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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 3243/2013. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 11-én 

tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Dr. Vancsura István polgármester 
  Barna Sándor, Bolláné Csernák Csilla, 

Győri István, Kacziba Sándor, 
Dr. Puliusné Sárdi Mária (6 fő) 

  Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
Bejelentéssel távollevő képviselők: Dr. Taricska Tibor alpolgármester, Dr. Csernus Tibor, 
            Dr. Vancsura Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 17:20 órakor megállapította, hogy a Képviselő-testület 
6 fővel határozatképes. A testületet két határidős napirendi pont miatt kellett összehívni. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a napi-
rendi pontokat. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1) Előterjesztés az idősek nappali ellátásával kapcsolatban hozott határozat felülvizsgála-

ta tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
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2) Előterjesztés az „Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási szabályairól” szó-
ló többször módosított 7/1992.(XII.07.) Ktr. sz. rendeletével kapcsolatos törvényességi 
felhívására teendő intézkedések tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester/ Bársony Lajos, vagyongazdálkodási ügy-

intéző 
 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az idősek nappali ellátásával kapcsolatban hozott határozat felül-
vizsgálata tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. A korábban hozott testületi határozatot nem fogadta el Kiskunfé-
legyháza. Mivel ez egy kötelező feladat, el kell fogadni azt a megállapodást, amit Kiskunfé-
legyháza terjesztett elő. 
 
Szavazásra bocsátotta a nappali ellátásról szóló együttműködési megállapodás elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
210/2013.(VII.11.) 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-tervezetre kiterjedően megtárgyalta, és a 
179/2013.(VI.26.) Kth. számú határozatot felülvizsgálva az együttműködési megállapodás 
tervezetét változtatás nélkül elfogadja. 
 
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  
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3. Kapus Krisztián, Kiskunfélegyháza Város Polgármestere, mint Kiskunfélegyháza Vá-
ros Önkormányzatának törvényes képviselője, 

4. Borvák Erzsébet, igazgatási csoport vezetésével megbízott köztisztviselő  
5. Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető  
6. Irattár 

_____________________________________________________ 
 

 
2.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés az „Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási szabályai-
ról” szóló többször módosított 7/1992.(XII.07.) Ktr. sz. rendeletével kapcsolatos tör-
vényességi felhívására teendő intézkedések tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester/ Bársony Lajos, vagyongazdálkodási ügy-
intéző 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A kormányhivatal ezzel kapcsolatosan tájékoztatta a hivatalt. Az általuk leírt módosítást sür-
gősen el kell végezni. A rendeletet is szükséges lesz módosítani vagy felülvizsgálni, esetleg 
egy új rendeletet alkotni. Ennek határideje szeptember 30. 
 
Szavazásra bocsátotta az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet-tervezet módosításának 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 
 

17/2013.(VII.15.) Ör. számú önkormányzati rendelete 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

többször módosított 7/1992.(XII.07.) Ktr. számú rendeletének módosítására 
 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) be-
kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában meghatározott feladatkörében, a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§ (2) bekezdés c) pontjában, és az ál-
lamháztartásról szóló 2011. évi törvény 97.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási szabályairól szóló többször módosított 
7/1992.(XII.07.)Ktr. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§. A rendelet 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„5.§ (2) a) A törvény alapján korlátozottan forgalomképes vagyonelemek forgalomképes-
ségének tartalmát az érintett törvény határozza meg: 
 

b) Az önkormányzat e rendeletében korlátozottan forgalomképesnek besorolt 
vagyonelemek forgalomképességének korlátai: 
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- az intézményeket és középületeket az adott intézményi feladat vagy középület 
esetén a közfeladat önkormányzati ellátásáig nem lehet elidegeníteni, és nem lehet 
megterhelni 
- amennyiben a közfeladat ellátása más szervezet részére átadásra kerül, az ezt 
szolgáló, az e rendeletben korlátozottan forgalomképesnek besorolt vagyon a köz-
feladatot ellátó szervezet javára vagyonkezelői-, használati joggal, vagy szolga-
lommal megterhelhető.” 

 
2.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 
       
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
211/2013.(VII.11.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal BKB/001/3777-1/2013. számú, az „önkormányzat vagyonáról és vagyon-
gazdálkodási szabályiról” szóló többször módosított 7/1992.(XII.07.)Ktr. sz. rendeletével 
kapcsolatos törvényességi felhívására teendő intézkedések tárgyában: a Magyarországi 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztésben 
foglaltakat a mellékletekkel együtt megtárgyalta, és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhiva-
tal BKB/001/3777-1/2013. számú törvényességi felhívásával egyetértve az alábbi intézke-
déseket teszi: 
 
1. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási szabályiról szóló többször módosí-
tott 7/1992.(XII.07.) Ktr. sz. rendeletének jogszabálysértő 5.§ (2) bekezdését, e határozattal 
egy időben rendeletalkotási eljárás keretében módosítja. 
 
2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület felkéri Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy az önkormányzat vagyonrendeletét az időközben hatályba lépett jog-
szabályok alapján, különösen a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény előírá-
sait figyelembe véve vizsgáltassa felül, és a következő rendes ülésre annak átdolgozását, 
vagy ha az szükséges az új rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2013. szeptember 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. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető  
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4. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
5. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.) 
6. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt, több napirendi pont nem volt, a Képviselő-testület 
rendkívüli ülését 17:24 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 

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

                  polgármester                                    aljegyző 
 


