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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 2563/2013. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 14-én 

tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Dr. Vancsura István polgármester 
  Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
  Barna Sándor, Dr. Csernus Tibor, 

Dr. Puliusné Sárdi Mária 
Dr. Vancsura Zoltán (6 fő) 

  Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
Külön megjelentek: Ajtai Elemérné, CNÖ elnök 
 Ajtai Elemér 
 Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
 Dömötör István 
 Fazekas Zoltán 
 Szentirmay Tamás újságíró 
   
Bejelentéssel távollevő képviselő: Csernák Csilla, Kacziba Sándor 
 
Napirendi pontok tárgyalása közben érkezett képviselő: Győri István     
 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 19:25 órakor megállapította, hogy a Képviselő-testület 
6 fővel határozatképes. Javasolta az 5. napirendi pont levételét, mivel a Pénzügyi és Gazdasá-
gi Bizottság sem tárgyalta. 
 
Szavazásra bocsátott a napirendi pontok módosított sorrendjének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a napirendi pontok sorrendiségével 6 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – egyetértett. 
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Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

2. Kérelem a Szociális Szövetkezet részéről a „Tiszaalpár” név használatára vonatkozóan 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
 

3. Előterjesztés Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy Szabályzat módosítása tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

4. Előterjesztés a hangtechnikai berendezések bérleti jog gyakorlása tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
5. Előterjesztés a „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társu-

lási Megállapodásának 12. számú módosítása” tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

6. Előterjesztés Rozmis János és Rozmisné Árpádföldi Zsuzsanna kérelméről 
(Írásos anyag az ülés előtt kerül kiosztásra) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

7. Előterjesztés a nyári gyermekétkeztetés tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezető 

__________________________________________________ 
 
 

1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Az együttműködésben 3 módosítás történt. A helyiségnek a kistárgyaló került megnevezésre, 
az időpontnak minden nap 8-9 óra közötti idő és a lap-top használat. Vagy egy új vagy egy 
használt kerül átadásra. Határidő: június 30. Úgy gondolja, hogy ezek az eszközök már hama-
rabb rendelkezésre fognak állnak. 
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Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Amennyiben kevésnek bizonyul a napi 1 óra hossza ügyfélfogadásra, abban az esetben az 
önkormányzat testülete biztosít-e másik helyiséget? 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Rugalmasan lesz megoldva a probléma. Amennyiben szükség lesz a kistárgyalóra, akkor az 
elnök asszony is meg fogja érteni, ha pedig szabad a terem, tovább is lehet használni a helyi-
séget. 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Akkor szerette volna, ha nem a tényleges időpontokat tartalmazná a határozat. Hanem aho-
gyan eddig is kötetlen időben. Nem volt sohasem kérdés, rugalmasan megoldották. Nem biz-
tos, hogy ráér 8-9 óra között. Ne szabályozzák le az időpontot. 

 
 

Győri István képviselő 19:35 órakor megérkezett a Képviselő-testület ülésére, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 7 fő. 

 
 

Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Mivel az előzőekben már a bizottság elfogadta, ezt a határozatot támogatja. Ha eltelik kb. 2 
hét, és úgy látja, hogy nem megoldható az időpont betartása, akkor benyújt egy módosító elő-
terjesztést. Valamit be kell írni az együttműködésbe. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Rendben kell lennie, ez a lényeg. A későbbiekben is lehet módosítani, csak legyen rendje. 
 
Ajtai Elemér, CNÖ képviselő: 
 
Javaslata, hogy legyen 2 óra hossza. Ha nekik 16 órától lesz ülésük, és nincs terem, akkor 
abból probléma lesz. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felhívta a figyelmet, hogy nem az ülésről van szó, hanem az ügyfélfogadásról. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Az a) pontban világosan le van írva, kinek mire van joga. Minimum 16 órát kell biztosítani. 
Ahhoz joguk van, hogy meghatározzák. Később, ha az igényeik nagyobbak lesznek, beterjesz-
tik a 2 órát. 
 
Ajtai Elemér, CNÖ képviselő: 
 
Úgy gondolta a napi 2 óra nem a világ vége. 
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Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Külön kell értelmezni a működés alatt a testületi ülések megtartását és a hétköznapi munka 
elvégzését, az ügyfélfogadást. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Elég világosan fogalmaz az a) pont, mert összességében minimum 16 órát kell biztosítani. 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Amennyiben megszabják az időkeretet, kijelenti a jegyzőkönyvbe, hogy semmilyen plusz 
kérést sem a hivatalnak, sem a képviselő-testületnek nem hajlandó teljesíteni. Amikor a szoci-
ális segélyek osztására sor kerül, nem szeretne olyan kérést, hogy figyeljenek a rendre és 
csendesítsék le a szociális rászorultakat. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Gyorsan megoldaná a problémát azzal, hogy elküldené őket munkát keresni. Közölte az elnök 
asszonnyal, hogy a postán 2 éve még mindig üresen van kettő állás. 
 
Dömötör István, a lakosság részéről: 
 
Elmondta, elmennének munkát keresni. Munkát ígértek a választáskor is. Hol van a munka-
hely? 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
A postán, kettő is. 
 
Dömötör István, a lakosság részéről: 
 
Igen, és akinek nincs meg a 8 általános iskolája? Mikor bementek Kiskunfélegyházára a mun-
kaügyi központba, azt mondták alpáriak nem is kellenek. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Lezárta a vitát, szavazás következett. 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Kérte a határozat-tervezet pontos felolvasását az alpolgármester úrtól. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Megkérte az aljegyző asszonyt olvassa fel helyette. 
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Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Felolvasta a határozat-tervezetet az írásbelivel egyezően. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A határozat-tervezet felolvasása után szavazásra bocsátotta a CNÖ kérelmét. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
128/2013.(V.14.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközség Ci-
gány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a működés támogatására irá-
nyuló kérelme tárgyában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörében el-
járva a következő döntést hozta: 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és kinyilvánítja, hogy a Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzeti-
ségi Önkormányzat működését minden rendelkezésére álló eszközzel támogatni kívánja. 
Irodahasználattal – 2014. októberi választásokig – együtt használatra bocsátja a Tiszaalpár 
Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének egy laptopot, va-
lamint biztosítja a Polgármesteri Hivatal működési rendszerén keresztül az egyéb tárgyi, 
technikai, informatikai és ügyviteli, valamint egyéb személyi feltételeket, ezen belül a kis-
testületi terem használatát. Időkerete: hétfő-péntek 8-9 óra. 
A rendelkezésre bocsátott irodahelyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsi- és fenntartá-
si költségeket viseli. 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
és a Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között 2012. május 30. 
napján létrejött megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
alapján és a fenti rendelkezések szerint vizsgálja felül, és a szerződés módosítására készít-
sen tervezetet. 
 

Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester/Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester  
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző  
3. Ajtai Elemérné, mint a Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  
4. Igazgatási Csoport  
5. Vagyongazdálkodási Csoport  
6. Irattár 

_____________________________________________ 
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2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Kérelem a Szociális Szövetkezet részéről a „Tiszaalpár” név használatára vonatko-
zóan 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Szeretne megalakulni a szövetkezet, és ehhez kéri a Tiszaalpár név használatát. Az előterjesz-
tésben ki vannak emelve azok a pontok, amelyek hiányosak. Mikor fogják ezeket pótolni? 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Nem ő a szövetkezet elnöke, de szeretett volna válaszolni. Munkahelyteremtés a célja a szö-
vetkezetnek. Valóban hiányos néhány pontban. Az utolsó bekezdésben kérte a testületet 
nyújtson segítséget a működése (székhely, működési hely, gépi infrastruktúra, jogi tanács-
adás) tekintetében. Ezt módosítaná, csupán csak a névhasználatra kérnek engedélyt. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A kérelem tartalmaz hiányosságokat, a javaslat szerint küszöbölhető ki a 15 napos határidő, 
hogy a bejegyzés is megtörténhessen. A nem nevesített kérdések – ott van a tervezet első be-
kezdésében – általánosságban támogatók, de le kell írni, mit kérnek pontosan. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Javasolta, így ne kerüljön szavazásra. Ha arról kell szavazni, hogy a névben a Tiszaalpár szót 
használhassák, természetesen támogatja, de a többit nem. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Ki lehet emelni a kérelemből ezt. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Kérdése volt a névhasználat időtartama? 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Amíg a szövetkezet fennáll. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Véleménye szerint helytálló a határozat-tervezet. Tartalmazza azt is, hogy ami hiányosságok 
vannak, azokat pótolják. Minden benne van. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Tiszaalpár név használatáról szóló határozat-tervezetet. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
129/2013.(V.14.) Kth. 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Első Tiszaalpári Szociális 
Szövetkezet részére Tiszaalpár településnév használatának engedélyezése tárgyában: a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a szociális 
szövetkezet alapításával egyetért, azt minden rendelkezésére álló eszközzel segíteni kíván-
ja. 
 
Továbbá az írásbeli előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és a „Tiszaalpár” település-
név használatát az Első Tiszaalpári Szociális Szövetkezet részére a törvényszéki bejegyzé-
sét követően határozatlan időre engedélyezi azzal, hogy a szövetkezet törvényes képviselő-
je a bejegyzést követően 3 munkanapon belül köteles az alapszabály és a nyilvántartást ve-
zető Kecskeméti Törvényszék végzését hiteles másolatban a jegyzőnek benyújtani. 
 
Az Első Tiszaalpári Szociális Szövetkezet jogszerűen használhatja a Tiszaalpár település-
nevet cégnevében, és a szövetkezet, mint jogi személy minden hivatalos megjelölésében. 
 
Az engedélyt a Képviselő-testület díjmentesen adta ki. 
 
Felkéri az aljegyzőt az engedélynek a nyilvántartásba való bejegyzésére. 

 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester, 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző, 
3. Ajtai elemér, Első Tiszaalpári  Szociális Szövetkezet nevében, 
4. Igazgatási Csoport  
5. Vagyongazdálkodási Csoport 
6. Irattár 

_____________________________________________ 
 

 
3.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy Szabályzat módosítása tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A bizottság előzőekben tárgyalta. Három módosítás történt, egyik a dátumban, a másik kettő 
pedig a bizottság nevében történt változtatás. 
 
Szavazásra bocsátotta a Védjegy Szabályzat módosítását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
130/2013.(V.14.) Kth. 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tiszaalpár Helyi Termék 
Védjegy Szabályzat” módosításának tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért és jóváhagyja a „Tiszaal-
pár Helyi Termék Védjegy Szabályzat” egységes szerkezetbe foglalt 1. számú módosítását. 
 
Melléklet: Tiszaalpár Helyi Termék Védjegy Szabályzat 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester, 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző, 
3. Igazgatási Csoport  
4. Vagyongazdálkodási Csoport 
5. Irattár 

_____________________________________________ 
 

 
4.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés a hangtechnikai berendezések bérleti jog gyakorlása tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Lényege a hangtechnikai berendezések bérlésére vonatkozóan nem a testület, hanem a pénz-
ügyi bizottság hoz döntést és határozatot. 
 
Szavazásra bocsátotta a hangtechnikai berendezésekkel kapcsolatos jog gyakorlásának átru-
házását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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131/2013.(V.14.) Kth. 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hangtechnikai berendezé-
sek bérlésének engedélyezésére vonatkozó hatáskör tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hangtechnikai berendezések 
bérlésének engedélyezésére vonatkozó hatáskört a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak adja 
át. 
 
Melléklet: hangtechnikai berendezések kérelmére vonatkozó nyomtatványok 
Határidő: azonnali 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 

Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester, 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző, 
3. Igazgatási Csoport  
4. Vagyongazdálkodási Csoport 
5. Irattár 

_____________________________________________ 
 
 

5.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés a „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának 12. számú módosítása” tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A bizottság jóváhagyta, hogy a társulás megszüntetni önmagát. 
 
Szavazásra bocsátotta a társulás megszűnésének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
132/2013.(V.14.) Kth. 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kiskunfélegyházi Több-
célú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 12. sz. módosítá-
sa” tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Kiskunfélegy-
házi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosuljon a 12. 
számú módosítással egységes szerkezetben. 
 
Melléklet: Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási 
 Megállapodás tizenkettedik számú módosítással egységes szerkezetben - tervezet 
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Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Igazgatási Csoport  
4. Vagyongazdálkodási Csoport 
5. Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
6. Irattár 

_____________________________________________ 
 

 
6.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés Rozmis János és Rozmisné Árpádföldi Zsuzsanna kérelméről 
(Írásos anyag az ülés előtt kerül kiosztásra) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A bizottság tárgyalta. A legnagyobb probléma, hogy határideje a mai nap. Elhangzottak ér-
vek, ellenérvek, kérdések. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Kérte gondolják át mi a víz piaci értéke. Az emberek üzleti érzékét ne becsüljék alá. 5 olyan 
ember van, aki hajlandó ezért 2 millió forintot adni. Vízből egyszerűbb, és a kockázata is ki-
sebb, hogy pénzt csináljanak belőle. Itt a lehetőség, ne engedjenek mindent ki a kezükből. 
Szerette volna, ha átgondolnák. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Egészen más véleménye volt. A Rozmis János szavahihetőségét nullával egyenlőnek értékeli. 
Kérte, ne áldozzanak a közösség pénzéből erre. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
A maga részéről még ezt az árat is kevésnek tartja. Ő ennyiért nem adná oda. Nem ezért nem 
támogatja, hanem jogi okot lát. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ennek akkor jogorvoslati lehetősége van. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Igen. A kormányhivatal, mint testületi döntésbe, nem fog beleszólni. Ha bejegyzik a megvá-
sárlást, utána még van további jogorvoslati lehetőség. 
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Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Arra gondolt, hogy nem a válasz jó vagy rossz, hanem a kérdés jó-e? 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Fel lehet tenni kérdést, csak nem látja alapját ebben a szituációban. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem tudja, hogy a földhivatal jogszerűen tette-e fel a kérdést. Állami tulajdonban kellene 
lennie a földterületnek, ha ott lenne, hogy vehetné meg az önkormányzat, mint forgalomkép-
telen vagyontárgyat? Ezt a problémát jelen pillanatban nem lehet áthidalni. Amely esetben 
jogsértően nyilatkozott a képviselő-testület, a döntést meg fogja semmisíteni a törvényességi 
felügyelet. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Hozzá tette, ebből Rozmis János megveszi Pap Imrééknél a horgásztavat. Ha a tiszaalpári 
önkormányzat vizet szeretne venni, hogy a hátrányos helyzetű emberek horgászhassanak, 
annál jobb lehetőség nincs. 4-5 millió forintért meg lehetne venni. Ezzel viszont használhatat-
lan Tisza vizet vennének meg, mert a szűrőrendszert meg kellene csinálni. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az 1.) változat szerint, az elővásárlási jog lemondásának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – nem fogadta 
el az elővásárlási jog lemondásáról szóló határozati javaslatot. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a 2.) változat elfogadását, miszerint az önkormányzat élni kíván elővá-
sárlási jogával. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
133/2013.(V.14.) Kth. 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Rozmis János és Felesége 
kérelme elővásárlási jogról történő nyilatkozat tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – Rozmis János és felesége által, 
mint eladók által beadott kérelme, valamint a Földhivatali kötelezés alapján – úgy dönt, hogy 
a 012/42 hrsz-ú ingatlan 50000/173199-ed része eladására vonatkozó 5 db adásvételi szerző-
dés esetében elővásárlási jogával – az összesen 10 m Ft vételárat elfogadva – élni kíván. 
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A Képviselő-testület felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy az érintett feleket és 
hatóságokat az elővásárlási jogról szóló döntésről tájékoztassa. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezető 
4. Bársony Lajos vagyongazdálkodási ügyintéző 
5. Irattár 

_____________________________________________ 
 

 
7.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés a nyári gyermekétkeztetés tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 

Dr. Puliusné Sárdi Mária képviselő 20:02 órakor kiment a Képviselő-testület üléséről, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 6 fő. 

 
 

Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A bizottság támogatta a javaslatot. Év közben az iskola biztosítja az étkeztetést, a nyári gyer-
mekétkeztetés esetében 25%-ig saját forrás nélkül igényli a támogatást, azon felül pedig az 
önkormányzat állja az önerőt. Módosítási javaslat hangzott el, miszerint az utolsó sorban ki-
maradt a költségvetése szó. 
 
Szavazásra bocsátotta a nyári gyermekétkeztetés elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 
134/2013.(V.14.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári gyermekétkeztetés 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi nyári gyermekétkezte-
tésben részt kíván venni, mely a 30/2013. (IV.30.) számú EMMI rendelet értelmében került 
meghirdetésre. Az önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 
létszámának 25%-áig saját forrás nélkül igényli a vissza nem térítendő támogatást, amennyi-
ben a végleges igény 25% feletti, abban az esetben Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata a 
2013. évi költségvetés tartalékkeret terhére biztosítja a szükséges önerőt. 
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Határidő: 2013. május 16. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezető 
4. Bársony Lajos vagyongazdálkodási ügyintéző 
5. Irattár 

_____________________________________________ 
 
 

Dr. Puliusné Sárdi Mária 20:03 órakor visszajött a Képviselő-testületi ülésre, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 7 fő. 

 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt, a Képviselő-testület ülését 20:03 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 

Jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott 
 
 
/:  Dr. Taricska Tibor  :/                             /:  Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna  :/ 

                 alpolgármester                                    aljegyző 
 
 


