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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 3084/2013. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án 

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

Kacziba Sándor, Dr. Puliusné Sárdi Mária (8 fő) 
  Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
Külön megjelentek: Ajtai Elemérné CNÖ elnök 
 Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
 Dr. Garai István Levente, országgyűlési képviselő 
 Kontra György, Trió Tv. 
 Szentirmay Tamás, újságíró 
 Sztakó Ildikó, könyvtáros 
 Vajda Márta, egyesületi vezető  
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselő: Dr. Vancsura Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 17:13 órakor megállapította, hogy a Képviselő-testület 
8 fővel határozatképes. Dr. Vancsura Zoltán képviselőtársa még hiányzik, de jelezte, hogy 
részt fog venni az ülésen. Kiegészítést tett a napirendi pontokra. Zárt ülésen tárgyalt előter-
jesztések a nyílt ülésen tárgyalt napirendi pontok után kerülnének tárgyalásra. Felvételre java-
solta a következő napirendi pontokat: Holt-Tiszáról szóló előterjesztést, emlékmű elhelyezést, 
az iskola nevének tudomásul vételét, általános iskola igazgatói pályáztatás véleményezését, 
könyvtár előterjesztését. Nem javasolta tárgyalni a 12-es és 8-as napirendi pontot. 
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Barna Sándor, képviselő: 

Az 1. és 7. napirendi pontokat a bizottság sem tárgyalta. Javasolta a 16. napirendi pont előre 
vételét. Illetve zárt ülés előtt javasolta tartsanak szünetet, hogy a tévések kipakoljanak, ne 
várják végig a zárt ülést. 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Továbbá felvételre javasolta a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervről szóló előter-
jesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az elhangzott módosítások-
kal. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a napi-
rendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Napirendi pontok: 
 

1) Előterjesztés az ortopédiai szakrendelés megállapodás-tervezete tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
2) Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati TT. 
Megállapodás 2. sz. módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
3) Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának és Kiskunfélegyháza Vá-
ros Önkormányzatának együttműködési megállapodása Tiszaalpár Nagyközség nappa-
li ellátási feladatainak tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
4) Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület II. féléves 
munkatervére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 

 
5) Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat és a Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzat között kötött megállapodás felülvizsgálata tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
6) Előterjesztés a Könyvtár nevének megállapítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Sztakó Ildikó, könyvtáros 
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7) Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának és Lakitelek Önkormány-
zatának a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására létrehozott társulási szerződé-
sének 1. számú módosítása tárgyában 

 Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 

8) Előterjesztés az iskolatető javítás kérdésköréről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 

 
9) Előterjesztés a települési értéktár létrehozása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
10) Előterjesztés a Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Társulás megállapodásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
11) Előterjesztés turisztikai vezető alkalmazása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 

 
12) Előterjesztés költségcsökkentésre (létszám) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 

13) Előterjesztés a KEOP szennyvíztisztító telep kültéri színe tárgyában 
Előterjesztés: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
14) Előterjesztés Vajda Márta kérelméről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
15) Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, előző Képvise-
lő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

 
16) Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat közép- és hosszú távú va-
gyongazdálkodási tervének elfogadása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
17) Előterjesztés a Holt-Tisza területének átadása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
18) Egyéb bejelentések 
 a) Tiszaalpári Árpád Népe Egyesület emlékmű elhelyezési kérelme 
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b) Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelme Tiszaalpár névhasználatának jó-
váhagyásáról 
 
19) Képviselők kérdései, interpellációi 
 
20) Előterjesztés az Önkormányzatnak felajánlott ingatlanok tárgyában (zárt ülés) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető 

 
21) Előterjesztés Barna Sándor képviselő által javasolt kitüntető címek megítélése tár-
gyában (zárt ülés) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, képviselő 

 
22) Javaslat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által adni kívánt kitüntetésre (zárt 
ülés) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
23) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (zárt ülés) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
24) Előterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatói pályázatának vélemé-
nyezése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 

 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az ortopédiai szakrendelés megállapodás-tervezete tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Negyedévente egy alkalommal kerülne sor ortopédiai szakrendelésre. Legmegfelelőbb hely-
nek a védőnői szolgálatot találták. 
 
Dr. Garai István Levente, országgyűlési képviselő: 
 
Gratulált, hogy ezt engedélyezik a településen, mert hatalmas segítség a betegeknek. Eléggé 
gyakori betegség. Orvosi, emberi és egészségügyi szempontból nagyszerű dolog. Ha ezzel 
kapcsolatban bármiféle segítségre van szükség felajánlotta segítségét. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a megállapodás-tervezet elfogadását. 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
177/2013.(VI.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ortopédiai szakrendelés 
megállapodása 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 ortopédiai szakrendelés megál-
lapodását egészségügyi szolgáltató helyiség használatára megtárgyalta és elfogadta. 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert a megállapodást kösse meg. 
 
Határidő:  azonnal        
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István, polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. PRIMA-PROTETIKA Kft. (5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.) 
5. irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányza-
ti TT. Megállapodás 2. sz. módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta most lenne lehetőség arra, amennyiben kilépnek a társulásból, megtudni mibe ke-
rülne. A bizottságok nem szavazták meg. 
 
Szavazásra bocsátotta a társulás 2. sz. módosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal – 4 ellenszavazat, 3 tartózkodással – nem fogadta el a 
módosítást, a következő határozatot hozta: 
 
178/2013.(VI.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 2. számú mó-
dosítása elfogadása” tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Homokhátsági 
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 2. számú 
módosítása elfogadása” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza. 
 
A Képviselő testület a Társulási Megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal visszautasította. 
 
Határidő:  2013. június 30.        
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István, polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
3. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
4. irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának és Kiskunfélegyháza 
Város Önkormányzatának együttműködési megállapodása Tiszaalpár Nagyközség 
nappali ellátási feladatainak tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Két előterjesztés is van. A második most került kiosztásra. Kérdése volt, hogy a két előterjesz-
tés miben különbözik egymástól. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
A nappali ellátásra vonatkozóan nem csak az idősek vannak benne, hanem az egyéb fogya-
tékkal elő személyek is. Szociális törvények szerint Tiszaalpáron csak az idősekre vonatko-
zott. Kérte így is maradjon. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Kérdése volt a Garai úrhoz, hogy Kiskunfélegyházán mennyien veszik igénybe ezt a szolgál-
tatást. 
 
Dr. Garai István Levente, országgyűlési képviselő: 
 
Elég sokan, konkrét számokat nem tudott mondani. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Könnyebben tudják igénybe venni, mert helyben van. Itt viszont azért került sor rá, mert el-
fogytak akik igénybe vették, de kötelező ellátási forma volt. 
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Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
Az alapszolgáltatás körébe tartozik a nappali ellátás. A szociális törvény azt is kimondja, hogy 
az alapszolgáltatás közül az étkeztetés és a házi segítségnyújtás kötelező a többi alapszolgálta-
tás lakosságszámtól függő, így került bele a családsegítés, ami 2000 fő felett kötelező, az idő-
sek nappali ellátása 3000 felett kötelező. A szociális törvénybe átfogó fogalom, amiben első-
sorban a hajléktalan személyek nappali ellátása, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek, 3 
évnél idősebb autista betegeknek a nappali ellátása tartozik bele. 10.000 feletti létszámú tele-
pülési önkormányzatoknál mindent kell biztosítani.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a megállapodás elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
179/2013.(VI.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközség Ön-
kormányzatának és Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának együttműködési meg-
állapodása Tiszaalpár Nagyközség nappali ellátási feladatainak tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdés-
ben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztésben 
foglaltakat a mellékletbe foglalt megállapodás-tervezetet megtárgyalta és azt elfogadta a 
szóbeli módosítással együtt, miszerint a fogyatékkal elő és autista személyek ellátását nem 
látja el Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata. 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást írja alá. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Kapus Krisztián, Kiskunfélegyháza Város Polgármestere, mint Kiskunfélegyháza Város 

Önkormányzatának törvényes képviselője, 
4. Borvák Erzsébet az Igazgatási Csoport vezetésével megbízott köztisztviselő 
5. Herczegné Bálint Katalin a vagyongazdálkodási csoportvezető 
6. Irattár 

_____________________________________________________ 
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4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület II. fél-
éves munkatervére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 

 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottságok támogatták. Dátumok kerültek módosításra. Ami gondot jelent a testületi ülések 
időpontja. A hivatal dolgozóinak viszont ez túlórának minősül. Ezt pedig vagy szabadidőben 
kell kiadni vagy pénzben megfizetni. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Ha délután 14 órakor kezdődnének a testületi ülések, akkor nem lennének határozatképesek, 
mert sem az orvosok, sem Csernák Csilla nem tudna részt venni rajtuk. Csernus Tibor, 
Kacziba Sándor szintén dolgozik. Másnap kell kivenni a szabadidőt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen, de az ügyfélnek nem lehet mondani, hogy tegnap ülés volt és azért nincs ügyfélfogadás. 
Majd visszatérnek erre a kérdésre. 
 
Szavazásra bocsátotta a munkaterv elfogadását a módosításokkal. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

180/2013.(VI.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testületének II. féléves munkaterve tárgyában a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztésben foglal-
takat megtárgyalta, és a mellékletben foglaltak szerint a módosításokkal, a Képviselő-testület 
II. féléves munkatervét elfogadta. 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert és Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyzőt 
az abban foglaltak szerint a képviselő-testületi és bizottsági munka előkészítésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester/Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
Határozatról értesülnek: 

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

_____________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat és a Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat között kötött megállapodás felülvizsgálata tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy bővített tervezet került a testület elé. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Nem tudja elfogadni, mert nem tudja a kettő tervezet között milyen különbség van. Úgy gon-
dolja pénzösszegről van benne szó, amivel az önkormányzat támogatja a CNÖ-t. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Tegnap tárgyalták. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Most kapták meg, ezért nem tud róla szavazni. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Amit az ülés előtt kaptak az a szociális és gyermekjóléti társulásról szóló előterjesztés. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Akkor tévedett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Még szavazott is képviselőtársa. 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Annyi észrevételt tett, hogy tegnap a kormányhivatal megküldte állásfoglalását, ami szétosz-
tásra került. Kérte olvassák el.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem volt idő áttanulmányozni. Azt gondolja, hogy a kormányhivatal csak az egyik fél részé-
ről kapott levelet.  



11 

 

 
Győri István, képviselő: 
 
Kérte az elnök asszonyt ténylegesen írják le, mit szeretnének. Megint az fog történni, hogy 
megszavazzák a megállapodást, majd a CNÖ ismételten nem írja alá. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
A bizottsági vélemény úgy fogalmazódott meg, hogy ez a megállapodás kerüljön a CNÖ elé 
és ha valamiféle módosítás szükséges még benne, akkor bízzák meg a polgármester urat. Csak 
akkor kerüljön újra testület elé, ha fontos érdemi döntés szükséges róla. 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
A régi megállapodást már egyszer elfogadta a testület, kérte ez kerüljön jóváhagyásra. Ezzel 
időt spórolnának meg. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
Meg kellett volna várni, hogy ezt a megállapodást aláírják és úgy fordulni a kormányhivatal-
hoz, melyek azok a pontok, amelyek nem fedik a valóságot. Így nem tudnak segíteni. 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Több ülésen részt vett. Minden év január 31-én a már meglévő megállapodásokat felül kell 
vizsgálni. A régit kellett volna felülvizsgálni és nem egy újat szerkeszteni. A meglévő megál-
lapodás tartalmazza a jogszabályokat és a működéshez szükséges feltételeket. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyeztetik a tervezetet és amennyiben találnak benne olyat, ami tárgyalni való érdemleges 
pont, akkor visszakerül a testület elé. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
A polgármester úr és Marika le vannak maradva. Ezt a megállapodást két személy írja alá. A 
testület elé olyan megállapodásnak kell kerülnie, amit mindkét fél elfogadott. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az együttműködési megállapodás elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással - elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
181/2013.(VI.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközség Ön-
kormányzatának és Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat együtt-
működési megállapodása tárgyában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
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évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztésben foglal-
takat megtárgyalta, és az együttműködési megállapodás tervezetét a módosításokkal elfogad-
ta. 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást írja alá. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Igazgatási csoport 
4. Vagyongazdálkodási csoport 
5. Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
6. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
6.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés a Könyvtár nevének megállapítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Sztakó Ildikó, könyvtáros 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nemcsak a névről van szó, hanem a könyvtár továbbműködéséről is szól. A jelenlegi műkö-
dési formában nem tud pályázni a könyvtár, nem tud önállóan pénzhez jutni. A bizottság dön-
tött Pejtsik Béla nevét javasolta. Elhangzott Kádár Lajos neve is, de kevesebb szavazatot ka-
pott. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Támogatta Pejtsik Béla nevét. Kádár Lajosról már van utca és közösségi ház is elnevezve. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kádár Lajos könyvei megtalálhatók a könyvtárban. Akár egy könyvtár is kaphatná nevét, hi-
szen egyedüli írója a településnek. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Kádár Lajos nevét támogatta, hiszen egy írónak nagyobb köze van a könyvtárhoz. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Működtetésre is szeretett volna választ kapni. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Pejtsik Béla neve mellett kampányolt. Annak idején 14 millió forinttal támogatta a gyereke-
ket, az iskolát. Megérdemli, hogy kapjon róla egy intézmény is nevet. Az örökösök igényeit is 
kielégítené.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
A településnek van másfél évtizedes adóssága Pejtsik Béla nevét illetően. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Véleményt kért működéssel kapcsolatban. Elhangzott, hogy a művelődési házzal együtt kerül-
jön egy intézmény alá. A következő testületi ülésre kidolgozásra kerül. Pályázatot kell kiírni 
vezető személyére. Volt rá alternatíva, hogy tud nem önálló intézményként pályázni. 
 

 
Dr. Vancsura Zoltán képviselő 17:48 órakor megérkezett a képviselő-testületi ülésre, 

így a jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő. 
 

 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy utánanéznek ennek a lehetőségnek. Nem tudja sikerült-e? 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem. Nincs rá lehetőség, hogy belső szervezeti egységeként működjön. Szakfeladatként látja 
el az önkormányzat jelenleg is. Azt javasolta önállóan működő gazdálkodó szervvé kell tenni 
a könyvtárat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Kádár Lajos nevének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással – nem fogad-
ta el Kádár Lajos nevét. 
 
Szavazásra bocsátotta Pejtsik Béla nevének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül - elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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182/2013.(VI.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Könyvtár nevé-
nek megállapítása tárgyában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pejtsik Béla Tiszaalpár Nagy-
községi és Iskolai Könyvtár nevet megtárgyalta és elfogadta.  
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, a könyvtár Alapító Okiratában a szükséges változ-
tatásokat végezze el és írja alá. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Igazgatási csoport 
4. Vagyongazdálkodási csoport 
5. Sztakó Ildikó, könyvtáros 
6. Irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a könyvtár önálló működési formájának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül - elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
183/2013.(VI.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pejtsik Béla Tiszaalpár 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár önálló intézményként való továbbműködtetése tárgyá-
ban: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továb-
biakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hoz-
ta: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztésben 
foglaltakat a melléklettel és kiegészítésekkel együtt megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 
nagyközségi nyilvános könyvtári feladatokat ellátó Pejtsik Béla Tiszaalpár Nagyközségi és 
Iskolai Könyvtárat önálló intézményként működteti 2013. augusztus 1. napjától. 
 
Az intézményvezetői munkakör betöltésére pályázatot ír ki. 
 
Pejtsik Béla Tiszaalpár Nagyközségi és Iskolai Könyvtár Alapító Okiratát elfogadja. 
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Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert a pályázat kiírására, egyúttal felhatalmazza az 
Alapító Okirat aláírására, és az engedélyeztetési eljárás lefolytatására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester/Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester  
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Sztakó Ildikó, könyvtáros 
4. Borvák Erzsébet az Igazgatási Csoport vezetésével megbízott köztisztviselő 
5. Herczegné Bálint Katalin a vagyongazdálkodási csoportvezető 
6. Irattár 
 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
A vezetői megbízás időtartamába kerüljön bele, hogy mettől meddig szóljon. A benyújtási 
határidőn és a pályázat benyújtásának határidején módosítani kellene, azért, hogy ne kelljen 
rendkívüli testületi ülést ezért összehívni. Az alapító okiratba pedig a költségvetési szerv ne-
vét kellene beírni. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Vagy szeptember 15-öt kell megadni vagy október 1-et, mert ha valaki komolyan veszi a pá-
lyázatot, nem biztos, hogy szeptember 5-én el tudja hagyni előző munkahelyét. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Akkor legyen október 1. Benyújtási határidő lehet szeptember. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Maradhat az augusztus 31. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a könyvtárvezetői pályázat kiírásának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
184/2013.(VI.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközségi és 
Iskolai Könyvtár könyvtárvezető pályázata tárgyában: a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtárvezetői pályázat előter-
jesztésében tett módosításokat megtárgyalta és elfogadta. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester/Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester  
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Sztakó Ildikó, könyvtáros, 
4. Borvák Erzsébet az Igazgatási Csoport vezetésével megbízott köztisztviselő 
5. Herczegné Bálint Katalin a vagyongazdálkodási csoportvezető 
6. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 

7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának és Lakitelek Önkor-
mányzatának a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására létrehozott társulási 
szerződésének 1. számú módosítása tárgyában 

 Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azzal, hogy a Kiskunfélegyházi Társulás megszűnik, ennek ellenére már korábban kikerült a 
gyermekjóléti feladat belőle. Lakitelek azonban megkereste az önkormányzatot csatlakozási 
szándékával. A kormányhivatal osztályával egyeztetés történt. Szoros feltételek vannak, hogy 
működjön a társulás. Nyárlőrinc is jelezte csatlakozási szándékát, de ők csak szeptembertől 
tudnak csatlakozni. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Előzetesen be kellene hozni Nyárlőrinc elfogadó határozatát is. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Az előterjesztés 7. oldalán szó van a csatlakozási szándékról, de ebből kimaradt a szeptemberi 
hatály, mert az nem lehetséges. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Elgondolkodtató ennek elfogadása, mert a 7. oldalon leírásra került, hogy a hivatali létszámot 
bővítenék 1 fővel. Nem javasolta elfogadni. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Amennyiben a munkaszervezet feladatait ellátó tisztviselői kérést nem tudja teljesíteni a testü-
let, akkor is fontolja meg a többire vonatkozó kérdéskört, mert ha nem hozzák meg a döntést 
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Lakitelek kerül rossz helyzetbe. Nem fogják engedéllyel ellátni a tárulást, elsejétől normatíva 
nélkül marad. Lakiteleknek kártérítési igénye keletkezik Tiszaalpár felé. A hivatal leterheltsé-
ge növekszik ezzel. Felhívta figyelmét a testületnek tulajdonképpen az egy főt már tudomásul 
vették. Tudni kell, hogy az engedély megszerzéséhez az 1. sz. módosítást kell elfogadni, ah-
hoz, hogy Nyárlőrinc csatlakozni tudjon pedig a 2. sz. módosítást kell elfogadni. Azt is kéri a 
kormányhivatal, hogy a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítsák az 
egyes önkormányzatok. A szakmai program van mellette, amely mindhárom településre vo-
natkozik. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A határozati javaslat 4 pontját el lehet fogadni, mert ezekről már tárgyalt a testület. Ami újnak 
tűnhet az 1 fő megemelése. Értelmetlen lenne egy intézményt ezért létrehozni, de az admi-
nisztratív és munkaügyi feladatokat el kell valakinek látnia. Általában a gesztor településen 
szokták ellátni. Rengeteg munka van a megállapodás előkészítésében. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Ebben a formában tudja támogatni, 1-4-ig elfogadja a határozatokat. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Javasolta a komplett előterjesztés elfogadását. A feladatokra szükség van, finanszírozása 
normatív alapon történik. Az intézmény fenntartása biztosítva van, társulással pedig plusz 
pénzt lehet bevonni. Számos érv van, ami ennek szükségességét igazolja. Az a probléma, és 
ez már visszatérő dolog, ha az a baj valakinek, hogy munkahelyet teremtenek a hivatalban, 
akkor szégyellje el magát. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem ennyire éles a helyzet. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
Nem tudja hogyan működnek a dolgok, de nem akarja elhinni, hogy ennyire sürgető volt a 
helyezet, hogy csupán egy hónap állt rendelkezésre. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A gyámügyi osztályon nagyon szoros határidőt adtak meg. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem tud válaszolni rá Lakitelek miért ilyen későn indította el a dolgokat. Szerencse volt, 
hogy Tiszaalpárnak már van működési engedélye. Pénteken remények szerint a módosított 
engedély kiadásra kerül. 
 
Győri István, képviselő: 
 
A költségvetésben 13,3 státusznak kellene lennie a hivatalban. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felszólított képviselőtársát, nem a napirendhez tartozik mondandója. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Sokkal többen dolgoznak a hivatalban, tehát jóval több a bérkiáramlás, mint aminek lennie 
kellene. Álláshelyről, pénzről van szó. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megvonta a szót, mert nem a napirendhez szólt hozzá. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a társulási szerződés 1. sz. módosításának elfogadását az 5. pont kivéte-
lével. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással - elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
185/2013.(VI.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközségi Ön-
kormányzatának és Lakitelek Önkormányzatának a szociális és gyermekjóléti feladatok 
ellátására létrehozott társulási szerződésének 1. számú módosítása tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdés-
ben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 

1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 7-én Szociá-
lis és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás néven létrejött önkormányzati társulási szer-
ződésének az írásbeli előterjesztésben foglaltak szerint való 1. számú módosítását az írás-
beli előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta, és jóváhagyta. 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a társulási szerződés 1. számú módosítá-
sához szükséges dokumentumot írja alá. 
 
Megbízza Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyzőt, hogy az önkormányzati társu-
lásnak a Magyar Államkincstár felé való nyilvántartásba vétele, valamint a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala felé a feladatellátás működési engedé-
lyének módosítása iránt intézkedjen. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester/Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
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2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati társulási 
szerződés alapján Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a Szociális és Gyermekjóléti 
Önkormányzati Társulás között a személyi és tárgyi feltételek biztosítása tárgyában létre-
hozandó külön megállapodással kapcsolatos írásbeli előterjesztésben foglaltakat megtár-
gyalta, és az Együttműködési Megállapodást változtatás nélkül jóváhagyja. 

 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a társulási szerződés 1. számú módosítá-
sához szükséges Együttműködési Megállapodást írja alá. 
 
Megbízza Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyzőt, hogy az Együttműködési 
Megállapodást valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
felé a feladatellátás működési engedélyének módosítása iránt intézkedjen. 
Felkéri továbbá, hogy az Együttműködési Megállapodás alapján a szükséges személyi fel-
tételek biztosítása iránt szükséges operatív feladatok elvégzése iránt intézkedjen. E körben 
felhívja figyelmét a vonatkozó közszolgálati és egy munkavégzésre irányuló jogviszony-
okkal kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseinek betartására. 
 
Felhívja továbbá, hogy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
14/2013.(V.15.) Ör. számú önkormányzati rendeletének, valamint a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának az önkormányzati társulás létrejötte alapján szük-
séges módosítására vonatkozó tervezetet készítse el, és terjessze a Képviselő-testület elé el-
fogadásra, illetve jóváhagyásra. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester/Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 

 
3. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 1-jétől a Szo-
ciális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás a fenntartásában a kötelező feladatellátás 
működésének engedélyezése érdekében a Szakmai Program módosításának tervezetét az 
írásbeli egyeztetés szerint megtárgyalta és azzal egyezően jóváhagyja. 

 
Megbízza Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyzőt, hogy a Szakmai Programot a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala felé való benyújtása iránt 
intézkedjen. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester/Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
 

4. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyárlőrinc Község Ön-
kormányzatának a Lakitelek Önkormányzatával 2013.június 7-én létrejött Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társuláshoz való hivatalosan bejelentett csatlakozási szán-
dékát megtárgyalta és elfogadja. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti 
Önkormányzati Társulás Társulási Szerződésének írásban előterjesztett 2. számú módosítá-
sát, valamint az 1. és 2. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati 
társulási szerződését jóváhagyja. 
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Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a társulási szerződés 2. számú módosítá-
sához szükséges dokumentumot, valamint az 1. és 2. számú módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalt önkormányzati társulási szerződést írja alá. 
 
Megbízza Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyzőt, hogy az önkormányzati társu-
lási szerződés 2. számú módosításának és az 1. és 2. számú módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalt önkormányzati társulási szerződésének a Magyar Államkincstár felé való 
nyilvántartásba vétele, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala felé a feladatellátás működési engedélyének módosítása iránt intézkedjen. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester/Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester (1-4. számú határozat) 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző (1-4. számú határozat) 
3. Lakitelek Önkormányzata Felföldi Zoltán polgármester által, 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 
48. (1-4. számú határozat), 
4. Nyárlőrinc Község Önkormányzata Pap Sándor polgármester által (1-4. számú határozat), 
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. 
5. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, Kecskemét, Deák F. tér 3. 
6. MÁK, 6000 Kecskemét, Szabadság tér 1. (1. és 4. számú határozat), 
7. Borvák Erzsébet az Igazgatási Csoport vezetésével megbízott köztisztviselő (1-4. számú 
határozat) 
8. Herczegné Bálint Katalin a vagyongazdálkodási csoportvezető (1-4. számú határozat) 
9. Irattár 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a társulási szerződés eredeti előterjesztésének határozat-tervezetét. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 3 tartózkodással – nem fogadta 
el az eredeti határozat-tervezetet. 

_____________________________________________________ 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az iskolatető javítás kérdésköréről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kiosztásra került az árajánlat a tetőfelújításról. A pénzügyi bizottság tárgyalta, javasolta a 
KLIK-el egyeztessenek. 
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Barna Sándor, képviselő: 
 
Javasolta a határozat-tervezet módosítását, hogy a Seresné Kozári Nóra tankerületvezető neve 
helyére a KLIK kerüljön. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Miért a tiszaalpári önkormányzatnak kell ezzel foglalkozni, mert az illetékes nem az önkor-
mányzat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A karbantartás és felújítás körébe ez is beletartozik. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Kiskunfélegyháza fizet évi 120-150 millió forintot működésre a fenntartónak. 
 
Dr. Garai István Levente, országgyűlési képviselő: 
 
Pontosan havi 35 milliót fizet. Évi 120 milliót Kiskunmajsa fizet. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Kérdése volt, hogy a kiskunfélegyházi képviselő-testület azt mondta, hogy a fenntartás mellett 
működtetésre azért adják az államnak, hogy ők, amit kifizetnek hozzájárulást, ők azért az is-
kolához hozzá nem nyúlnak. Nem cserélnek tetőt, nem vakolnak. Itt az a helyzet áll fenn, 
hogy amiért fizet az önkormányzat 25 milliót, nem akarnak csinálni rajta semmit sem. Hogy 
működik ez Kiskunfélegyházán? 
 
Dr. Garai István Levente, országgyűlési képviselő: 
 
Különböző pályázatokból finanszírozzák. Szerencsére nyernek is. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Nem tervezett költségek. 
 
Dr. Garai István Levente, országgyűlési képviselő: 
 
Igen. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Akkor ez hiányként fog megjelenni. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
Nem egészen a jó irányba haladnak. A probléma sokkal fontosabb, a tető beázik, a csatorna 
életveszélyes. Ezt mindenképpen meg kell oldani. 
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Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Egyet ért az alpolgármester úrral. Az ilyen jellegű feladatokat a tankerületnek kell ellátnia. De 
egyetért az előtte szólóval. Kompromisszumos megoldást javasolt. El kell indítani a munkála-
tokat és amint megkapják a számlát, be kell nyújtani a tankerületnek. Aki, ha visszadobja a 
számlát, pereljék be a szerződésre hivatkozva. Halaszthatatlan problémáról van szó. 
 
Dr. Garai István Levente, országgyűlési képviselő: 
 
Ez a jó megoldás. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Ő is ezt javasolta.  
 
Dr. Garai István Levente, országgyűlési képviselő: 
 
Maximálisan támogatja, sok településen ez a helyzet. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Készíttettek árajánlatot felújításra is, amit el kellene végeztetni. Egyelőre a tetőfelújítást kell 
elvégeztetni. Ha mindent megcsinál rajta, akkor az 5 millió forintba fog kerülni. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Augusztus 31-ig el kell készülnie a tetőnek, mert utána kezdődik az iskola. 
 
Győri István, képviselő: 
 
A vakolat is hullik nagymértékben. Életveszélyes. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Javasolta a minimális munkálatok elvégzését. Értesítettek között legyen benne a KLIK, mert 
csak a hozzájárulásukkal lehet munkálkodni. Fel kell szólítani, hogy végezzék el a munkála-
tokat. Amennyiben nem fogja, akkor legalább biztosítsa a munkaterületet. Határidőket tartal-
mazza, illetve legyen benne a levélben, hogy ő költségükre végezteti el az önkormányzat a 
felújítást. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismételte az elhangzottakat. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Mindenképpen legyen benne, végezzék el ők és amennyiben nemleges a válasz, akkor bizto-
sítsák a munkaterületet. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy levélben kerül megfogalmazásra. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Kettő szavazás legyen, a plusz munkálatokról is szavazni kell. Átolvasta 3,5 millió forintról 
van szó. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Plusz áfa. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Biztos benne, hogy ez a pénz vissza fog jönni, a pert meg fogják nyerni. Szeretné, ha szavaz-
nának a kiegészítő munkálatokról. Szabályos és szakszerű állagmegóvásról van szó. Amíg 
kimegy a levél kérjenek be még két árajánlatot, hogy ne tudjanak belekötni. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
További árajánlat bekérése nélkül is alátámasztható a folyamat. Lehet meg kellene próbálni 
azzal a verzióval élni, hogy a havonta átutalandó pénzösszegből vonják le a költségeket, így a 
KLIK fogja beperelni az önkormányzatot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ajánlotta az ajánlattevő honlapjának meglátogatását. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Felmerült a kérdés, hogy személyi kérdéssel érintett képviselő is jelen van. A képviselő köte-
les a napirend előtt személyes érintettségét bejelenteni. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Ez elmaradt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az igazgató nőnek nincs kompetenciája dönteni ebben, tehát nem érintett az ügyben. 
 
Bolláné Csernák Csilla, képviselő: 
 
Legfőképpen a tetőfelújításról beszéltek, de nagyon fontos a vakolatomlás is az iskolán. Java-
solta Csernus képviselő által elmondottakat. Tegnap szó volt a komplett felújításról. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ne végezzenek fél munkát. Ezt fogja megszavazni. 
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Bolláné Csernák Csilla, képviselő: 
 
Erről van szó. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Konkrét árajánlat tetőre van, ez a legsürgetőbb. A tető miatt hullik a vakolat is. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Benne legyen a határozatba, hogy a 25 millióból lesz kifizetve. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Meg kellene fontolni Bolláné Csernák Csilla által elmondottakat. A költségbecslést lehetne 
kérni. Az őszi időszakban is el lehet végeztetni a munkálatokat. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Egyet értett ezzel, azzal viszont nem, hogy nincs pénz. Ott van Pejtsik Alapítvány pénze 13 
millió körüli összeg, ami rendelkezésre áll. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Decemberig le van kötve, nem célszerű hozzányúlni. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Januárban át lehet tenni az összeget. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Elmondta a határozatba foglaltakat összegezve. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az iskola alacsonyabb összegű tetőfelújítási munkálatainak elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás - elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
186/2013.(VI.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Árpád Fejede-
lem Általános Iskola tetőfelújítási munkálatai elvégzésének befogadása tárgyában: a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az iskola felújításával kapcsolat-
ban a 114/2013.(IV.30.) Kth. értelmében a költségvetési és műszaki felmérést elvégeztette. A 
készített költségvetési ajánlatok közül az 1.565.000,- Ft + ÁFA összegű árajánlatot választot-
ta. 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vála-
szától függően –, hogy kösse meg a szerződést a vállalkozóval. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
5. Kis Endre, ács-tetőfedő vállalkozó 
6. irattár 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az iskola drágább összegű tetőfelújítási munkálatainak elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással – nem fogadta 
el a drágább ajánlatot. 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az iskola tetőfelújítási munkálatairól szóló levél küldésének elfogadá-
sát. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
187/2013.(VI.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Árpád Fejede-
lem Általános Iskola tetőfelújítási és egyéb felújítási munkálatai elvégzésének tárgyá-
ban: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továb-
biakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hoz-
ta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Dr. Vancsura István pol-
gármestert, hogy levélben szólítsa fel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot a 
tetőfelújítási munkálatok elvégeztetésére. Amennyiben nem végezteti el a munkálatokat, biz-
tosítsa az önkormányzat számára a munkaterületet, annak érdekében, hogy legkésőbb augusz-
tus 25-ig befejezze a meghatározott munkálatokat. Ebben az esetben az önkormányzat a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ költségére végezteti el a munkálatokat. Az önkormány-
zat közeli célja az iskola teljes körű felújítási munkálatainak elvégeztetése. Amennyiben ezt 
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sem végezteti el a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, akkor az önkormányzat a közne-
velési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés kiadása terhére el 
fogja végeztetni ezen munkálatokat a tetőfelújítási munkálatokat követően. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
5. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
6. irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a települési értéktár létrehozása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottságok támogatták. Felmerült, hogy kifutnak az időből, de kezdeményezni kell. 
 
Szavazásra bocsátotta az értéktár létrehozásának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
188/2013.(VI.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési értéktár létreho-
zásának tárgyában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a követ-
kező döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és a 
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alap-
ján úgy döntött, hogy létre kívánja hozni a települési értéktárat. 
 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy terjessze a Képviselő-
testület soron következő ülése elé a Települési Értéktár Bizottság létrehozását. 
 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
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Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
5. irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Társulás megállapodásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Újra kell a megállapodásokat kötni. 
 
Szavazásra bocsátotta a megállapodás módosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással - elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
189/2013.(VI.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kék-Víz”- Észak-Bács-
Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodá-
sának módosítása tárgyában 
 

1.)  Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja 
a határozat 1. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodást, és felhatalmazza Dr. Zombor Gábor polgármestert annak 
aláírására.  

 
2.) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

módosuló Társulási Megállapodás szerint a „Kék-Víz”– Észak-Bács-Kiskun Megyei 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Tanácsának önálló, szavazati joggal 
nem rendelkező tagjának delegálja Dr. Iványosi-Szabó Andrást, egyben 
kezdeményezi, hogy őt a Társulási Tanács alelnöknek válassza meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
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5. „Kék-Víz”- Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
6. irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés turisztikai vezető alkalmazása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottság támogatta. Egy-egy csoport fogadását 6.500 Ft-ért vállalja 3 órás program, ebből 
bruttó 5.000 forint kerüljön a vezetőnek kifizetésre. Július 1-től december 31-ig. 
 
Szavazásra bocsátotta a turisztikai vezető szerződésének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással - elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
190/2013.(VI.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ajtai Elemérné turisztikai 
feladatok ellátására tevékenységre, megbízási szerződés elfogadása tárgyában: a Magya-
rország 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 Ajtai Elemérné, 6066 Tiszaalpár, 
Deák F. u. 51. szám alatti lakossal 2013. július 1-jétől 2013. december 31. időtartamra megbí-
zási szerződést kíván kötni Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat turisztikai vezetési felada-
tainak ellátására bruttó 5.000,- Ft/alkalom díjazás ellenében. 
Egyúttal meghatározza, hogy az önkormányzat által nyújtott turisztikai szolgáltatás csopor-
tonként bruttó 6.500,- Ft ellenében kerüljön vállalásra. 
A Képviselő-testület megbízza dr. Vancsura István polgármester urat a megbízási szerződés 
megkötésére. 
 
Melléklet: megbízási szerződés 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
5. Ajtai Elemérné (6066 Tiszaalpár, Deák F. u. 51.) 
6. irattár 

_____________________________________________________ 
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12.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés költségcsökkentésre (létszám) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester  

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottságok támogatták.  
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
A határozat annyiban változna, hogy a 3 státuszból a két ügykezelői státuszt megszüntetnék, 
de a köztisztviselői státusz megmaradna. Az elmúlt időszak arról szólt, hogy nagy mennyisé-
gű munka halmozódik fel a dolgozókra, nem szeretné ezt fokozni. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Teljesen egyetértett képviselőtársával. Jegyző kompetenciája eldönteni ezt a kérdést. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Kíváncsi Vancsura Zoltán véleményére. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
A létszámstop törvénytelen dolog. Folyamatos létszámcsökkentés és a Polgármesteri Hivatal 
ellehetetlenítése. Nem fog ezzel sohasem azonosulni és egyetérteni. A képviselőknek az a 
feladata, hogy munkahelyet teremtsenek, létszámot növeljenek. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
A határozat úgy szól, ha megüresedik a státusz, csak a képviselő-testület hozzájárulásával 
tölthető be. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Személyi kérdéshez semmi köze a képviselő-testületnek. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Nem kellett volna átvenni a státuszokat az iskolától. A státusznak 13,1 főnek kellene lennie. 
Kemény csúsztatásról van szó. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
A faluban 9 embernek ad kenyeret és munkát. Álljon fel közülük bárki, aki ezt megcsinálja. 
Az önkormányzat védelmében kijelentette, az a nagy csúsztatás, amikor bárkit is a hivatal 
felelőtlen gazdálkodásával vádolnak. Nézzék meg, mekkora hitele van Tiszaalpárnak, pénz-
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vagyona van a bankban. A 3 km-re lévő településnek 1 milliárdos hiányt írtak le. Nyilvánva-
lóan ebben az elődöknek is érdeme van, polgármester, jegyzőnek, hivatali dolgozónak. Húzza 
ki magát Tiszaalpár. Kérte képviselőtársát vonja vissza kijelentését.  
 
Győri István, képviselő: 
 
Szeretett volna válaszolni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem adott szót, nagyon eltértek a tárgytól. 
 
Győri István, képviselő: 
 
A tiszaalpári önkormányzatnál 125 millió forint volt tartalékba helyezve a szennyvízberuhá-
zás költségeire… 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Messze nem a témához tartozik. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Az előterjesztésben szerepel, hogy lenne egy program. E szerint, ha tudják csökkenteni a lét-
számot a megszűnő státuszról távozó személyeknél kompenzációra lenne lehetőség az állam 
részéről, max. 4 millió forint. Melyik az a státusz, amit meg lehetne szüntetni. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Hónapok óta szó van róla, hogy a költségvetés milyen rossz helyzetben van. Azon gondolkod-
tak hogyan lehetne ezeket a költségeket csökkenteni. Nem maradt más lehetőség. A két ügy-
kezelői állás végszükségben feláldozható, ill. egy köztisztviselői státusz. Ettől többet nem 
vállalhat fel a hivatal. Személy szerint nem tudja megmondani kinek az állásáról lenne szó. 
Átcsoportosítások szükségesek. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Nem kapott választ. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Egyenlőre nem tudta megmondani mely álláshelyekről lenne szó, csak a státuszról döntenek. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
5 évig nem tölthető be a státusz. Mi az, amire most és még 5 évig nem is lesz szükség. Tetszik 
érteni a súlyát? 
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Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Tudja és érti. Nem tudja, hogy az 5 évben milyen kormányzati döntések születnek. Átcsopor-
tosítással lehet megoldani. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Minden testületi ülésen téma a létszám. Ezt unták meg aljegyző asszonnyal és megnézték hol 
tudnának csökkenteni, így jött ki a feláldozás. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Pontosítást tett. Az 5 év csak akkor van, ha pályáznak a létszámcsökkentéses pályázatra és 
megnyerik. Egyébként be lehet tölteni. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Akkor mi értelme? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
A költségcsökkentés az értelme és ehhez van egy létszámcsökkentéses pályázat, amit a MÁK 
felé kell benyújtani, a végkielégítés, ami ezzel felmerül, arra lehet pályázni és a végkielégítés 
után fizetett szociális hozzájárulási adóval. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Nem véletlen, hogy egybe került. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Teljesen független is egymástól. Nem kötelező pályázni. Még egyszer át kell gondolni. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Miért kerül bele az előterjesztésbe, ha még egyszer át kell gondolni. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Mert ez is egy lehetőség. 

 
 

Vita folyik a pályázat és a létszámcsökkentés összekapcsolódásáról. 
 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ennyi erővel mindenkit ki lehetne rúgni az állásából. Majd mikor többletfeladat van vissza-
venni. 
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Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Felolvasta, a megszüntetett álláshely 5 évig nem vonható vissza. Kivéve, ha jogszabályból 
adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. Például, ha város lesz Tiszaalpár. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Ha város lesznek, akkor 22-23 a minimum létszám, tehát erre kapja a hivatal a normatívát. Az 
Mötv. leírja, hogy a hivatal létszámkeretét a képviselő-testület határozza meg. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
A létszámstop rendelet úgy szól, ha a már meglévő létszámkeretből valaki elmegy, akkor azt 
csak testületi jóváhagyással lehet betölteni. Ez a törvénytelen. A létszámot meghatározhatja a 
testület, de azt, hogy a létszámot ki töltse fel, nem. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A pályázatnak van határideje? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Talán október vége. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a létszámcsökkentés módosításának elfogadását 2 fő ügykezelői státusz 
megszüntetését. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással - elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
191/2013.(VI.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal lét-
számcsökkentése 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 a szűkös költségvetési keretek, valamint az átszervezési lehe-
tőségek következtében a következőképpen döntött: 
 
2 fő ügykezelői álláshely megszüntetését rendeli el, melynek következtében a Tiszaalpári 
Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 17,5 főben határozza meg. 
 
A Képviselő-testület továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a létszámcsökkentési pályázat 2013. 
évi II. ütemében a megvalósult létszámcsökkentések következtében támogatási igény ke-
rüljön benyújtásra az alábbiak szerint: 
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A Képviselő-testület nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az érintett álláshelyeken foglal-
koztatott dolgozók – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – 
foglalkoztatásra a helyi önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő üres álláshelye-
ken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve 
szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkál-
tatónál nincs lehetőség. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fenntartásában lévő intézményeinek tervezhető 
létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és ennek ismeretében dön-
tött az intézmények létszámcsökkentéséről a 2013. évre vonatkozóan. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem ke-
rülnek visszaállításra kivéve, ha – önkormányzati rendeleten kívül – jogszabályból adódó 
többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
 
A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy az álláshely megszűnését a 2013. évi költ-
ségvetési rendeleten vezesse át. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pályázat 2013. évi 
II. fordulójában, a kifizetésre kerülő dolgozói juttatás visszaigényléséről intézkedjen. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester/Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna al-
jegyző 

 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester, 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző, 
3. Borvák Erzsébet az Igazgatási Csoport vezetésével megbízott köztisztviselő, 
4. Herczegné Bálint Katalin Vagyongazdálkodási Csoportvezető, 
5. Irattár 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a létszámcsökkentés elfogadását az eredeti határozat-tervezetről. 
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal – 6 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – nem fogadta 
el az eredeti határozatot. 

_____________________________________________________ 
 

Dr. Vancsura István polgármester 10 perc szünetet rendelt el. 
 

Dr. Vancsura Zoltán képviselő a szünet ideje alatt távozott a képviselő-testületi ülésről, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 8 fő. 

 
 

13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a KEOP szennyvíztisztító telep kültéri színe tárgyában 
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Előterjesztés: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztés lényegét. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Garai úrhoz intézett kérdést… 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérte szavazzanak és a következő napirendi pont úgyis ehhez kapcsolódik. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Nem kell félni bűnözőknek a dolgoktól. 1 milliárd 141 millió forintba kerül a szennyvízberu-
házás. Erre több pénzt szednek be a lakosságtól különböző dolgokra, mint amennyit kellene. 
A háttérben nem tudja milyen dolgok folynak. A bűnszervezet nagymértékben működik to-
vább. Ne a képviselő-testület döntsön ezekről a hatalmas pénzekről, amit beszednek a lakos-
ságtól. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem adott szót képviselőtársának. Ezt a műsort már ismerik. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Úgy gondolja törvénytelenségek zajlódnak a háttérben. Kérdése volt Garai úrhoz mi erről a 
véleménye. 1-2 személy meggazdagodik belőle. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezt bizonyítani is kellene, azt pedig elég nehéz. 
 
Dr. Garai István Levente, országgyűlési képviselő: 
 
Nyilvánvalóan vannak apró igazságok. Ezekre a beruházásokra szükség van, amelyeknek jogi 
hátterei vannak, pályázati lehetőségek vannak rá. Kiskunfélegyházán is volt önkormányzati 
forrás, lakossági befizetés, plusz pályázatok, illetve belső szervezeteket is létrehoztak. Ösz-
szességében a megfelelő jogi háttérrel kell megszavazni, ami nem veszélyezteti a beruházás 
megvalósítását. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Elmondta őszintén, kicsit mellébeszélt a képviselő úr. 
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Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
A színösszeállításért felelős dizájner és Győri képviselőtársa logikája között vélt hasonlóságot 
felfedezni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a szennyvíztisztító telep külső színvilágának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
192/2013.(VI.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-
0069 kódszámú pályázat szennyvíztisztító telepének külső burkolati színvilága tárgyá-
ban 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 
kódszámú „Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó termé-
szeti környezetének felszíne és felszínalatti vizeinek megóvásáért” c. pályázat szennyvíztisztí-
tó telepének külső burkolati színvilágát megtárgyalta, és az előterjesztésben foglaltak alapján 
elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

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

_____________________________________________________ 
 
 
14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Vajda Márta kérelméről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. A sebességkorlátozást nem támogatta a bizottság. 
 
Vajda Márta, kérelmező: 
 
Az út nagyon rossz. A melléképületnél van egy rész, amit el kell bontani. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Vajda Márta kérelmét, a csapadékvíz elvezetésének, melléképület 
elbontásának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
193/2013.(VI.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Vajda Márta kérelmének 
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 Vajda Márta kérelmét megtár-
gyalta, és a következő döntést hozta: 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert tegye meg a szükséges intézkedést a csapadékvíz 
elvezetése érdekében, illetve a melléképület elbontása tekintetében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester, 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző, 
3. Igazgatási csoport 
4. Vagyongazdálkodási Csoport 
5. Vajda Márta kérelmező 
6. Irattár 
 
 
Vajda Márta, kérelmező: 
 
Megköszönte a támogatást. 

_____________________________________________________ 
 
 
15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, előző Kép-
viselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést.  
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Szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatokról szóló előterjesztés elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
194/2013.(VI.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határoza-
tok tárgyában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és az írásbelivel 
egyezően elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
5. irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést.  
 
Szavazásra bocsátotta az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló előterjesztés 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
195/2013.(VI.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előző Képviselő-testületi 
ülés óta történtek tárgyában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő 
döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és az írásbelivel 
egyezően elfogadta az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló 
tájékoztatást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
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Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
5. irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
 
16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat közép- és hosszú távú va-
gyongazdálkodási tervének elfogadása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Halasztást kért a hivatal, július 30-ai határidővel.  
 
Szavazásra bocsátotta a közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - elfogadta az 
alábbi határozatot: 

 
196/2013.(VI.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközségi Ön-
kormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása tárgyában: 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ 
(1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztésben foglal-
takat a melléklettel együtt megtárgyalta, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 3480-
1/2013. számú törvényességi felhívásával egyetért. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 9.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Közép- és Hosszú távú Va-
gyongazdálkodási Tervét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.) 
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4. Vagyongazdálkodási csoport 
5. Igazgatási csoport 
6. irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
17.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Holt-Tisza területének átadása tárgyában 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Átvétel vagy átadás? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az ő szempontjukból átadás, az önkormányzat szempontjából átvétel. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Megyehatárt érint? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Még csak a kezdeti lépésekről lenne szó. Szavazásra bocsátotta a Holt-Tisza területe átadásá-
nak elfogadását. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Hozzá szeretett volna szólni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta szavazás van. 
 
Győri István, képviselő: 
 
3 percben szeretne felszólalni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Közben elkezdte a szavazást. 7 igennel el is fogadta a testület, illetve ő 8-at látott. Újra sza-
vaztat. 
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Győri István, képviselő: 
 
Kérte jegyzőkönyve szerepeltetni, hogy a polgármester úr törvénytelenül vezeti az ülést, mert 
személyes érdekeltség fűződik a napirendi ponthoz. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezt bizonyítani is kellene. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Kérte a kormányhivatalt válaszoljon erre a kérdésre. Hivatalos írja le válaszát. Kötelezze a 
polgármestert… 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Úgy szóljon pontosan, hogy kéri a kormányhivatalt a tv felvételt megnézve, vizsgálja ki, hogy 
Győri István keze a szavazás előtt fent volt-e. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Lezárta a vitát. Mivel a szavazás tisztaságával kapcsolatban merült fel probléma, újra szavaz-
tat. Megkérdezte képviselőtársait felszólalhat-e szavazás előtt. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Ilyen embernek börtönbe lenne a helye. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Valakinek meg elmegyógyintézetbe.  
 
Győri István, képviselő: 
 
Legalább tudják a nézők milyen polgármesterük van. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt tudják, de azt is, hogy milyen képviselőjük van. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Majd a kormányhivatal eldönti. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismételten szavazásra bocsátotta a Holt-Tisza területe átadásának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül - elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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197/2013.(VI.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Holt-Tisza területének át-
adása tárgyában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő 
döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi Tiszasas Község 
Képviselő-testületénél a tiszaalpári Holt-Tisza 32 ha 1430 m2 területének átadását Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat részére, amennyiben jogilag lehetséges az, hogy a terület Tisza-
alpár Nagyközségi Önkormányzat nevére kerüljön. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Tiszasas Község Önkormányzata 
4. Vagyongazdálkodási csoport 
5. Igazgatási csoport 
6. irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
18.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Egyéb bejelentések 
 

a) Tiszaalpári Árpád Népe Egyesület emlékmű elhelyezési kérelme 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Emlékmű elhelyezésre kérelem érkezett. A bizottság támogatta. 
 
Győri István, képviselő: 
 
A parkba úgy helyezzék el az emlékművet, hogy van helye. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Úgy kell megszavazni, hogy az önkormányzat saját területén legyen elhelyezve. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Máshogyan nem is lehetne. 
 
Szavazásra bocsátotta az egyesület kérelmének elfogadását. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással - elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
198/2013.(VI.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Árpád Népe 
Egyesület emlékmű elhelyezési kérelmének tárgyában a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Árpád Népe Egyesü-
let emlékmű elhelyezési kérelmét megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Tiszaalpár Árpád Népe Egyesület 
4. Vagyongazdálkodási csoport 
5. Igazgatási csoport 
6. irattár 

 
 

b) Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelme Tiszaalpár névhasználatának jóváhagyá-
sáról 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A tankerületi igazgató asszony utólagos véleményezésre kérte a névváltozást. Egy rendelet 
értelmében minden település iskolájának bele kell tennie a település nevét. Tehát a helyi isko-
la nevébe is belekerül a Tiszaalpár szó. Mivel az önkormányzatnak van egy olyan rendelete, 
hogy a település névhasználatához hozzá kell járulni a testületnek, ezért utólagosan el kell 
fogadni. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola lesz a neve. 
 
 

Barna Sándor képviselő 20:01 órakor kiment a képviselő-testületi ülésről, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 7 fő. 

 
 
Dr. Garai István Levente, országgyűlési képviselő: 
 
Mi baj volt a nevével. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Tiszaalpár szót kell beletenni. 
 
Szavazásra bocsátotta az iskola településnév engedélyezésének elfogadását. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
199/2013.(VI.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Árpád Fejede-
lem Általános Iskola részére Tiszaalpár településnév használatának engedélyezése tár-
gyában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a to-
vábbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést 
hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Árpád Fejedelem 
Általános Iskola kérelmét megtárgyalta, és hozzájárul a Tiszaalpár név használatához. 
 
Határidő: 2013. július 12. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
5. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tiszakécskei Tankerülete 
6. irattár 

_____________________________________________________ 
 
19.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Képviselők kérdései, interpellációi 

 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Egyetlen egy kérdés merült fel a könyvtárral kapcsolatban. Mivel a könyvtárvezetői pályázta-
tás október 1-jével dől el és mivel önálló intézményként fog működni, ezért átmeneti időszak-
ra is vezetőt kell választani. A Teleházzal kapcsolatos kérdések is megoldásra kerüljenek. 
 
Vajda Márta, egyesületi vezető: 
 
Sok dolog van, amit meg kellene oldani. Illetve lenne egy másik a zöldfelületekkel kapcsolat-
ban is. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Először ezt zárják le és utána átadja a szót. Javasolta Sztakó Ildikót kinevezni erre az időszak-
ra. 
 
Szavazásra bocsátotta a könyvtár vezetője kinevezésének elfogadását. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
200/2013.(VI.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagyközségi és 
Iskolai Könyvtár vezetőjének kinevezése tárgyában a Magyarország helyi önkormányzata-
iról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben bizto-
sított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagyközségi és Isko-
lai Könyvtár vezetőjének az intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázat eredmé-
nyes lezárulásáig Sztakó Ildikó könyvtárost nevezte ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
5. Sztakó Ildikó könyvtáros 
6. irattár 

 
 
Vajda Márta, egyesületi vezető: 
 
A Teleház szövetség biztosít tanfolyamokat. A zöldterülettel kapcsolatban egyeztetett a kft-
vel. Virágosban is várható jó eredmény. Nincs sok elhanyagolt terült. 

_____________________________________________________ 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt, több nyílt ülés keretében tárgyalandó napirendi pont 
nem volt, a Képviselő-testület 20:08 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 

 
Dr. Vancsura István polgármester 10 perc szünetet rendelt el. 

 
K.m.f. 

 
 

Jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott 
 
 
/:  Dr. Vancsura István  :/                             /:  Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna  :/ 

                  polgármester                                    aljegyző 
 

 


