától számított 15 (tizenöt) napon belül ellenırzési eljárást folytat le. 

 
4. Az eljárás lefolytatása érdekében tartott ülésére a képviselıt írásban meg kell hívni. Az 
ülésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni. 

 
5. Az ellenırzési eljárás során a Bizottság felhívására a képviselı köteles saját, és a 
hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat 
haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a Bizottság tagjai 
ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követı 8 (nyolc) napon belül törölni kell. 

 
6. Az ellenırzési eljárás célja a vagyongyarapodás okának megállapítása. A Bizottság 
feladatkörében eljárva a nyilatkozattételre köteles képviselıt, a vele közös háztartásban 
élı házas-, vagy élettársat és gyermeket, valamint más személyeket meghallgathatja, 
szakértıt rendelhet ki, más szervektıl, személyektıl adatokat szerezhet be. Kiskorú 
gyermek meghallgatásának nincs helye. 

 
7. A meghallgatni kívánt személyek nem kötelesek nyilatkozatot tenni, a 
vagyonnyilatkozatra kötelezett képviselı meghallgatásának a megkísérlése azonban 
kötelezı. 

 
8. Az eljárás eredményérıl a Bizottság tájékoztatja a soron következı ülésen a 
Képviselı-testületet. A jogkövetkezmények levonása a Képviselı-testület feladata. 

 
9. Az ellenırzési eljárás a kezdeményezı nevével és címével megjelölt egyéb alaki 
megkötöttség nélkül írásbeli beadvánnyal is kezdeményezhetı. Nincs helye eljárás 
lefolytatásának, ha a kezdeményezı bejelentı névtelen, vagy a bejelentés nyilvánvalóan 
alaptalan. 

 
10. Ellenırzési eljárásnak a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó 
tényállás esetén van helye. Ha az eljárás kezdeményezésére vonatkozó írásbeli kérelem a 
vagyonnyilatkozat kifogásolt részének tartalmát nem jelöli meg konkrétan, a Bizottság 
elnöke felhívja a kezdeményezıt a hiány pótlására. Ha a kezdeményezı 15 (tizenöt) 
napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan 
alaptalan, a Bizottság az eljárás lefolytatása nélkül írásban elutasítja a kezdeményezést. 
Az elutasító döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

 
11. Az ellenırzési eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetén 
csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új adatot tartalmaz. Az 
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ellenırzési eljárásra irányuló kezdeményezést azonos tényállás mellett a Bizottság az 
eljárás lefolytatása nélkül elutasítja. 

 
12. A Bizottság eljárására egyebekben az önkormányzati rendelet – különösen az 
Képviselı-testület zárt ülésére vonatkozó szabályait és a Bizottság ügyrendjét kell 
alkalmazni. 
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4. számú melléklet a 14/2013. (V. 15.) önkormányzati rendelethez 

 
 

A Képviselı-testület által az állandó bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékérıl 
 
 

I. Az Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök jegyzéke: 
1. A munkáltatói joggal kapcsolatos feladatok: 
Polgármester tekintetében gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat, így a szabadság engedé-
lyezését. 
 
2. A vagyonnyilatkozatokkal, összeférhetetlenséggel és személyzeti ügyekkel kapcsolatos 
feladata: 
2.1 Vizsgálja a Képviselı-testület tagjainak mandátumát, összeférhetetlenségi ügyeit, 
valamint a képviselık összeférhetetlenségi ügyében érkezett bejelentéseket. 
2.2 Részt vesz a Képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
elkészítésében, elıterjesztésében. 
2.3 Ellenırzi az SzMSz elıírásainak betartását, hiányosságok esetén észrevételt terjeszt 
elı, intézkedést kezdeményez. 
2.4 Vizsgálja a Képviselı-testület határozatainak betartását. 
2.5 Ellenırzi az átruházott hatáskörök gyakorlását. 
2.6 Vizsgálja a Képviselı-testület tagjai jogának, kötelességeinek érvényesülését. 
2.7 Elemzi, felülvizsgálja és javaslatot tesz a hatályos önkormányzati rendeletek 
módosítására, hatályon kívül helyezésére. 
2.8 Közremőködik az önkormányzati rendelet-tervezet véleményezésében felkérés 
alapján. 
2.9 Figyelemmel kíséri a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységét. 
2.10 Közremőködik a bizottságok és a polgármester által önkormányzati jogkörben hozott 
hatósági határozatok ellen a Képviselı-testülethez benyújtott fellebbezések elbírálásának 
elıkészítésében. 
2.11 Ellátja a Képviselı-testület hatáskörében tartozó fegyelmi ügyek elıkészítését. 
2.12 Elvégzi – a Képviselı-testület titkos szavazással történı döntése esetén – a szavazás 
lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. 
2.13 Elıkészíti és javaslatot tesz a Polgármester illetményére, annak emelésére, a 
polgármester kitüntetésére, jutalmazására és költségtérítésére. 
2.14 Az eljárás eredményérıl tájékoztatja a soron következı ülésen a Képviselı-testületet. 
2.15 Elıkészíti és elıterjeszti a Képviselı-testület hatáskörébe tartozó fegyelmi eljárást. 
2.16 Segíti a polgármester munkáját a személyzeti ügyek elıkészítésében. 
2.17 Nyilvántartja és ellenırzi a polgármester, az alpolgármester és az önkormányzati 
képviselık vagyonnyilatkozatát, lefolytatja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárást. 
 
3. Szociális és egészségügyi tárgyú feladatai: 
3.1. Véleményezi és elıterjeszti a szociális és egészségügyi tárgyú ügyeket, jogorvoslati 
kérelmeket. 
 
4. Egyéb feladatai 
Irányítja, segíti és felügyeli a mővelıdési, oktatási és sport tevékenységet. 
 
II. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök jegyzéke: 
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1. A földhaszonbérlettel és egyéb önálló döntési jogosultsággal kapcsolatos feladatai: 
1.1 Az önkormányzat tulajdonában lévı föld – Képviselı-testület által megállapított haszon-
bérleti díjat a használó kérelmére indokolt esetben (rossz idıjárás, jégverés, stb.) csökkentheti, 
vagy elengedheti. 
1.2 Alakszerő határozat nélkül meghozható döntések az Mötv. korlátai között (alapvetıen 
beszámolók, tájékoztatók) 
1.3 Döntés települési rendezvények idıpontjáról, programjairól 
1.4 Döntés védjegykérelmek elbírálásáról 
1.5 Döntés hangtechnikai berendezések, színpad, sörpadok és asztalok használatára benyújtott 
kérelmekrıl 
1.6 Döntés óvodai beíratás idıpontjáról 
1.7 Döntés minden olyan kérdésben, amelyben a bizottsági ülésen költségvetési forrás biztosí-
tását nem igénylı (vagyis költségvetési fedezettel már esetleg rendelkezı, vagy egyébként is 
költség nélküli) döntés szükséges (az Mötv. keretein belül) 
1.8 Döntés az önerı nélküli pályázatok benyújtásáról 
 
2. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság pénzügyi és vagyongazdálkodási feladata: 
2.1 Elıkészíti az Önkormányzat költségvetési tervezési, végrehajtási és pénzügyi 
ellenırzéssel kapcsolatos döntéseit, a döntések végrehajtását szervezi és ellenırzi. 
2.2 Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló fél éves, éves 
beszámoló tervezeteit. 
2.3 Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 
bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt 
elıidézı okokat. 
2.4 Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenırizheti a 
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem 
érvényesülését. 
2.5 Gyakorolja a Képviselı-testület által a bizottságra átruházott hatásköröket, ellátja az 
átruházott feladatokat, dönt az átruházott kérdésekben, és ezekrıl Képviselı-testület 
legközelebbi ülésén számot ad. 
2.6 A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság vizsgálati megállapításait a Képviselı-testülettel 
haladéktalanul közli. 
2.7 Figyelemmel kíséri a felügyeleti, gazdasági ellenırzések rendszerét, hatékonyságát. 
2.8 Közremőködik az önkormányzati intézményeknél végzett pénzügyi ellenırzésnél. 
2.9 Elızetesen véleményt nyilvánít az önkormányzatot  érintı pénzügyi döntések 
meghozatala elıtt, úgy mint: 

a) közalapítvány létrehozásánál, és közérdekő kötelezettségvállalás esetén; 
b) az állami hozzájárulás kivételével a célhoz nem kötött forrásai betétként történı 
elhelyezésénél; 
c) egyéb banki szolgáltatások igénybevételénél. 

2.10 Gazdálkodással, vagyonkezeléssel kapcsolatos tapasztalatait, észrevételeit továbbítja a 
Képviselı-testülethez. 
2.11 Ellátja a lakásgazdálkodással kapcsolatban a jogszabályokban foglalt részére 
megállapított feladatokat, hatásköröket. 
2.12 Az önkormányzati intézmények helyiségeinek alkalomszerő bérbeadásához évenként 
költségelemzés alapján a díj mértékét véleményezi. 

 
3. Közremőködik a Képviselı-testület területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsola-
tos feladatainak és hatásköreinek ellátásában: 
3.1. Részt vesz a területfejlesztési koncepció és programok kidolgozásában. 
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3.2. Véleményezi a település közép- és hosszú távú fejlesztési terv javaslatait. 
3.3. Véleményezi a fejlesztés megvalósítására benyújtandó pályázatokat. 

 
4. Közremőködik a Képviselı-testület építésügyi igazgatással kapcsolatos feladatainak 
és hatásköreinek ellátásában: 
4.1. Véleményezi a településfejlesztési koncepciót, a településszerkezeti tervet, 
településrendezési terv-javaslatokat, a helyi építési szabályzat és szabályozási tervekkel 
kapcsolatos rendelet-tervezeteket.  
4.2. Közremőködik a rendezési terv-javaslatok, szabályozási tervek lakosság körében történı 
elızetes megismertetésében, azzal kapcsolatos fórumok szervezésében. 
4.3. Segíti a helyi szabályozási tervek megvalósulását. 
4.4. Vizsgálja a település foglalkoztatásának szerkezetét, a vállalkozások lehetıségeit, ezek 
bıvítésére, segítésére javaslatokat dolgozhat ki. 

 
5. Közremőködik a Képviselı-testület kommunális igazgatással kapcsolatos feladat- és 
hatásköreinek ellátásában: 
5.1. véleményezi, és kidolgozza temetık mőködtetésével kapcsolatos elıterjesztéseket, 
javaslatokat, együttmőködésre vonatkozó megállapodások tervezeteit. 
5.2. Véleményezi a közszolgáltatások elvégzésére irányuló pályázatokat, valamint 
közremőködik ezek elıkészítésében, kiválasztásában (szemétszállítás, hulladékkezelés, 
zöldterület-fenntartás, közterület tisztántartás … stb.). 
5.3. Figyelemmel kíséri a település villany és gázenergia ellátását, a közvilágítás 
üzemeltetését. Figyelemmel kíséri, ellenırzi a település vízellátást, csatornázását, 
csapadékelvezetését. 
5.4. Figyelemmel kíséri a kereskedelmi ellátást, a piac mőködését. 
5.5. Közremőködik a Képviselı-testület közlekedési-, vízügyi-, hírközlési igazgatással 
kapcsolatos feladat- és hatásköreinek ellátásában, ezzel kapcsolatos elıterjesztések, javaslatok 
véleményezésében. 
5.6. Figyelemmel kíséri a település környezet- és természetvédelem helyzetét, és ezzel 
kapcsolatos feladatok ellátását, részt vehet ezek ellenırzésében, közremőködik ezekkel 
kapcsolatos elıterjesztések véleményezésében. 
 
6. Közremőködik a Képviselı-testület földmővelésügyi ágazatba tartozó feladatok, ha-
táskörök ellátásában: 
6.1. Figyelemmel kíséri a község családi gazdálkodóinak, mezıgazdasági vállalkozóinak 
helyzetét és ezek munkáját segíti. 
6.2. Figyelemmel kíséri és ellenırzi az önkormányzat tulajdonában lévı földterületek 
hasznosítását, haszonbérbe adását. 
6.3. Figyelemmel kíséri, ellenırzi a település belterületén a növényvédelmi feladatok 
ellátását, parkok, terek gondozását. 
6.4. Véleményezi és ellenırzi az önkormányzat közterületeirıl a fakitermelést, és a 
Polgármesteri Hivatal ezzel kapcsolatos tevékenységét javaslatokkal segíti. 
6.5. Elbírálja a mezıgazdasági kölcsön iránti kérelmeket. 
6.6. Figyelemmel kíséri és szervezi a külterületi dőlıutak javítását. 
6.7. Ellátja továbbá azon mezıgazdasági és erdıgazdasági feladatokat is. amellyel a 
Képviselı-testület külön megbízza. 
 
7. Közmővelıdési és oktatási tárgyú elıterjesztések: 
a) Véleményezi a közmővelıdési és oktatási tárgyú elıterjesztéseket, ünnepélyeket. 
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5. számú melléklet a 14/2013. (V. 15.) önkormányzati rendelethez 

 
 

A Képviselı-testület Ügyrendi Bizottságának ügyrendjérıl 
 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
14/2013.(V.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 47.§ (1) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján - a Bizottság munkájának hatékonyabbá és szervezettebbé tétele 
érdekében - mőködésének és eljárásának legfontosabb szabályait a következık szerint állapít-
ja meg:  
 
 

I. A Bizottság feladatai és összetétele 
 

1.§ A Bizottság hivatalos  
a) megnevezése: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 

Ügyrendi Bizottsága 
b) címe:6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 

 
2.§ A Bizottság általános feladatköre:  

a) elıkészíti és javaslatot tesz a Polgármester illetményére, annak emelésére, a polgár-
mester kitüntetésére, jutalmazására és költségtérítésére; 

b) elıkészíti és elıterjeszti a Képviselı-testület hatáskörébe tartozó fegyelmi eljárást; 
c) segíti a polgármester munkáját a személyzeti ügyek elıkészítésében; 
d) nyilvántartja és ellenırzi a polgármester, az alpolgármester és az önkormányzati kép-

viselık vagyonnyilatkozatát, lefolytatja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárást; 
e) vizsgálja és döntésre elıkészíti a települési képviselık és a polgármester összeférhe-

tetlenségi ügyében érkezett bejelentéseket. 
 

3.§ A Képviselı-testület elsısorban éves munkatervében határozza meg azokat az elıter-
jesztéseket, amelyeket a Bizottság nyújt be, továbbá amelyek csak a Bizottság állásfoglalásá-
val nyújthatók be a Képviselı-testületnek. 
 

4.§ A Bizottság a Képviselı-testület által választott képviselıkbıl áll, valamint nem képvi-
selı tagokból állhat. A Bizottság nem képviselı-testületi tagjainak választható a Bizottság 
feladatköre szerint: 

a) jelentısebb szervezet képviselıje, szakembere, 
b) társadalmi szervezet küldöttje, 
c) a szolgáltatást igénybevevık képviselıje, 
d) a terület szakértıje. 

 
5.§ A Bizottság meghallgathatja a Polgármesteri Hivatal bármelyik munkatársát, tıle az 

ügyben információt, véleményt kérhet, amelyet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıje köte-
les megadni. 
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II. A Bizottság mőködése 
 

6.§ A Bizottság feladat- és hatáskörét ülésein gyakorolja. 
 
7.§ (1) Indokolt esetben a Bizottságot a polgármester, alpolgármester, valamint bármely 

bizottsági tag 1/3-ának (egyharmadának) napirendi javaslatot tartalmazó indítványára, az in-
dítvány kézhezvételétıl számított 15 (tizenöt) napon belül össze kell hívni. 

 
(2) A Bizottság ülését a Bizottság elnöke az ülést megelızıen - legalább 5 (öt) munkanap-

pal - hívja össze a napirend pontos megjelölésével. Rendkívüli ülés összehívása esetén az el-
nök rövid úton értesíti a tagokat az ülés helyérıl, idejérıl és napirendjérıl. 

 
(3) A bizottsági ülés meghívóját az Önkormányzat honlapján is közzé kell tenni 

(www.tiszaalpar.hu ). 
 

(4) A Bizottság ülésére meg kell hívni a napirend elıadóját. 
 
8.§ A Bizottság üléseit – a törvény és az SzMSz keretei között – szükség szerint tartja. A 

Bizottságot össze kell hívni minden olyan képviselı-testületi ülés elıtt, ahol a Képviselı-
testület a Bizottság feladatkörét érintı napirendet tárgyal. Ilyen esetben a Bizottság a napiren-
det megvitatja és véleményezi. 

 
9.§ A Bizottság ülései általában nyilvánosak. A bizottság zárt ülést az SZMSZ-ben foglal-

tak szerint tart. A bizottsági ülés összehívásáról a polgármestert, alpolgármestert, a képviselı-
ket és a jegyzıt értesíteni kell. 

 
10.§ A Bizottság határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van. Határozatkép-

telenség esetén a Bizottság ülését 8 (nyolc) napon belül újból össze kell hívni. Amennyiben ez 
a Képviselı-testület ülésének idıpontja miatt nem lehetséges, úgy a Bizottság az adott ügyben 
állásfoglalást, véleményt nem terjeszthet a Képviselı-testület elé. 

 
11.§ A Bizottság elnöke képviseli a Bizottságot. Feladatai az ülés levezetésével kapcsolat-

ban különösen:  
a) megnyitja és berekeszti az ülését, megállapítja és figyelemmel kíséri a 

határozatképességet, 
b) javaslatot tesz az ülés napirendjére, 
c) napirendi pontonként vezeti a vitát, összefoglalja az elhangzottakat és szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatokat, valamint kihirdeti az elfogadott határozatokat, 
d) biztosítja az ülés rendjét és zavartalan lefolyását, 
e) meghatározza a vitában a hozzászólások rendjét, megadja és megvonja a hozzászólás 

jogát, 
f) kiegészítı, személyeskedı és a tárgytól eltérı hozzászólás esetén a szót azonnal 

megvonja. 
 

12.§ (1) A napirend elıadója szóbeli elıterjesztés esetén ismerteti az elıterjesztés lényegét 
és a döntések tervezetének tartalmát. Írásbeli elıterjesztés esetén az elıadó rövid szóbeli ki-
egészítést tehet. 

 
(2) Az elıterjesztı meghallgatása után a Bizottság elnöke megnyitja a vitát, amelyen belül 

a résztvevık az elıterjesztıhöz és az elıadóhoz kérdéseket intézhetnek, és elmondhatják vé-
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leményüket, valamint javaslatot tehetnek az elıterjesztés, vagy a határozati javaslat módosítá-
sára. 

 
13.§ A Bizottság határozathozatalára a Képviselı-testület ülésére vonatkozó szabályokat 

kell megfelelıen alkalmazni. A szavazás eredményét a bizottság elnöke állapítja meg. 
 
14.§ A Bizottság döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az 

adott ügy személyesen érinti. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A ki-
zárásról a Bizottság elnöke esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a Bizottság dönt. 

 
15.§ A Bizottság az ügyrendi jellegő javaslatok kivételével érdemi döntését alakszerő hatá-

rozattal hozza meg, amelyeket évente emelkedı sorrendben kell a bizottsági ülés jegyzı-
könyvében feltüntetni. 

 
16.§ A Bizottság döntését (állásfoglalását), annak indokait a Bizottság elnöke, vagy a Bi-

zottság által kijelölt tag ismertetheti a Képviselı-testület ülésén. A kisebbségi álláspontot a 
Bizottság ellenszavazatot leadó tagjai közül a Bizottság kijelölt tagja elıterjesztheti az indo-
kok ismertetésével. 

 
 

III. Egyéb rendelkezések 
 
17.§ A bizottsági tag köteles a Bizottság ülésén részt venni. Az indokolt távollétét a bizott-

ság elnökének legkésıbb az ülést megelızı munkanapon 16.00 óráig kell bejelenteni. 
 
18.§ (1) A Bizottság munkáját a Polgármesteri Hivatal kijelölt munkatársa folyamatosan 

segíti, akinek a feladata különösen:  
a) közremőködik az ülések összehívásában, 
b) biztosítja az elıterjesztéseknek a bizottsági tagokhoz történı idıbeni eljuttatását, 
c) segíti az elnököt az ülések levezetésében, 
d) elkészíti az ülés jegyzıkönyvét, 
e) nyilvántartja a bizottsági döntéseket, 
f) segítséget nyújt a döntések végrehajtása ellenırzésének megszervezésében. 

 
(2) A Polgármesteri Hivatal kijelölt munkatársa a feladatokat a Polgármesteri Hivatal szer-

vezeti egységének ügyrendjében foglaltak szerint látja el. 
 
 

Csernák Csilla 
Az Ügyrendi Bizottság elnöke 
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6. számú melléklet a 14/2013. (V. 15.) önkormányzati rendelethez 

 
 

A Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának ügyrendjérıl 
 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága (a továbbiakban: 
Bizottság) a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
szóló 14/2013.(V.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 47.§ (1) bekezdésé-
ben foglalt felhatalmazás alapján - a Bizottság munkájának hatékonyabbá és szervezettebbé 
tétele érdekében - mőködésének és eljárásának legfontosabb szabályait a következık szerint 
állapítja meg:  
 
 

I. A Bizottság feladatai és összetétele 
 

1.§ A Bizottság hivatalos  
a) megnevezése: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
b) címe: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 

 
2.§ A Bizottság általános feladatköre:  

a) elıkészíti az Önkormányzat költségvetési tervezési, végrehajtási és pénzügyi 
ellenırzéssel kapcsolatos döntéseit, a döntések végrehajtását szervezi és ellenırzi, 

b) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló fél éves, éves 
beszámoló tervezeteit, 

c) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 
bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt elıidézı okokat, 

d) gyakorolja a Képviselı-testület által a Bizottságra átruházott hatásköröket, ellátja az 
átruházott feladatokat, dönt az átruházott kérdésekben, és ezekrıl Képviselı-testület 
legközelebbi ülésén számot ad a testületnek. 

 
3.§ A Képviselı-testület elsısorban éves munkatervében határozza meg azokat az elıter-

jesztéseket, amelyeket a Bizottság nyújt be, továbbá amelyek csak a Bizottság állásfoglalásá-
val nyújthatók be a Képviselı-testületnek. 
 

4.§ A Bizottság a Képviselı-testület által választott képviselıkbıl áll, valamint nem képvi-
selı tagokból állhat. A Bizottság nem képviselı-testületi tagjainak választható a Bizottság 
feladatköre szerint: 

a) jelentısebb szervezet képviselıje, szakembere, 
b) társadalmi szervezet küldöttje, 
c) a szolgáltatást igénybevevık képviselıje, 
d) a terület szakértıje. 

 
5.§ A Bizottság meghallgathatja a Polgármesteri Hivatal bármelyik munkatársát, tıle az 

ügyben információt, véleményt kérhet, amelyet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıje köte-
les megadni. 
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II. A Bizottság mőködése 
 

6.§ A Bizottság feladat- és hatáskörét ülésein gyakorolja. 
 
7.§ (1) Indokolt esetben a Bizottságot a polgármester, alpolgármester, valamint a bizottsági 

tagok 1/3-ának (egyharmadának) napirendi javaslatot tartalmazó indítványára, az indítvány 
kézhezvételétıl számított 15 (tizenöt) napon belül össze kell hívni. 
 

(2) A Bizottság ülését a Bizottság elnöke az ülést megelızıen - legalább 5 (öt) nappal - 
hívja össze a napirend pontos megjelölésével. Rendkívüli ülés összehívása esetén az elnök 
rövid úton értesíti a tagokat az ülés helyérıl, idejérıl és napirendjérıl. 

 
(3) A bizottsági ülés meghívóját az Önkormányzat honlapján is közzé kell tenni 

(www.tiszaalpar.hu ). 
 

(4) A Bizottság ülésére meg kell hívni a napirend elıadóját. 
 
8.§ A Bizottság üléseit – a törvény és az SzMSz keretei között – szükség szerint tartja. A 

Bizottságot össze kell hívni minden olyan képviselı-testületi ülés elıtt, ahol a Képviselı-
testület a Bizottság feladatkörét érintı napirendet tárgyal. Ilyen esetben a Bizottság a napiren-
det megvitatja és véleményezi. 

 
9.§ A Bizottság ülései általában nyilvánosak. A bizottság zárt ülést az SZMSZ-ben foglal-

tak szerint tart. A bizottsági ülés összehívásáról a polgármestert, alpolgármestert, a képviselı-
ket és a jegyzıt értesíteni kell. 

 
10.§ A Bizottság határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van. Határozatkép-

telenség esetén a Bizottság ülését 8 (nyolc) napon belül újból össze kell hívni. Amennyiben ez 
a Képviselı-testület ülésének idıpontja miatt nem lehetséges, úgy a Bizottság az adott ügyben 
állásfoglalást, véleményt nem terjeszthet a Képviselı-testület elé. 

 
11.§ A Bizottság elnöke képviseli a Bizottságot. Feladatai az ülés levezetésével kapcsolat-

ban különösen:  
a) megnyitja és berekeszti az ülését, megállapítja és figyelemmel kíséri a 

határozatképességet, 
b) javaslatot tesz az ülés napirendjére, 
c) napirendi pontonként vezeti a vitát, összefoglalja az elhangzottakat és szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatokat, valamint kihirdeti az elfogadott határozatokat, 
d) biztosítja az ülés rendjét és zavartalan lefolyását, 
e) meghatározza a vitában a hozzászólások rendjét, megadja és megvonja a hozzászólás 

jogát, 
f) kiegészítı, személyeskedı és a tárgytól eltérı hozzászólás esetén a szót azonnal 

megvonja. 
 

12.§ (1) A napirend elıadója szóbeli elıterjesztés esetén ismerteti az elıterjesztés lé-
nyegét és a döntések tervezetének tartalmát. Írásbeli elıterjesztés esetén az elıadó rövid 
szóbeli kiegészítést tehet. 

 
(2) Az elıterjesztı meghallgatása után a Bizottság elnöke megnyitja a vitát, amelyen be-

lül a résztvevık az elıterjesztıhöz és az elıadóhoz kérdéseket intézhetnek, és elmondhat-
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ják véleményüket, valamint javaslatot tehetnek az elıterjesztés, vagy a határozati javaslat 
módosítására. 

 
13.§ A Bizottság határozathozatalára a Képviselı-testület ülésére vonatkozó szabályo-

kat kell megfelelıen alkalmazni. A szavazás eredményét a bizottság elnöke állapítja meg. 
 
14.§ A Bizottság döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az 

adott ügy személyesen érinti. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A 
kizárásról a Bizottság elnöke esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a Bizottság dönt. 

 
15.§ A Bizottság az ügyrendi jellegő javaslatok kivételével érdemi döntését alakszerő 

határozattal hozza meg, amelyeket évente emelkedı sorrendben kell a bizottsági ülés jegy-
zıkönyvében feltüntetni. 

 
16.§ A Bizottság döntését (állásfoglalását), annak indokait a Bizottság elnöke, vagy a 

Bizottság által kijelölt tag ismertetheti a Képviselı-testület ülésén. A kisebbségi álláspon-
tot a Bizottság ellenszavazatot leadó tagjai közül a Bizottság kijelölt tagja elıterjesztheti az 
indokok ismertetésével. 

 
 

III. Egyéb rendelkezések 
 

17.§ A bizottsági tag köteles a Bizottság ülésén részt venni. Az indokolt távollétét a bi-
zottság elnökének legkésıbb az ülést megelızı munkanapon 16.00 óráig kell bejelenteni. 

 
18.§ (1) A Bizottság munkáját a Polgármesteri Hivatal kijelölt munkatársa folyamatosan 

segíti, akinek a feladata különösen:  
a) közremőködik az ülések összehívásában, 
b) biztosítja az elıterjesztéseknek a bizottsági tagokhoz történı idıbeni eljuttatását, 
c) segíti az elnököt az ülések levezetésében, 
d) elkészíti az ülés jegyzıkönyvét, 
e) nyilvántartja a bizottsági döntéseket, 
f) segítséget nyújt a döntések végrehajtása ellenırzésének megszervezésében. 

 
(2) A Polgármesteri Hivatal kijelölt munkatársa a feladatokat a Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységének ügyrendjében foglaltak szerint látja el. 
 

 
Barna Sándor 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
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7. számú melléklet a 14/2013. (V. 15.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 
A Képviselı-testület által a polgármesterre átruházott önkormányzati hatáskörök jegy-

zékérıl 
 
 

1. A külön jogszabályban és az önkormányzat rendeletében foglaltak szerint dönt az átmeneti segély, 
a lakásfenntartási támogatásról. 
 

2. Dönt a kamatmentes kölcsönrıl. 
 

3. Dönt a természetbeni szociális ellátások nyújtásáról. 
 

4. Dönt a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendı személyi térítési díj összegérıl abban 
az esetben, amennyiben az ellátásban részesülı azt vitatja. 
 

5. Dönt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításáról. 
 

6. Dönt – a feladat- és hatáskörében megállapított - a jogosulatlanul felvett szociális ellátás 
visszafizetésérıl, indokolt esetben részletfizetést engedélyez vagy dönt annak elengedésérıl. 
 

7. A hajléktalan személynek szállást biztosít, ha ennek hiányában a késedelem a rászorulónak, ill. a 
hajléktalannak életét, testi épségét veszélyeztetné. Az ideiglenes intézkedésrıl értesíti a hatáskörrel 
rendelkezı illetékes szervet. 
 

8. Rendelkezik az általános tartalékalapból a költségvetési rendeletben meghatározott mértékig, s 
errıl a Képviselı-testületnek soron következı ülésén beszámol. 
 

9. Dönt az ideiglenesen szabad pénzeszközök betét-elhelyezésérıl. 
 

10.  Gondoskodik a közutak tisztántartásáról, a hó eltakarításról, továbbá az utak síkosság-
mentesítésérıl. 
 

11.  Gyakorolja az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi jogosítványokat 
500.000 Ft. (ötszázezer forint) kötelezettségvállalásig, az önkormányzati vagyont érintı hatósági 
eljárásban a tulajdonost megilletı nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági 
eljárásban az ügyfél jogát, gondoskodik az önkormányzat jogi képviseletérıl. A korlátozottan 
forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására irányuló jogügyletek megkötése esetén köteles a 
szerzıdésben foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni. Aláírja a meghatározott 
értékhatár feletti önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására irányuló szerzıdést. Jogosult a 
hatáskörrel rendelkezı szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek, a nem intézményi 
használatban lévı bérleti szerzıdések, valamint – képviselı-testületi döntést követıen- a biztosítási 
szerzıdések megkötésére. 
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8.  számú melléklet a 14/2013. (V. 15.) önkormányzati rendelethez 

 
 

A Képviselı-testület hatáskörébıl át nem ruházható hatáskörök jegyzékérıl 
 
Az Mötv. által át nem ruházhatónak nyilvánított hatáskörök túl: 
 
1. az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerı címek meghatározása, használatuk 
szabályozása, díszpolgári cím adományozása; 
 
2. véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat 
álláspontjának a kikérését írja elı. 
 



98 

 

 
1. számú függelék a 14/2013. (V. 15.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Képviselı-testület névsoráról 
 
 

 
1. ifj. Barna Sándor   6066 Tiszaalpár, Kossuth Lajos u. 56. 

 

2. Csernák Csilla   6066 Tiszaalpár, Csongrád úti körzet 46. 
 

3. Dr. Csernus Tibor   6066 Tiszaalpár, Thököly u. 37. 
 

4. Gyıri István    6066 Tiszaalpár, József Attila u. 63. 
 

5. Kacziba Sándor   6066 Tiszaalpár, Bokrosi u. 19. 
 

6. Dr. Puliusné Sárdi Mária  6066 Tiszaalpár, Szent Imre tér 18. 
 

7. Dr. Taricska Tibor   6066 Tiszaalpár, Gárdonyi Géza u. 4. 
 

8. Dr. Vancsura István    6066 Tiszaalpár, Mátyás király u. 1.  
 

9. Dr. Vancsura Zoltán   6066 Tiszaalpár, Mátyás király u. 6. 
 
 
 
Polgármester: 
 

Dr. Vancsura István    6066 Tiszaalpár, Mátyás király u. 1.  

 
 
Alpolgármester: 
 

Dr. Taricska Tibor   6066 Tiszaalpár, Gárdonyi Géza u. 4. 
 
 
 

   

 



99 

 

 
2. számú függelék a 14/2013. (V. 15.) önkormányzati rendelethez 

 
 

A Képviselı-testület bizottságai tagjainak névsoráról 
 
 
I. Ügyrendi Bizottság 
 
A Bizottság elnöke: 
 
1. Csernák Csilla   6066 Tiszaalpár, Csongrád úti körzet 46. 

 
 
A Bizottság tagjai: 
 
2. Gyıri István    6066 Tiszaalpár, József Attila u. 63. 

 

3. Dr. Puliusné Sárdi Mária  6066 Tiszaalpár, Szent Imre tér 18. 
 
 
 
 
II. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
A Bizottság elnöke: 
 
1. ifj. Barna Sándor   6066 Tiszaalpár, Kossuth Lajos u. 56. 

 

 
A Bizottság tagjai: 
 

 

2. Csernák Csilla   6066 Tiszaalpár, Csongrád úti körzet 46. 
 

3. Dr. Csernus Tibor   6066 Tiszaalpár, Thököly u. 37. 
 

4. Gyıri István    6066 Tiszaalpár, József Attila u. 63. 
 

5. Kacziba Sándor   6066 Tiszaalpár, Bokrosi u. 19. 
 

6. Dr. Puliusné Sárdi Mária  6066 Tiszaalpár, Szent Imre tér 18. 
 

7. Dr. Vancsura Zoltán   6066 Tiszaalpár, Mátyás király u. 6. 
 

8. ……………………………  …………………………………………….. 
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3. számú függelék a 14/2013. (V. 15.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Az önkormányzati intézmények felsorolásáról 
 
 

1. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda        6066 Tiszaalpár, Ady Endre u. 40. 
 
2. Gondozási Központ – Idısek Otthona        6066 Tiszaalpár, Dózsa György u. 71. 
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4. számú függelék a 14/2013. (V. 15.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Az önkéntes alapon létrehozott együttmőködési megállapodásokról 
 
 

ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖR JOGSZABÁLY 

1. 
Közcélú ártalmatlanító telep 

létesítése 
1990. évi LXV. 

  1. 
a terület kijelölése és tulajdonjogának megszerzése és a 
vagyon feletti teljes rendelkezés   

  2. 

pályázat kiírása a beruházás bonyolítására és a mőszaki 
ellenıri feladatok ellátására, valamint a megbízási szerzı-
dés megkötése   

  3. 

a megvalósításhoz szükséges tervek elkészíttetése, engedé-
lyek beszerzése és az ehhez szükséges szerzıdések megkö-
tése   

  4. 
forrás-kiegészítı pályázati lehetıségek felkutatása és 
igénybevétele   

  5. anyagi források, külsı tıke felkutatása, számbavétele   

  6. 
beruházási ütemterv készíttetése, a kapcsolódó infrastruktu-
rális fejlesztésekkel együtt   

  7. 

a szilárdhulladék lerakó mőködtetéséhez  és győjtéséhez, 
szállításhoz szükséges eszközrendszer megteremtése és az 
ingóságok tulajdonjoga feletti rendelkezés   

  8. 

a társulás vagyonával való gazdálkodás, amely magába 
foglalja a vásárlást, értékesítést, bérbe adást, használatba 
adást is   

  9. 
felvilágosító, tájékoztató tevékenység az érintett lakosság 
körében   

2. 
Közcélú hulladéklerakó üzemeltetése  

3. Vidék- és területfejlesztés 1990. évi LXV. 

  1. 

érdekközvetítı és érdekvédı tevékenységet folytasson a 
társulási települési tagönkormányzatok javára térségi, me-
gyei, regionális és országos szinten   

  2. 
közvetítse és képviselje a sajátos érdekeket beleértve egy-
egy település érdekében való együttes fellépést is,   

  3. 
a térség települései között kialakítsa a rendszeres informá-
ció- és véleménycserét,    

  4. koordinálja az önkormányzati feladatok közös megoldását,   
  5. helyzetfeltáró elemzéseket végezzen, illetve végeztessen,   

  6. 

térségi jelentıségő vidék- és területfejlesztési javaslatokat, 
koncepciókat, programokat, terveket dolgozzon, illetve 
dolgoztasson ki,   

  7. fogja össze és koordinálja a térség fejlesztésével kapcsola-   
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tos törekvéseket, 

  8. 
koordinálja a társult önkormányzatok közötti konzultáció-
kat, egyeztetéseket,   

  9. 
mőködjön közre szakmai továbbképzések, tanfolyamok 
szervezésében,   

  10. 
forrás kiegészítı pályázati lehetıségek felkutatása és 
igénybevétele,   

  11. tájékoztató tevékenység az érintett lakosság körében,   

  12. 

a társulás vagyonával való gazdálkodás, mely magában 
foglalja a vásárlást, értékesítést, bérbeadást, használatba 
adást is,   

  13. 
elemzı tanulmányok, fejlesztési koncepciók kiírása, vala-
mint megbízási szerzıdések megkötése,    

  14. 
a feladatai ellátásához, valamint saját mőködéséhez szüksé-
ges munkáltatói jogok gyakorlása,    

  15. 
feladatkörében pályázatokat írhat ki, s pályázatokon önálló-
an részt vehet,    

  16. 
jóváhagyja a társulás által készített területfejlesztési prog-
ramot   

 
 
 
 

Tájékoztatás a 2013. évben e körben elvégzendı feladatokról: 

 
 

 

 
 
 

4. 
többcélú kistérségi társulás 

2004. évi CVII. törvény 
(h.k.) 

  1. belsı ellenırzés   
  2. napközbeni ellátás   
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5. számú függelék a 14/2013. (V. 15.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Tiszaalpár Nagyközség közigazgatási területének részletesebb leírásáról 
 
 
1. Tiszaalpár nagyközség Bács-Kiskun megye északkeleti részén, Kecskeméttıl 30 km-re a 
Tisza mentén helyezkedik el. 

 
 
2. A település közigazgatási területe:9126 ha 
 
 
3. Határai: 
 
 a) Északon: Lakitelek 
 
 b) Északnyugaton: Nyárlırinc 
 
 c) Keleten és északkeleten: Tiszaug (Bács-Kiskun megye) 
     (Határ: Folyó-Tisza sodrásvonala) 
 
     Tiszasas (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 
     (Határ: Alpári Holt-Tisza sodrásvonala) 
 
 d) Délkeleten: Csongrád-Bokros (Csongrád megye) 
 
 e) Dél-délnyugaton: Kiskunfélegyháza 
 
 
4. Népesség száma:   5085 fı 
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6. számú függelék a 14/2013. (V. 15.) önkormányzati rendelethez 

 
 

A Képviselı-testület és bizottságainak ülésén tanácskozási joggal rendelkezı személyek 
és szervek felsorolásáról 

 
 
I. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete: 
A Képviselı-testület tagjai: 9 fı 
 
 
II. Állandó meghívottak zárt ülésen is: 
1. jegyzı: Dr. Menyhárt Anett 
2. aljegyzı: Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna 
 
 
III. Állandó meghívottak zárt ülés kivételével: 
1. szervezeti egységek vezetıi: 

a) Igazgatási Csoport vezetıje: Borvák Erzsébet 
b) Vagyongazdálkodási Csoport vezetıje: Borsi Sándorné 

2. Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 
 
IV. Szakterületüket érintıen meghívottak: 
1. Programszervezési megbízott: Kerekes András 
2. Pályázati megbízott: Németh Péter 
3. Tőzvédelmi biztonsági megbízott: Lakiteleki Önkéntes Tőzoltó Egyesület: Madari Andor 
4. Önkormányzati intézmények vezetıi: 

a) Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda: Kiss Mária óvodavezetı 
b) Gondozási Központ: Palásti Viktor vezetı 

5. Számítástechnikai megbízott: MAGNA Produkciós Bt.: Rozsnyói Ákos 
6. Önkormányzati szakterületek képviselıi: 

a) Nagyközségi Könyvtár: Sztakó Ildikó  
b) Mővelıdési Ház 
c) Önálló Családsegítı Szolgálat: Sándor Ernıné 
d) Önálló Gyermekvédelmi Szolgálat: Novákné Lovas Erzsébet  
e) Településüzemeltetés: Bartucz István 
f) Településgazdálkodás: Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft.: Bodor Ádám 
g) Házi gyermekorvosi szolgálat: Dr. Martus Mónika 
h) Háziorvosi szolgálat: Dr. Taricska Tibor, Dr. Vancsura Zoltán 
 

_____________________________________________ 

 

7.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub kérelmérıl 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az ünnepség már lezajlott. A bizottság 25.000 forintról és 50.000 forintról szavazott. A 
25.000 forintot támogatta. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
1 hónapja fogadták el a költségvetésben a civil szervezeteknél a nyugdíjas klub kérelmét, már 
akkor is tudták, hogy lesz ez az évforduló. Miért nem terjesztették elı. 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elıterjesztésre került, csak valami oknál fogva rosszul lett iktatva. 
 
Szavazásra bocsátotta a nyugdíjas klub 25.000 forint támogatását. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
108/2013.(IV.30.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Árpád Fejedelem Nyugdí-
jas Klub támogatási kérelmének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Árpád Fejedelem Nyugdí-
jas Klub alapításának 20. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségéhez 25.000 Ft 
anyagi támogatást biztosít. 
 
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. irattár 

 
_____________________________________________ 

 

8.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Elıterjesztés a védjegykérelmekre 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
 Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Három kérelem érkezett. Hozzászólás nem történt. 
 
Szavazásra bocsátotta Balogh László védjegykérelmének elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
109/2013.(IV.30.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Balogh László védjegyké-
relme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Balogh László (6066 Tisza-
alpár, Szılıhegyi körzet 11.) 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. május 15. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
  
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Balogh László (6066 Tiszaalpár, Szılıhegyi körzet 11.) 
4. irattár 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 

Szavazásra bocsátotta Jártin Tivadarné védjegykérelmének elfogadását. 

 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
110/2013.(IV.30.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Jártin Tivadarné védjegyké-
relme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Jártin Tivadarné (6066 Ti-
szaalpár, Csongrád úti körzet 2.) 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. május 15. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
  
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Jártin Tivadarné (6066 Tiszaalpár, Csongrád úti körzet 2.) 
4. irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 

Szavazásra bocsátotta Marsa Imre Elekné védjegykérelmének elfogadását. 

 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
111/2013.(IV.30.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Marsa Imre Elekné véd-
jegykérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Marsa Imre Elekné (6066 
Tiszaalpár, Vasút körzet 3.) 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. május 15. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
  
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Marsa Imre Elekné (6066 Tiszaalpár, Vasút körzet 3.) 
4. irattár 

_____________________________________________ 
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9.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Elıterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának mó
 dosításáról 

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

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Csupán egy módosításról volt szó. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Annyit kérdezett az óvodavezetı asszonytól, hogy valószínőleg van egy törvényi rendelkezés, 
tehát csak egy átvezetésrıl van szó. Tulajdonképpen már ellátásban részesülnek ezek a gyere-
kek. 
 
Kiss Mária, óvodavezetı: 
 
2015-ig ad rá lehetıséget a törvény, hogy ezeket ugyanúgy kezeljék, mint ahogyan a régieket 
kiadták, de átvezetésre kell kerüljenek. El tudják látni ıket. Lényeges, hogy fel legyen tüntet-
ve az alapító okiratban. 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 

Szavazásra bocsátotta az óvoda Alapító okiratának elfogadását. 

 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
112/2013.(IV.30.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tündérrózsa Napközi Ott-
honos Óvoda Alapító Okiratának módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tündérrózsa Napközi Ott-
honos Óvoda Alapító Okiratának módosítását megtárgyalta és elfogadta. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
  
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
5. Kiss Mária óvodavezetı 
6. irattár 
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Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
Alapító Okirat 

(módosítás) 
 

 
„Alaptevékenységek 
805101-2 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása”  
szakfeladat alatti szövegrész következık szerinti módosítását: 
 

- enyhe értelmi fogyatékos 
- érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló) 
- beszédfogyatékos 
- egyéb pszichés fejlıdési zavarral (súlyos tanulási- figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzdı gyermekek ellátása. 
_____________________________________________ 

 

10.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Elıterjesztés az Apraja Falva Közhasznú Egyesület támogatása tárgyában 

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

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottság tárgyalta, az 1.) számú javaslatot támogatták, hogy december 31-ig kapják a 
13.000 Ft/ fı támogatást. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Elmondta, nem támogatja, mert a szociálisan rászoruló szülıket kellene támogatni. Így mőkö-
dik az önkormányzat, szociális segélyt adni a gazdagoknak. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Lassan már annyit sem ér, hogy reagáljon rá. Csak azért mondta el, hogy a falu ne legyen fél-
reinformálva. Miféle koncepció az, hogy a segélyezés irányába mozduljanak el, a dolgozni 
akaró emberek támogatása helyett? Hová vezet ez? Pontosan jó irány, aki kiszorul az óvodába 
a létszámkeret miatt, az mehet a családi napközibe. Azon kicsik szüleinek jelent megoldást, 
akik szeretnének dolgozni, stabilan, nem segélyen élni. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
A képviselı úr gyermeke is oda jár, vagy oda járt. Nem hiszi, hogy olyan helyzetben van, 
hogy támogatásra szorulna. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Látogasson el a családi napközibe és kérdezze meg a szülıket. 
 
Szavazásra bocsátotta az Apraja Falva Egyesület támogatását a bizottság által javasolt idı-
szakra. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
113/2013.(IV.30.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Apraja Falva Közhasznú 
Egyesület támogatási kérelmének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Apraja Falva Közhasznú 
Egyesület 13.000.- Ft/fı támogatási kérelmét 2013. 03. 01. napjától 2013. 12. 31-ig terje-
dı idıszakra, megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
  
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
5. Mészárosné Gémes Brigitta egyesület elnöke 
6. irattár 

_____________________________________________ 

 

11.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola mőszaki állapotáról, döntés 
 a felújítási feladatok finanszírozása tárgyában 

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

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tegnap a bizottság olyan javaslatot támogatott, hogy mérjék fel milyen munkálatok szüksége-
sek és készüljön egy elıterjesztés a következı ülésre mennyibe kerülne. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Szeretné, ha az eredetirıl is szavaznának. Mert eléggé határozottan le van írva, hogy a fenn-
tartónak kötelessége ezeket a költségeket állni. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
2015-ig adták át az iskolát a tankerületnek és sajnos lehetséges, hogy eléggé el fog húzódni, 
akár bírósági per is lehet belıle. Úgy gondolta, amit meg tudnak javítani és nem terheli túlsá-
gosan a költségvetést meg kell oldani. 
 
Szavazásra bocsátotta a bizottság által tett javaslatot, hogy mérjék fel a munkálatokat. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
114/2013.(IV.30.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola mőszaki állapotáról, döntés a felújítási feladatok finanszírozása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola mőszaki állapotát, a felújítási feladatok finanszírozását megtárgyalta és a 
következı döntés hozta: 
A benyújtott igény alapján mőszaki és költségvetési felmérést végeztetnek el, és ennek 
megtörténte után egyedileg dönt a képviselı-testület a felújítás felvállalásáról, vagy visz-
szautalásáról. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
  
A határozatról értesül: 

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

_____________________________________________ 

 

12.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Elıterjesztés a 0274/15 és 0274/144 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú mezıgaz-
 dasági ingatlanok értékesítése tárgyában 

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

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Évek óta bérbe van kiadva. A bizottság azt javasolta küldjék ki az értékbecslést a bérlıknek és 
várják a válaszukat. 
 
Szavazásra bocsátotta az ingatlanok értékbecslésének kiküldését a bérlık részére. 
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A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
115/2013.(IV.30.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 0274/146 és 0274/15 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú mezıgazdasági ingatlanok értékesítése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 0274/146 és 0274/15 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú mezıgazdasági ingatlanok értékesítését megtárgyalta és elfo-
gadta. 
Megbízza Dr. Vancsura István polgármestert, az értékbecslést küldje ki a vételi szándé-
kot bejelentı bérlık részére és kérje be a bérlık nyilatkozatát, élnek-e a vásárlási lehe-
tıséggel. 
 
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. Donka István bérlı 
6. Kacziba Sándorné bérlı 
7. irattár 

_____________________________________________ 

 

13.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Elıterjesztés a hangtechnikai berendezések iránti kérelmekrıl 

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

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Bizottsági ülésen bejelentette, hogy az iskola két idıpontra elkérte a hangtechnikát és ı ugyan 
szabálytalanul, de odaadta. Ezek az idıpontok éppen két testület ülés között idıszakra estek. 
 
Szavazásra bocsátotta a hangtechnikai kérelmek elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
116/2013.(IV.30.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a hangtechnikai berendezés 
iránti kérelmek tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a hangtechnikai berendezés 
iránti kérelmeket megtárgyalta és elfogadta. 
 
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. irattár 

_____________________________________________ 

 

14.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Elıterjesztés Horti Sándor megbízási szerzıdésérıl 

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

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottság a 35.000 Ft/hó megbízásai díjat javasolta. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Elmondta, ha az 58.000 forintot veszi figyelembe, akkor a két összeg közötti különbség 30%. 
Milyen indokkal kapott eddig ennyi pénzt? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem tudta megmondani milyen indokkal, de a következı ülésre megkapja a választ képviselı 
úr. 
 
Szavazásra bocsátotta Horti Sándor megbízási díjának elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
117/2013.(IV.30.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Horti Sándor Népdalkör 
vezetı megbízási szerzıdése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Horti Sándor Népdalkör 
vezetıvel 2013.01.01 – 2013.12.31. idıtartamra megbízási szerzıdést kíván kötni bruttó 
35.000 Ft/hónap díjazás ellenében. 
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Felkéri a polgármester urat Dr. Vancsura Istvánt a Képviselı-testület, hogy a megbízási 
szerzıdést kösse meg. 
 
Határidı: 2013. május 15. 
Felelıs: Dr. Vancsura István, polgármester 
 

A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
5. Horti Sándor Népdalkör vezetı 
6. irattár 

_____________________________________________ 

 

15.) Napirendi pont: 
  

Tárgy: Elıterjesztés a „Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0069 pályázatához kapcsolódóan a támogatási arány korrekcióját megalapozó 
tanulmányok elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 

 Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

Dr. Puliusné Sárdi Mária képviselı 17:58 órakor kiment a Képviselı-testületi ülésrıl, 
így a jelenlévı képviselık létszáma: 7 fı. 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani a tekintetben, hogy a 85%-os támogatás 95%-os le-
gyen. Tehát az önerı csökkenjen. A bizottság támogatta. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Aggodalmát fejezte ki a szennyvízberuházással kapcsolatosan, mert nagyon sokan nem fogják 
kifizetni a rájuk esı részt az ingatlantulajdonosok. Illetve a szolgáltatási díjakat sem tudják 
majd fizetni. Sajnálattal tapasztalta senki sem figyel rá. 
 
Szavazásra bocsátotta a közbeszerzési eljárás lebonyolításának elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
118/2013.(IV.30.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-
0069 pályázatához kapcsolódóan a támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmá-
nyok elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításának tárgyában 
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1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elrendeli a „Tiszaal-
pár Nagyközség Önkormányzata KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 pályázatához 
kapcsolódóan a támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmányok elkészí-
tése” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja a „Tisza-
alpár Nagyközség Önkormányzata KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 pályázatához 
kapcsolódóan a támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmányok elkészí-
tése” tárgyú közbeszerzési eljárást megindító felhívást. 

3. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Tiszaalpár Nagy-
község Önkormányzata KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 pályázatához kapcsolódóan 
a támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmányok elkészítése” tárgyú a 
Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgya-
lásos közbeszerzési eljárás keretében az alábbi ajánlatadók meghívását rendeli 
el:  
HBF Hungaricum Kft. (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/A. Cégjegyzékszám: 03-09-
111371, Adószám: 13215747-2-03.), „BENKÓ” Mérnöki Szolgáltató Betéti Társa-
ság (6000 Kecskemét, Nagykırösi u 12. 3. em. 3-4. Cégjegyzékszám: 03-06-
101788, Adószám: 20455495-2-03.) Forrás Unió Tanácsadó Iroda Szolgáltató 
Korlátolt Felelısségő Társaság (1082 Budapest, Corvin Irodák I. Futó utca 47-53. 
V. em. Cégjegyzékszám: 01-09-903892, Adószám: 14438192-2-42.). 

 
Melléklet: Ajánlattételi dokumentáció 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István 
 
Határozatról értesül: 
 

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

_____________________________________________ 

 
Dr. Puliusné Sárdi Mária képviselı 18:02 órakor visszajött a Képviselı-testületi ülésre, 

így a jelenlévı képviselık létszáma: 8 fı. 
 
 

A Képviselı-testület 18:02 órakor felfüggesztette ülését a közmeghallgatás idejére. 
Dr. Vancsura Zoltán képviselı 19:15 órakor távozott a közmeghallgatásról. 

 
A Képviselı-testület 20:15 órakor folytatta testületi ülését. 

 
Jelenlévı képviselık: Dr. Vancsura István polgármester, Dr. Taricska Tibor alpol-
gármester, Barna Sándor, Csernák Csilla, Dr. Csernus Tibor, Dr. Puliusné Sárdi Má-
ria (6 fı) 
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16.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Elıterjesztés a Belügyminisztériumi pályázat tárgyában 

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

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A térfigyelı kamerák kerülnének bıvítésre, ha nyer a pályázat.  
Szavazásra bocsátotta a pályázat benyújtásának elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
119/2013.(IV.30.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Belügyminisztériumi pá-
lyázat Tiszaalpári Térfigyelı Rendszer fejlesztése tárgyában 
 
 
1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı–testülete egyet ért azzal, hogy az 
Önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása tárgyában 
támogatási igényt nyújtson be az egyes önkormányzati feladatellátást szolgáló fejleszté-
sekhez kapcsolódó központosított elıirányzatból származó támogatás igénybevételének 
részletes feltételeirıl szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján a Tiszaalpári Térfigyelı 
Rendszer fejlesztésére. 
2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı–testülete a 8/2013. (III.29.) BM 
jogcímrendelet 1.§. (4) bekezdés a) pontja értelmében a tervezett fejlesztés megvalósítá-
sához a vissza nem térítendı állami támogatási igényt 9.994.900,- Ft összegben 100%-os 
mértékben állapítja meg. 
3. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı–testülete vállalja, hogy a 8/2013. 
(III.29.) BM jogcímrendelet szerinti támogatás felhasználásával megvalósuló beruházást 
a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelıen - a 
mőködtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – használja és tudomásul 
veszi, hogy beruházás megvalósításától számított 10 évig nem idegeníthetı el a beruhá-
zás tárgya szerinti eszközvagyon.  
 
Mellékletek: Árajánlatok 
 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
Határidı: értelemszerő 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. ALARM-TOP Kft. (6000 Kecskemét, Március 15. u. 56 

4. Dolhai János Egyéni Vállalkozó (6000 Kecskemét, Március 15.) 
5. HÍRÖSszer Szerelıipari Kft. (6000 Kecskemét Március 15. út 86.) 
6. irattár 

_____________________________________________ 
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17.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Szóbeli elıterjesztés a Torda testvértelepülés anyagi támogatása tárgyában 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
 Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Bizottsági javaslat volt, hogy 300.000 Ft-al támogassák a települést. 
 
Szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
120/2013.(IV.30.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Torda testvértelepülés anya-
gi támogatása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Torda testvértelepülésnek 
300.000 Ft anyagi támogatást biztosít. 
 
Határidı: értelemszerő 
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 

_____________________________________________ 

 

18.) 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: 
 
Az elıterjesztés kiküldésre került. Ami folyamatban volt már idıközben megoldódott. Hozzá-
szólás nem történt. 
 
Szavazásra bocsátotta a lejárt határidejő határozatok elfogadását. 
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A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
121/2013.(IV.30.) 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 
 

 
Gyıri István képviselı 20:17 órakor megérkezett a testületi ülésre, 

így a jelenlévı képviselık létszáma: 7 fı. 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az elızı képviselı-testületi ülés óta történt fontosabb eseményeket. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
122/2013.(IV.30.) 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 
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Határozatról értesül: 

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

_____________________________________________ 

 

19.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
a) Ajtai Elemérné CNÖ elnök megbízási szerzıdése és lap-top kérelme 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elıterjesztés kapcsán felmerült az a pályázat, amelyben Marika is érintett, még nem zárult 
le. Javaslata volt, hogy várják meg a pályázat eredményét és utána térjenek vissza erre az elı-
terjesztésre. A dánokkal kapcsolatos 8 alkalomról szóló megbízási szerzıdést támogatta a 
bizottság. 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Köszöntötte a képviselıket. Azok a vendégek, akik már bejelentkeztek és teljes egészében 
leszervezték a látogatást, azokat ki fogja fogadni. 2012. május 2-ára Dán delegáció érkezésére 
is leszervezte a programokat, amit nem tud jelenleg elküldeni a képviselık részére, mert nincs 
lap-topja. Ha nem fejezıdik be a turisztikai fejlesztés valószínőnek tartja nem lesz bevételi 
forrása az önkormányzatnak. Társadalmi munkában 2 évet bizonyított a testületnek és Tisza-
alpárnak egyaránt, tudja, hogy nem könnyő az összeget megállapítani. A munkakör hétfıtıl 
vasárnapig tart. Ebbe nemcsak a dán delegáció, angolok, svédek, hanem a magyarok is, fıis-
kolások, egyetemisták, általános iskolások, középiskolások stb. is bele tartoznak. İ tartott a 
skanzenba is részletes tájékoztatást a régmúltról.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jogos a kérése Marikának, a pályázat elbírását áprilisra ígérték. Javaslata volt, mivel egy-két 
témában úgyis kell rendkívüli ülést tartani, kérte ennek elhalasztását. Ameddig meg nem ol-
dódik a lap-top kérdése, nyugodtan bejöhet a hivatalba és használhatja akár az övét is. 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Tudja, hogy a polgármester úr komolyan gondolta, de nem szeretné senkinek a gépét használ-
ni. Ezért is terjesztette elı lap-top kérelmét. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Nagyon szépen leírt mindent és támogatja a kérelmet. Nagy aggodalma, hogy a turisztikából 
befolyt összeget mire költi el az önkormányzat. Szeretné, ha számlával igazolnák milyen befi-
zetések történnek, mert a költségvetésben nem jelennek meg ezek a tételek. 
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Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Kettı fajta számláról lehet beszélni. Akár átvételi elismervényrıl, akár számláról beszélnek 
mindegyik behozatalra került, tanúk is vannak rá. Nem veszett el. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Ajtainé Marika megbízási szerzıdésének elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
123/2013.(IV.30.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Ajtai Elemérné megbízási 
szerzıdése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza Ajtai Elemérnét 8 
alkalomra a Dán delegáció turisztikai vezetésével nettó 5000 Ft/alkalom díjazás ellené-
ben. 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a megbízási szerzıdést kösse meg. 
 
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. Ajtai Elemérné 
6. irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Ajtai Elemérné turisztikai megbízási szerzıdésének elhalasztását. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
124/2013.(IV.30.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Ajtai Elemérné megbízási 
szerzıdés tárgyalásának elhalasztása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Ajtai Elemérné turisztikai 
vezetésével kapcsolatos megbízási szerzıdésének megtárgyalását elhalasztotta a követ-
kezı májusi képviselı-testületi ülésre. 
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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. Ajtai Elemérné 
6. irattár 

 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az utolsó szavazás a lap-top vásárlásával kapcsolatos, ugyanis az önkormányzatnak biztosíta-
ni kell a CNÖ mőködéséhez szükséges feltételeket. Késıbb eldöntésre kerül az új vagy egy 
másik lap-top kerül átadásra az elnöknek. Árra nem tudott mondani javaslatot. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Elmondta, úgy gondolja olyan 150.000 Ft. értékben már jó minıségő lap-top-ot lehet kapni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Ajtai Elemérné CNÖ elnök lap-top kérelmének elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
125/2013.(IV.30.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Ajtai Elemérné CNÖ elnök 
lap-top vásárlása kérelmének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Ajtai Elemérné CNÖ elnök 
lap-top vásárlási kérelmét megtárgyalta és a következı döntés hozta: 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert intézkedjen 1 db lap-top megvásárlásáról 
max. 150.000 Ft. értékben. 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert adjon át 1 db lap-top-ot Ajtai Elemérné 
CNÖ elnök részére munkája teljes körő és színvonalú elvégzéséhez. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
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4. Igazgatási csoport 
5. Ajtai Elemérné CNÖ elnök 
6. irattár 
 
 

b) Weidel Attila támogatási kérelme az Országos Rapala Pergetı Bajnokságra 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A tiszaalpári Holt-Tisza fontos állomása ennek a versenynek. 50.000 forintos támogatást kér-
tek a megrendezéshez. 
 
 

Dr. Csernus Tibor 20:35 órakor kiment a testületi ülésrıl, 
így a jelenlévı képviselık létszáma: 6 fı. 

 
Gyıri István, képviselı: 
 
Úgy gondolta meg kell fontolni hová adják a pénzeket. Nem hiszi, hogy az önkormányzat 
mínusz költségvetésébıl kellene ezt támogatni, mert ebbıl a településnek bevétele nem fog 
származni.  
 

Dr. Csernus Tibor 20:36 órakor visszajött a testületi ülésre, 
így a jelenlévı képviselık létszáma: 7 fı. 

 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
További hozzászólás nem történt, szavazásra bocsátotta a támogatási kérelem elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 1 igen szavazattal – 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – a következı 
határozatot hozta: 
 
126/2013.(IV.30.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Országos Rapala Pergetı 
Bajnokság támogatási kérelmének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Országos Rapala Pergetı 
Bajnokság 50.000 Ft-os támogatási kérelmét megtárgyalta és visszautasította. 
 
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. Weidel Attila 
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6. irattár 
 
 

c) Barcsik Edit kérelme 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A várdombon kerülne megrendezésre egy nagyszabású rendezvény, erre kérné Editke az en-
gedélyt. Egy probléma merülhet fel, hogy az építkezés, ha addig megkezdıdik, akkor gondot 
fog jelenteni. A templomban is megrendezésre kerülhet, de akkor a plébános úr engedélyét 
kell kérni. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Helyi szervezınek van feltüntetve a kérelmezı. Kérte a következı testületi ülésre készüljön 
részletes elıterjesztés a programokkal kapcsolatosan, illetve az elıkészületekrıl és a takarítás-
ról is, mert biztos, hogy azt július 1-jén tartják. 
 
 

d) Virágos Magyarországért Verseny 2013. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Május 15-e a jelentkezési határidı. Vajda Mártával már egyeztetett, hogy 2 hónapra kötnek 
vele szerzıdést június-július hónapokra. A virágosításban tud majd segíteni. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Az elbírálásban meg tudja-e tenni azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek, mert csak 
júniustól lesz megbízva. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem tudja, gondolta igen, mert minden évben jelentkezik erre a versenyre. Egyesületi vezetı-
ként mindenképpen részt fog benne venni. Javasolta a benevezést. Egynyári virágokból na-
gyon szépeket lehet alkotni. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Februárra be volt ütemezve a virágosítás. Mindig az történik, hogy majd legközelebb és oda 
jutnak, hogy sosem fog elkészülni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Folyamatosan jönnek a kérelmek és elıfordul, hogy valami mégis kimarad. A költségvetésben 
elfogadásra került, az összeg megvan rá. 
 
Szavazásra bocsátotta a versenyre való benevezés elfogadását. 
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A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
127/2013.(IV.30.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Virágos Magyarországért 
Verseny 2013 tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Virágos Magyarországért 
Verseny 2013-ra való benevezését megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidı: 2013. május 15. 
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 

_____________________________________________ 

 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Nem kapott rá választ mi legyen azokkal, akik már bejelentkeztek és igénylik a turisztikai 
vezetést? Hívja fel ıket és mondja vissza az idıpontokat? 
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
A skanzen nincs látogatható állapotban. 
 
 
 

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

 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Vajda Márta Faluvédı- és Szépítı Egyesület elnöke kérte a Teleház és a könyvtár együttmő-
ködési megállapodását. Ez sem került a testület elé. Ezeket feljegyzik vagy a következı ülésre 
sem fog a testület elé kerülni. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Kérte a képviselı-testületet, hogy a polgármester úr ne hozzon olyan döntéseket, mint például 
a várossá nyilvánítás kapcsán a plusz 135.000 forint kifizetése. Amennyiben ezt megtette az ı 
saját fizetésébıl kerüljön levonásra. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha a képviselı úr megnézte volna az anyagot, akkor látta volna, hogy a határozat és a szerzı-
dés nem ugyanaz. Elmondja mégegyszer ez egy vitatott dolog volt, a tanár úr azt mondta így 
gondolta akkor is. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
A szerzıdést akkor látta, miután megjött a számla. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Olyan dolgokban járhat el a polgármester úr, amelyeket a képviselı-testület az SZMSZ-ében 
meghatároz.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az élet nem áll meg. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A mai napon is kapott egy megkeresést a játszóterekkel kapcsolatban. 950 ezer forintot kapott 
az önkormányzat a játszóterek cseréjére. Szeretné, ha minél elıbb megtörténne ez. A Kazin-
czy utcában semmi nem történik, hiába jöttek az önkormányzathoz. Hivatalosan lettek-e kiér-
tesítve, hogy adjanak be kérelmet? A települési rendezvények nem tudja, hogyan zajlódnak, 
de ha megnézik sokan benyújtották a pályázatot erre. Nem hallotta, hogy itt benyújtásra került 
volna. Nem sok pénzrıl lenne szó, de mégis plusz bevétel lenne. SZMSZ-ben megszavazták, 
hogy nem lesz testületi ülés július-augusztusban csak rendkívüli. Azt kérte júniusig menjen le 
minden olyan napirendi pont, ami csak lehet. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Említette a rendezvényekre való pályázat benyújtását, mikor látta ezt? 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Nem tudta megmondani. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Nem értette miért kell szünetet tartani július-augusztusban. Kérdése volt, hogy a horgászati 
tilalom fel lett-e oldva. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A szakhatóság rendelte el, nyilvánvalóan ı fogja feloldani, ha pedig feloldásra kerül, ki lesz 
függesztve. 
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Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Falu alatti szakaszon, a parti sávban megengedik a halászatot. 
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
A Bokrosi út bevezetı szakaszán a két ingatlannal és a Kıvágó-féle házzal mi a helyzet, mire 
várnak még? - kérdezte az aljegyzı asszonytól. A körülkerítés megtörtént. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
A lebontásra nincs kapacitás. A Településgazdálkodási Kft-nek lenne a feladata, nincs rá em-
ber és pénz sem. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Meg kellene nézni, milyen jogcímen lehetne kisajátítani. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Fizetni kell érte nem is keveset. Nem hiszi, hogy ez a leghatékonyabb eszköz, ennek szabályai 
vannak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Valamit kell csinálni, mert életveszélyes. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Hatóságilag kell eljárni. Felszólítani a tulajdonost állítsa helyre az ingatlant. Amennyiben ezt 
nem teszi meg, akkor a hatóság elvégezteti azt önköltségére. Legyen lehetıség cserébe meg-
szerezni a visszamaradt ingatlant. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Igen, fölmerült benne, de ehhez is meg kell elılegezni a költségeket. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Persze, de akkor nem a semmiért végeznék el a tevékenységet. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jelenleg a hivatalban Boris Ferenc végzi az ilyen jellegő munkákat és Németh Pétert bízta 
meg, mert ı nagyon jó kommunikációs készséggel rendelkezik. Határidıs feladat, a héten 
várja a válaszukat. 

_____________________________________________ 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt, a Képviselı-testület ülését 21:05 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 

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

                   polgármester                                    aljegyzı 
 
 


