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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 3749/2013. 
 
 
 

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

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

Győri István, Dr. Puliusné Sárdi Mária (6 fő) 
  Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
Külön megjelentek: Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs 
 Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
 Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Szalai József, kérelmező 
 Sztakó Ildikó, könyvtáros 
 Szentirmay Tamás, újságíró 
 Kontra György, Trió Tv. 
 
Napirendi pontok tárgyalása előtt érkezett képviselő: Dr. Csernus Tibor 
 
Bejelentéssel távollevő képviselők: Kacziba Sándor, Dr. Vancsura Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 15:09 órakor megállapította, hogy a Képviselő-testület 
6 fővel határozatképes. Javasolta az 1., 14. és 17. napirendi pont levételét, új napirendi pont 
felvételét javasolta: Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
Társulási Megállapodásának 2. sz. módosítása tárgyában. A társulást 2015-ig fent kell tartani, 
tehát el kell fogadni. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Ezeken felül az 5. napirendi pontot javasolta levételre, mert abban egyeztek meg, hogy a vo-
lánnal felveszi polgármester úr a kapcsolatot. Javasolta a 7. és 8. levételét, mert bizottsági 
határozat elegendő, az SzMSz-ben is így fogadták el. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A 7-es és 8.-as napirendi pontokat illik tárgyalni, mivel intézményről van szó, a képviselők-
nek is tudni kell róluk. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Az Szmsz-ben elfogadták, hogy amelyik előterjesztés pénzt nem érint, azt nem kell tárgyalni a 
testületnek. A 11. napirendi pont kibővítését javasolta, Kerekes András szerződésének módo-
sítása tárgyában. A 21. napirendi pontot is levételre javasolta. 
 
 

Dr. Csernus Tibor, képviselő 15:13 órakor megérkezett a képviselő-testületi ülésre, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 7 fő. 

 
 
A 22. napirendi pont levételét javasolta, szintén a már elmondott ok miatt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
21. napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, nem talált arra vonatkozóan leírást, hogy csak a 
bizottság tárgyalja, testület kompetenciája, érint költségvetést is.  
 
Győri István, képviselő: 
 
Szeretné, ha egyetlen egyet sem vennének le. A számozások össze-vissza vannak feltüntetve 
az előterjesztéseken, az egyeztetések nincsenek elvégezve. 8-10 napirendi pontot szeretnének 
levenni. Mit csinálnak akkor itt a hivatalban, ha egyik előterjesztés sem felel meg. Kiss Lajost 
sem hiszi, hogy be kellene vonni az utolsó évben a bizottság munkájába. Nem akarja, hogy 
tanácskozási jogot kapjon. Különösen azért nem szeretné, mert szociális juttatásokat akarnak 
adni, amelyeket zárt ülésen tárgyalnának, hogy senki se tudjon róluk. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Napirendiről fognak szavazni, nem ez a tárgya a napirendnek. Szavazás következik. 
 
Győri István, képviselő: 
 
A szociális juttatásokat is visszatartják. Nem olyan embereknek kell szétosztani, akik nem 
szorulnak rá. Javasolta, hogy az 1. és 4. pont legyen nyílt ülés keretében tárgyalva. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Zárt ülés következik, megköszönte képviselő úrnak a hozzászólását. 
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Győri István, képviselő: 
 
Kérte úgy vegyenek le napirendi pontokat, hogy nem szeretné, ha rendkívüli testületi ülésen 
kerülnének tárgyalásra a következő héten, mert határidős előterjesztések. Ne hozzák vissza, 
nem szeretné, ha jövő héten a tv nélkül tárgyalnák. 
 
Bolláné Csernák Csilla, képviselő: 
 
16. napirendi ponttal kapcsolatban kérte, hogy a végén tárgyalják, mert az élelmezésvezető 
csak később tud eljönni az ülésre. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
A végére lehet tenni. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Kérte a felvett napirendi pont: Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodá-
si Társulás Társulási Megállapodásának 2. sz. módosítása tárgyában.  a vágóhídról szóló tájé-
koztató után kerüljön tárgyalásra. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az 1. napirendi pont levételének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
1. napirendi pont levételét. 
 
 
Szavazásra bocsátotta az 5. napirendi pont levételének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
5. napirendi pont levételét. 
 
 
Szavazásra bocsátotta az 7. napirendi pont levételének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
7. napirendi pont levételét. 

 
 
Szavazásra bocsátotta az 8. napirendi pont levételének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
8. napirendi pont levételét. 
 
 
Szavazásra bocsátotta az 11. napirendi pont módosításának elfogadását, hogy Kerekes András 
megbízási szerződését is tárgyalják. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
11. napirendi pont módosítását. 
 
 
Szavazásra bocsátotta az 14. napirendi pont levételének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
14. napirendi pont levételét. 
 
 
Szavazásra bocsátotta az 17. napirendi pont levételének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
17. napirendi pont levételét. 
 
Szavazásra bocsátotta az 21. napirendi pont levételének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
21. napirendi pont levételét. 
 
 
Szavazásra bocsátotta Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társu-
lás Társulási Megállapodásának 2. sz. módosításának felvételét napirendi pontként. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az elő-
terjesztés felvételét napirendi pontként. 
 
 
Szavazásra bocsátotta a 16. napirendi pont tárgyalásának áthelyezését, a lejárt határidejű hatá-
rozatok napirendi pont előtt történő tárgyalását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 16. 
napirendi pont tárgyalásának áthelyezését, a lejárt határidejű határozatok napirendi pont előtt 
történő tárgyalását. 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A 22. napirendi pontot hagyni kellene, mert hagy tudja a lakosság is, hiszen hirdetve is lesz. 
 
Szavazásra bocsátott a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés az étkezési térítési díjak mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozóan 
(zárt ülés) 
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Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
 

2. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (zárt ülés) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

3. Tájékoztató ifj. Fekete Ferenc levele tárgyában (zárt ülés) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
4. Előterjesztés a Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő Egyesület kérelme tárgyában 

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

 
5. Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja tárgyá-

ban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Kiss Mária óvodavezető 
 

6. Előterjesztés szolgálati lakás iránti kérelem tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

7. Előterjesztés Dr. Csernus Tibor és Kerekes András megbízási szerződése tárgyában  
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
8. Előterjesztés Pejtsik Béla Tiszaalpár Nagyközségi és Iskolai Könyvtár alapító okirat 

módosítása és kérelme tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
 

9. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program tárgyában 
Előterjesztés: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
10. Előterjesztés a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a Tiszaalpári Polgármesteri 

Hivatal Közérdekű Adatok Megismerésére Irányuló Igények Teljesítésének Rendjét 
Rögzítő Szabályzata tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
11. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. 

I. félévi gazdálkodása, pénzügyi zárszámadása és a 2013. I. félévi feladatellátása tár-
gyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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12. Előterjesztés köztisztviselői létszámbővítés tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

13. Előterjesztés Komlóska Község kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

14. Tájékoztató a XI. Tekerőlantos Találkozó tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

15. Tájékoztató a volt vágóhíd épületének hasznosítása tárgyában (szóbeli) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

16. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának 2. sz. módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

17. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mó-
dosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
18. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, előző Képviselő-testületi 

ülés óta történt fontosabb eseményekről  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

19. Képviselők kérdései, interpellációi 
 

 
A Képviselő-testület 15:25 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 

_____________________________________________________ 
 

A Képviselő-testület 15:49 órakor nyílt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő Egyesület kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
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Győri István, képviselő: 
 
Kérdése volt hol került kinyomtatásra, mert nem lehet látni, hogy a kiküldött előterjesztések 
miről szólnak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a kérelem elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
216/2013.(IX.11.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Vajda Márta kérelme tár-
gyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Vajda Márta kérelmét 60.000 Ft 
anyagi támogatásról és hangtechnikai berendezésről megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
A határozatról értesül: 
 

1. Dr. Vancsura István, polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
5. Vajda Márta, egyesületi vezető 
6. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Kiss Mária óvodavezető 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, 150.000 forintot szeretne kérni az óvoda. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Igaz, hogy a 7., 8. napirendi pontoknál kellett volna a 3 h-s gyerekek problémáját megtárgyal-
ni, de ezeket levették napirendről. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottság tárgyalta. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Pontosan a szakmai programban nincs kompetenciája a testületnek. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ha jól látja, a dátum jövő évre vonatkozik, ha támogatják nem is biztos, hogy az ez évi költ-
ségvetést terheli. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
A 2014-es költségvetés terhére kerüljön. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az óvoda kérelemének elfogadását 150.00 forintról. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
217/2013.(IX.11.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tündérrózsa Napközi Ott-
honos Óvoda buszköltségre irányuló kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda buszköltségre irányuló, 150.000 Ft-os anyagi támogatásról szóló kérelmét megtárgyal-
ta és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István, polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
3. Igazgatási csoport 
4. Vagyongazdálkodási csoport 
5. Kiss Mária, óvodavezető 
6. Irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérdése volt, hogy a pedagógiai programhoz van-e valakinek hozzáfűzni valója. 
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Győri István, képviselő: 
 
Nem szeretné, ha az terjedne a településen, hogy ő nem akarja, hogy a bölcsődéseket nem 
támogatja. Ő javasolta, hogy az önkormányzat jusson el odáig, hogy nyisson egy bölcsődét. 
Ennek ellenére a háttérben olyan szülőket támogatnak, akik nincsenek rászorulva. Szeretné, 
ha ez kivitelezhető lenne és a jövő évben elindítanának egy bölcsődét. Régen jól működött. 
13.000 forintért fűt-fát támogatnak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felszólított a képviselő urat, nem a tárgyhoz szólt hozzá. Megvizsgálják a lehetőségét. Nem 
biztos, hogy olyan helyzetben vannak, hogy ezt meg tudják tenni. Óvodai csoport beindítására 
biztosan szükség lesz. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az óvoda pedagógiai programjának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
218/2013.(IX.11.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tündérrózsa Napközi Ott-
honos Óvoda Pedagógiai Programja tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda Pedagógiai Programját megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István, polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
3. Igazgatási csoport 
4. Vagyongazdálkodási csoport 
5. Kiss Mária, óvodavezető 
6. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 

6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés szolgálati lakás iránti kérelem tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javaslata, hogy az Ady E. u.-i lakást bérbe adják a kérelmezőnek. A kérelmező kérése volt, 
hogy amit felújít azt lelakhatná-e? A rendelet erre lehetőséget ad. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Adni kell egy keretet, mennyit költsön a lakásra. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Ezt fogják megbeszélni. Ezért nézik meg előbb a lakást. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Milliókat ne költsön rá. Nem tudja, hogy az albérleti díj mennyi. Olyan 200 forintnyi összeget 
javasolt rákölteni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkérdezte a kérelmezőt elfogadható-e az összeg. 
 
Szalai József, kérelmező: 
 
Igen, elfogadható. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazás bocsátotta szolgálati lakás iránti kérelem elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
219/2013.(IX.11.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szalai József szolgálati lakás 
iránti kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szalai József szolgálati lakás irán-
ti kérelmét megtárgyalta és elfogadta.  Úgy dönt, hogy az Ady E. u. 61. sz. alatti önkormány-
zati tulajdonú ingatlant bocsátja használatára. Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert a 
szükséges intézkedések végrehajtására a beköltözéshez, és a bérleti szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István, polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
3. Igazgatási csoport 
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4. Vagyongazdálkodási csoport 
5. Szalai József, kérelmező 
6. Irattár 

 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
Pontosítani kellene, hogy holnaptól már akkor a bérlőé lehet, hogy minél hamarabb fel tudják 
mérni a helyzetet és hozzá tudjanak kezdeni a munkálatoknak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A kulcsot már oda lehet adni. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Saját maguk ellen is szavaztak. A képviselő-testület érdeke, hogy az az épület jó állaptban 
legyen. Többet is lehetne költeni rá. 200 ezer forint semmire nem elég. Viselje a képviselő-
testület ennek kárát. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Igen, de az is kérdés, hogy van-e a bérlőnek lehetősége, hogy többet költsön rá. Mindenki 
nem rendelkezik állami támogatással. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Nem arról lett volna szó, hogy most döntsenek nagyobb összegről, hanem a lehetőségről lett 
volna szó, mennyit kell rákölteni. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
A szavazások előtt akart hozzászólni. A testület bölcsen döntött. Elég színvonalas lakás, évek 
óta nem volt lakva, nem volt fűtve. Azon lehet vitatkozni mennyit költsön rá. Ő a maga igé-
nye szerint fogja kifesteni. 

_____________________________________________________ 
 
 

7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Dr. Csernus Tibor és Kerekes András megbízási szerződése tár-
gyában 
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
4 hónapra 75 ezer forintot javasolt a bizottság az ügyvéd úrnak. Kerekes Andrásnak pedig 
50.000,- forintra emelnék meg a bérét. 
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Győri István, képviselő: 
 
Szeretné, ha nem szólnának bele. A szennyvízberuházás elindult. Ezeket le kell papírozni, ezt 
Csernus Tibor biztosan jól tudja papírozni, de ne a Tiszaalpári lakosok pénzéből kerüljön kifi-
zetésre. Sokkal jobban oda kellene figyelni a pénzekre. Úgy gondolta, nem egy külsős tag 
feladata lenne. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megvonja a szót, mert hetet-havat összehordott a képviselő úr és nem ide tartozik. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Javasolta ne adják meg a 75 ezer forintot.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Az elmondottaknak semmi értelme sem volt. A szerződéshez annyit mondott, hogy nem 
pénzemelésről van szó, mert július-augusztusban nem volt szerződése, tehát ingyen látta el 
feladatát. Ugyanazt az összeget kapja meg a második félévben, mint amit az első félévben 
kapott. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Azt kérdezte Barna Sándortól, hogy a hivatal dolgozóit hogyan nézheti le? Nem alkalmasak 
egy szerződést megkötni a hivatalon belül? Ilyen embereket bíznak meg? A Tiszát megvették 
10 millió forintért, mert érdekeltek voltak benne. Megvették a földet, hogy támogassák a Szo-
ciális Szövetkezetet. Ne általános adminisztrációs dolgokkal vacakoljanak. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Kijelentette, nagy nyilvánosság előtt hazudott Győri István. 3 Barna Sándor él itt Tiszaalpá-
ron, de egyik sem vásárolta meg azt a földterületet. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Örül neki. 
 
Bolláné Csernák Csilla, képviselő: 
 
Dr. Csernus Tibortól kérdezte, meddig terjed a tevékenység és hogyan kell értelmezni a mun-
káját, tevékenységét a hivatalban? 
 
Győri István, képviselő: 
 
8 óra naponta, ha Lentibe megy le, akkor 100.000 forint km-enként. 
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Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
A szerződés tartalma szerint okiratok előkészítése, tanácsadás, illetőleg 3. személy szervek 
előtti képviselete a feladata. Rendszeresen kap a hivataltól véleményezésre anyagot és van, 
amikor konkrétan nekem kell előkészíteni anyagot. A megállapodásokat is ő írja. Zajlódott a 
munka annak ellenére, hogy a szerződése megszakadt. Éppen a múlt héten került aláírásra a 
Töreki Kft.-vel között szerződés is, amelynek előkészületei július-augusztusban zajlódtak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Töreki Kft-től a pékség melletti területet vásárolta meg az önkormányzat árverésen és en-
nek az ügyletét bonyolította le.  
 
Bolláné Csernák Csilla, képviselő: 
 
Tehát a jegyző vagy aljegyző asszony is elvégezhetné ezeket a feladatokat. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Egy dolog hogy van jogvégzett személy, a hivatalon belül, aki elvégzi a feladatot, de adásvé-
teli szerződés ellenjegyzése ügyvédi tevékenység.  
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Elsősorban nem a jegyző tehermentesítésére kérte az ügyvéd úr közreműködését. Jogtaná-
csossal nem rendelkezik a hivatal. Ügyvédi jogkörbe tartozik a szerződése. Törvényszék előtti 
és munkaügyi bíróságnál való képviseltetés. Nem lenne alkalmas a feladat ellátására. A gya-
korlati képesítése megvan hozzá, konzultációs tevékenységet hajt végre. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Ők arra tettek esküt, hogy a tiszaalpári vagyont védjék és felelősséget vállaljanak. Iszonyatos 
károkat szenved el Tiszaalpár. Az ügyvéd úr ellene és a hivatal ellen dolgozik. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Visszautasítja, hogy az ügyvéd úr tevékenysége bárminek és bárkinek is ellenére, főleg Tisza-
alpár ellenére irányulna. Segíti a települést és az önkormányzatot. 
  
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Bízik benne és úgy gondolja, akik nézik, hogy meg tudják ítélni ki ellen dolgozik. Egy akkori 
testület által megerősített pályázat eredményéről volt szó és ennek eredményeképpen született 
meg egy szerződés, amit az akkor keret között meg lehetett kötni. Részt vett a tárgyalásokban 
is. Nem igaz, hogy őt abban akadályozza, hogy a kisemberek részéről bármit visszaszerezzen. 
Nem rá van bízva, hanem egy víziközmű társulatra ennek a víziközmű beruházásnak a lebo-
nyolítása, és amennyiben keletkezik többlet, akkor az visszafizetésre kerül a lakosságnak, 
vagy olyan jellegű beruházásra kerül elköltésre, amely a lakosság hasznára is válhat. Erről 
pedig a víziközmű társulat fog dönteni. 
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Győri István, képviselő: 
 
Elmondása szerint az a felháborító, hogy ennek a plusz pénznek az elköltését szeretnék felvá-
zolni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem kapott szót képviselő úr. 
 
 

Dr. Vancsura István, polgármester 16:25 órakor kiment a képviselő-testületi ülésről, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 6 fő. 

A képviselő-testületi ülés megszakadt. 
 
 

Dr. Csernus Tibor 16:28 órakor kiment a képviselő-testületi ülésről, így a jelenlévő kép-
viselők létszáma: 5 fő. 

 
 

Dr. Vancsura István, polgármester 16:28 órakor visszajött a képviselő-testületi ülésre, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 6 fő. 

A képviselő-testületi ülés folytatódott. 
 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Dr. Csernus Tibor megbízási szerződését 75 ezer forintról. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
220/2013.(IX.11.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Csernus Tibor megbízási 
szerződése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Csernus Tibor megbízási 
szerződését megtárgyalta, és a következő módosítással fogadta el: a díj összege 2013. szep-
tember 1-jétől 2013. december 31-ig bruttó 75.000 Ft/hónap. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István, polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
3. Igazgatási csoport 
4. Vagyongazdálkodási csoport 
5. Dr. Csernus Tibor 
6. Irattár 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kerekes András megbízási díját 50 ezer forintra emelnék, és még telefont is kapna. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Amikor Horti Sándor fizetését levették, akkor Kerekes András bére volt a viszonyítás. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Kerekes András megbízási szerződését 50 ezer forintról. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
221/2013.(IX.11.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerekes András megbízási 
szerződésének módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerekes András megbízási szer-
ződését megtárgyalta és elfogadta. A következőképpen döntött: 2013. szeptember 16-tól 2014. 
október 31-ig bruttó 50.000 Ft/hónap díjazásra módosította. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István, polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
3. Igazgatási csoport 
4. Vagyongazdálkodási csoport 
5. Kerekes András, hangtechnikus 
6. Irattár 

 
 

Dr. Csernus Tibor 16:30 órakor visszajött a képviselő-testületi ülésre, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 7 fő. 

_____________________________________________________ 
 
 

8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Pejtsik Béla Tiszaalpár Nagyközségi és Iskolai Könyvtár alapító 
okirat módosítása és kérelme tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elhangzott egy módosítás a könyvtár nevével kapcsolatban, a bizottság 5 igennel támogatta. 1 
hónapos kemény munka áll benne, most kerültek az utolsó aláírások is rá, a bélyegző is elké-
szült. Nem magyar szakos, de nem érzi, hogy e miatt meg kellene módosítani a nevét. 
 
Bolláné Csernák Csilla, képviselő: 
 
Megkérdezte a könyvtárvezetőt mi a véleménye róla. 
 
Sztakó Ildikó, könyvtárvezető: 
 
Testületre bízná. Az anyagi vonzata nem túl jelentős, végig csinálja újra ha kell, lényeges kü-
lönbséget nem jelent. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Egyet értett a polgármester úrral. A Trió Tv-nek is elcsúszik a logója a tv-ben. Ha a Tiszaal-
pár szó elcsúszik, akkor csak az Alpár szó látszik belőle. Meg szeretnék fordítani, ezt 
kekeckedésnek tartja. Spórolásról beszélnek és ilyeneket meg nem vesznek figyelembe. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Ildikót kérdezte, hogy a bélyegzőn a könyvtár címénél a 14-es került-e feltüntetésre? 
 
Sztakó Ildikó, könyvtárvezető: 
 
Igen, 14-es van. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Az alapító okirathoz hozzá kell nyúlni, mert a cím el lett írva. A bizottság támogatta a név-
módosítást, kérte a képviselőtársakat ezt fogadják el, költségbe nem kerül. Megköszönte a 
hivatalnak az előkészítő munkát. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Már jöttek számlák és mindenütt ez a név áll rajta. Nem látja értelmét. Nevet ne változtassa-
nak. Furcsa is, hogy most küldték el és már módosítanák. 
 
Szavazásra bocsátotta a könyvtár nyomtatóra irányuló kérelmének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
222/2013.(IX.11.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtár kérelmének tár-
gyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtár multifunkcionális 
nyomtató telepítésére irányuló kérelmét megtárgyalta és támogatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a könyvtár névmódosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
223/2013.(IX.11.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtár nevének módosí-
tása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtár nevének módosítását 
megtárgyalta, és elfogadta a könyvtár módosított nevét: Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi 
és Iskolai Könyvtár. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
A határozatról értesül: 

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

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a könyvtár alapító okirata módosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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224/2013.(IX.11.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtár Alapító Okiratá-
nak módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtár Alapító Okiratának 
módosítását megtárgyalta és elfogadta. Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a 
módosított Alapító Okiratot írja alá, és Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyzőt, hogy 
azt a szükséges mellékletekkel együtt nyújtsa be a Magyar Államkincstárhoz törzskönyvezés-
re. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

Nagyközségi Könyvtár Alapító Okirat módosítása 
 
 

A költségvetési szerv: 
 

1. Megnevezése:  Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 
2. Székhelye:  6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 

_____________________________________________________ 
 
 

9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program tárgyában 
Előterjesztés: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Módosítás történt benne. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
A helyi esélyegyenlőségi Program tárgyában tett néhány változtatást, illetve a CNÖ elnök tett 
írásban kiegészítést. Különböző célcsoportjai vannak. Az idősekkel kapcsolatban tette a ki-
egészítést. 
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Bolláné Csernák Csilla, képviselő: 
 
Ajtainé Marikának volt módosítása és Barna Sándor kérte nevének kivételét. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
Azóta megnézte, a polgármestert kell elnöknek megválasztani. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szakmai dolog, nem kívánja az elnökséget elvállalni.  
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Az önkormányzattól kell valakit megjelölni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Határidőre 30 napot javasolt. A program sok időrendi feladatot határoz meg. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Van időskorú 1000 ember, akire nagyobb figyelmet szentelhetne az önkormányzat. Fél 
szemmel illene odafigyelni a vezetésnek is rájuk. Ezelőtt évente egyszer-kétszer meglátogatta 
a polgármester úr is az időseket. Most fontosabb az Eperke falvát fenntartani. Szeretné felhív-
ni a figyelmet mennyire érzéketlenek az idősekkel szemben. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
Ebben a fórumban részt vesznek az idősek klubjainak vezetői is. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
225/2013.(IX.11.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ramot (melynek része az Intézkedési Terv) megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
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A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István, polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
3. Igazgatási csoport 
4. Vagyongazdálkodási csoport 
5. Árpád Fejedelem Általános Iskola 
6. Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub  
7. Családsegítés  
8. Gondozási Központ 
9. Gyermekjóléti Szolgálat 
10. Kádár Lajos Nyugdíjas Klub  
11. Nyugdíjas Baráti Kör 
12. Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
13. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
14. Türr István Képző és Kutató Intézet Közép-Duna Menti Igazgatóság 
   (6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.) 

 15. Kecskemét 
16. Irattár  

_____________________________________________________ 
 
 

10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a Tiszaalpári Pol-
gármesteri Hivatal Közérdekű Adatok Megismerésére Irányuló Igények Teljesítésének 
Rendjét Rögzítő Szabályzata tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mindkét bizottság tárgyalta. A módosítás Tiszaalpár Nagyközség honlapján lenne megtekint-
hető. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A bizottságon elhangzott, hogy törvényszéki jogszabályról van szó. Jogszabályi szövegét mó-
dosítani kell. Javasolta úgy legyen, ebben nem lehet akkor törvényességi kifogás. Nyelvtani 
elírás is volt benne. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérés volt, hogy Tiszaalpár honlapján jelenjen meg a dolgozók névsora és feladatinak ellátá-
sa. Ez nem megy egyik napról a másikra, mert leterhelt az informatikus. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Kérte, amit a bizottságin elmond, az úgy legyen rávezetve a testületi ülés határozataira is. 
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Győri István, képviselő: 
 
Ne a 4. évi ciklus végére hozzanak olyan törvényt, hogy megsemmisítik 1 év múlva a szerző-
déseket. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Törvény és jogszabály írja elő mit és meddig kell megőrizni. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem Kecskeméti Városi Bíróság. Törvényszék volt írva. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a szabályzat módosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
226/2013.(IX.11.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközségi Ön-
kormányzat és a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Közérdekű Adatok Megismerésére 
Irányuló Igények Teljesítésének Rendjét Rögzítő Szabályzatának jóváhagyása tárgyá-
ban 
 
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 és a 
mellékletbe foglalt Közérdekű Adatok Megismerésére Irányuló Igények Teljesítésének Rend-
jét Rögzítő Szabályzat-tervezetben foglaltakat megtárgyalta, és azt változtatás nélkül elfogad-
ja. 
 
Felkéri Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyzőt, hogy a Közszolgálati Szabályzat 
kihirdetésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Rozsnyói Ákos informatikus munkatárs 
6. Irattár 

_____________________________________________________ 
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11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
2013. I. félévi gazdálkodása, pénzügyi zárszámadása és a 2013. I. félévi feladatellátása 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a társulás zárszámadásának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
227/2013.(IX.11.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunfélegyházi Többcé-
lú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi költségvetés zárszámadása tárgyá-
ban 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011.évi CXCV. törvény alapján, a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás 2013. I. félévi költségvetés zárszámadásról szóló határozatot megtárgyalta és elfo-
gadta. 
 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat (Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Ön-
kormányzati Társulás, székhelyönkormányzat) 
6. Irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a társulás munkatervének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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228/2013.(IX.11.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunfélegyházi Többcé-
lú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. évi munkatervének I. félévi teljesítése tár-
gyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, a Kiskunfélegyházi 
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanács által hozott döntéseket, hatá-
rozatokat összefoglaló, valamint a Társulás 2013. évi munkatervének I. félévben történt telje-
sítéseit tartalmazó előterjesztést. 
 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat (Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Ön-
kormányzati Társulás, székhelyönkormányzat) 
6. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 

12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés köztisztviselői létszámbővítés tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottságok tárgyalták. Ismertette az előterjesztést. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Kérte, a határozatban így legyen írva: a jelenleg 4 órában foglalkoztatott 2 fő emberi erőforrás 
közül. Illetve  elmondta 2,1 óra, ami Tiszaalpár költségvetését terheli, mert a többit Lakitelek 
és Nyárlőrinc állja. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Komplexen kellett volna kezelni. A lakosságnak is tisztába kell lenni vele, hogy 13,3 főt kell 
foglalkoztatni a hivatalban. A hivatal részéről mindig csak azt hangoztatják, hogy adjanak 
pénzt. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Teljesen új feladatról van szó az önkormányzat részéről. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Nem lett volna muszáj ezt behozni előerjesztésként. Átjárhatóvá kell tenni a hivatalban a stá-
tuszokat. Tessék megadni a vezetői pótlékokat is. Mínusz hiány van, lehet továbbkölteni. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Nem kell ezt túlreagálni, mert már egyszer a testület előtt volt az előterjesztés, de akkor kér-
ték, hogy később kerüljön eléjük. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Nézzék meg, hogy státusz nélkül ellátják-e a feladatot a hivatal dolgozói. Nem Tiszaalpár 
javára gazdálkodnak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérte képviselőtársát, a megjegyzéseket tartsa meg magának. 
 
Szavazásra bocsátotta a hivatal létszámbővítésének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
229/2013.(IX.11.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal lét-
számbővítése 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 foglal-
takat megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társu-
lás megalakulása következtében a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak létszámát a következő-
képpen módosítja. A jelenleg 4 órában foglalkoztatott 2 fő emberi erőforrás ügyintéző közül 
az egyik köztisztviselő munkaidejét 8 órára, a másikét 5 órára emeli. 
Felkéri az aljegyzőt, hogy a szükséges operatív intézkedéseket tegye meg. 
 
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 
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3. Borvák Erzsébet az Igazgatási Csoport vezetésével megbízott köztisztviselő 
4. Herczegné Bálint Katalin Vagyongazdálkodási Csoportvezető 
5. Emberi erőforrás ügyintézők 
6. Irattár 

 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária képviselő 17:05 órakor távozott a Képviselő-testület üléséről, 

így a jelenlévő képviselők létszáma: 6 fő. 
_____________________________________________________ 

 
 

13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Komlóska Község kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
 

Dr. Taricska Tibor alpolgármester 17:05 órakor kiment a képviselő-testületi ülésről, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 5 fő. 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Komlóska község kápolna építésének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
230/2013.(IX.11.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Komlóska község mozgalma 
Engesztelő Kápolnájának megépítése tárgyában 
 
A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak támogatásáról Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete üdvözli a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom 
megalakítását, céljaival, szellemiségével, értékrendjével egyetért.  
A képviselő-testület kéri az egyházi és világi vezetőinket, hogy támogassák és tegyék lehető-
vé az Engesztelő Kápolna megépítését Budapesten, a Szent Anna-réten. 
 
Határidő: 2013. szeptember 20. 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István, polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
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3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
5. Köteles László polgármester, Komlóska 
6. Irattár 

 
 

Dr. Taricska Tibor alpolgármester 17:09 órakor visszajött a képviselő-testületi ülésre, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 6 fő. 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Komlóska község mozgalmának rendes tagjává válásának elfogadá-
sát. 
 
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással – nem fogadta 
el a javaslatot, miszerint Tiszaalpár évi 1.000 Ft tagdíjért rendes tagjává váljon Komlóska 
község mozgalmának. 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Komlóska község mozgalmának pártoló tagjává válásának elfogadá-
sát. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
231/2013.(IX.11.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Komlóska község mozgalma 
pártoló tagja tárgyában 
 
A Világ Királynője Engesztelő Mozgalomba belépésről Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Világ Királynője Engesztelő Mozgalomba belépésre 
vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és úgy dönt, hogy az önkormányzat a Világ Királynője 
Engesztelő Mozgalom PÁRTOLÓ TAGJA kíván lenni.  
Felhatalmazza a polgármestert a Tagfelvételi kérelem aláírására és továbbítására. 
 
Határidő: 2013. szeptember 20. 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István, polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
5. Köteles László polgármester, Komlóska 
6. Irattár 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Komlóska község mozgalma 10.000 forint anyagi támogatásának 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
232/2013.(IX.11.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Komlóska község mozgalma 
anyagi támogatása tárgyában 
 
A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom anyagi támogatásáról Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete, hogy az önkormányzat a Világ Királynője Engesztelő 
Mozgalom céljainak megvalósításához 10.000,-Ft összegű adományt nyújt.  
Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az adományt a Vi-
lág Királynője Engesztelő Mozgalom 11734169-20012199 számú bankszámlaszámára átutal-
ja. 
 
Határidő: 2013. szeptember 20. 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István, polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
5. Köteles László polgármester, Komlóska 
6. Irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Komlóska község mozgalma kápolna építéséhez szükséges terméskő 
felajánlásának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – nem fogadta el 
a javaslatot, a következő határozatot hozta: 
 
233/2013.(IX.11.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Komlóska község mozgal-
mának Engesztelő Kápolna építés támogatása tárgyában 
 
A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom által kezdeményezett Engesztelő Kápolna építés 
támogatásáról Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Világ Királynője 
Engesztelő Mozgalom által kezdeményezett, Magyarország Kormánya által a Normafa Park 
kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1443/2013. (VII. 
16.) Korm. határozatban nevesített „Engesztelő Kápolna építése” beruházást a 30x40x50 cm-
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es faragott terméskővel vagy a terméskő elkészítéséhez szükséges összeggel nem kívánja tá-
mogatni. 
 
Határidő: 2013. szeptember 20. 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István, polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
5. Köteles László polgármester, Komlóska 
6. Irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Komlóska község mozgalmának föld adományozása elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
234/2013.(IX.11.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Komlóska község mozgal-
mának föld adományozása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Életfa Kárpát-medence 
Összefogás kezdeményezését megismerve úgy határozott, hogy az önkormányzat a Nemzet 
egységének megvalósításához egy marék földet adományoz.  
Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az egy marék földet 
Komlóska Község Önkormányzata címére eljuttassa. 
 
Határidő: 2013. szeptember 20. 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István, polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatási csoport 
5. Köteles László polgármester, Komlóska 
6. Irattár 

 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Megnézte hol van, gyönyörű község Komlóska. 
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Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
250 fős település. 

_____________________________________________________ 
 
 

14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a XI. Tekerőlantos Találkozó tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Várnak mindenkit a rendezvényre. A plakát hamarosan elkészül. 
Tájékoztató volt, szavazni nem kell. A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_____________________________________________________ 
 
 

15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a volt vágóhíd épületének hasznosítása tárgyában (szóbeli) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Csatoltak hozzá egy szerződést és tulajdoni lapot, amit az önkormányzat kötött a Nemzeti 
Parkkal. 2021-ig használják azzal a kitétellel, hogy az önkormányzat 30 napig ingyen hasz-
nálhatja. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Néhány helyen hiba van benne. A rendes használat a helyreállítás költségeit viseli. Nem tudja, 
hogyan állnak ezzel jelenleg. Van-e olyan állapotba lehet-e használni. A számlákat fizetik. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A 6-os pontban a rögzített árakat kérik minden alkalommal. 300 Ft volt. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Minden évben felül kellene vizsgálni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Csak azért került be, mert már volt róla szó többször is az elmúlt időszakban. 
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Győri István, képviselő: 
 
Hallja, építkeznek a nyári gátnál, hogyan adják ezt bérbe? 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
1996-ban kötetett a megállapodás, nem is tudott részt venni benne. Az elmúlt időszakban ki 
volt használva és igénybe voltak véve a szolgáltatások, az elmúlt néhány évben már lehet ke-
vésbé. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tájékoztató volt. Szavazni nem kell. A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_____________________________________________________ 
 
 

16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tár-
sulási Megállapodásának 2. sz. módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az ügyvédnő megkereste és arról tájékoztatták, hogy 2015. december 31-ig kötötték meg a 
megállapodást, akkor ér véget, addig el kell fogadni mindent, mert ha nem, veszélyeztetik a 
programot és akár visszafizetésre is felszólíthatják az önkormányzatot. 
 
Szavazásra bocsátotta a társulás 2. sz. módosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
235/2013.(IX.11.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 2. számú mó-
dosítása elfogadása” tárgyában 
 
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 elfogadta. 
 
Határidő: 2013. június 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. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
6. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 

17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetés-
ének módosítása tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottságok elfogadták, némi pénzösszeghez jutott az önkormányzat. Egyik a BM rendelet 
szerint visszapótlásra volt jogosult az önkormányzat ennek összege 10 millió 495 ezer 046 
forintot kaptak. Megköszönt Herczegné Bálint Katának, aki előkereste ezt a jogszabályt.  A 
másik a nyári gyermekétkeztetéshez hozzájárulásként kapott az önkormányzat 689.040 forin-
tot. Valamint a Kiskunfélegyházi Többcélú Önkormányzati Társulás megszűnése után 
283.159 forintot. Az összeget december 31-ig működési célok és feladatok megvalósítására 
kell elkölteni. Többek között a konyha felújítása került szóba. 
 
Kisné Szabó Erzsébet, élelmezésvezető: 
 
Nagyon szépen megköszönnék, ha a konyhára fordítanák. Kettő zsámoly van, amit az óvodá-
tól kaptak kölcsön és mellette van egy, ami tönkrement. Alumínium edényekben főznek, amit 
már időszerű lenne kicserélni. Elmondta milyen körülmények között főznek. Volt ellenőrzés 
az állategészségügytől. Még mindig faküszöbök vannak. Ki kell cserélni. A szúnyoghálókat is 
le kell cserélni. Faasztalokat ki kell cserélni inoxra. Tisztító festést minden évben kellene vé-
gezni. Az iskolások ott ebédelnek a többi kihordásra kerül az Gondozási Központba. Baleset-
veszélyes a folyosó is. Nem tudják hol tárolni a táskákat, kabátokat. Mindenki 13:00 után tud 
jönni enni. A csoportok is és a menzások is egyszerre jönnek. Sokszor 1 széken 2 gyerek ül. 
  
Győri István, képviselő: 
 
Pénzbe kifejezve mennyibe kerülne? 
 
Kisné Szabó Erzsébet, élelmezésvezető: 
 
Adott le kalkulációkat. Úgy gondolja a 3,5 millió kevés, mert nagyon sok a probléma. 201-en 
járnak át ebédelni és mindenki egyszerre jön. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Komplex probléma. Volt egy másik probléma, hogy a védőnői szolgálat és orvosi rendelő 
tetőjét is javítani kellene, de ez jelenleg pályázat alatt áll. 
 
Kisné Szabó Erzsébet, élelmezésvezető: 
 
Csak az edények szűken számolva 1,5-2 millió forint. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Van még 8 millió forint pluszba, úgy gondolja a konyhára kellene többet fordítani. A 
tiszaújfalusi óvoda épületét és az iparterületet nem kellett volna eladni, mert megfelelő lett 
volna átépíteni. Megtámadja az ügyészségen, mert nem állapot, hogy a tiszaalpári vagyont 
hogyan herdálják el. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez a szomorú, hogy az alpári konyhától újfaluig jutott el. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Javasolta, ami szükséges biztosítsák a konyha számára. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A megoldás egy új konyha lenne, de pályázat nincs jelenleg. Mire lehet fordítani? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Ami működési célú, arra lehet fordítani, de ami beruházás, arra nem. Ami ilyen sokba kerül, 
lehet már beruházásnak számít. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Ki kell vizsgálni, mire lehet pontosan pénzt költeni. Árajánlatot kell kérni edényekre. Térbur-
kolatról is, ugyanígy árajánlatot kérni több cégtől, valamint a kőműves munkákra is. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Apró munkákra nem kell, meg kell bízni egy helyi vállalkozót. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Egyelőre a 3,5 milliót fogadják el. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérjenek árajánlatokat és később ezek függvényében szavazzanak az összegről. 
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Győri István, képviselő: 
 
Azért feleslegesen ne kérjenek árajánlatot, egyáltalán meg akarják-e csinálni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha nem ebből, akkor másból kell megoldani a problémákat. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Arra is legyen terv, hogy ha erre nem, akkor mire lehet elkölteni az összeget, mert december 
31-ig el kell költeni, mivel határidő van megszabva. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta árajánlatok bekérésének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
236/2013.(IX.11.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközségi Ön-
kormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása, konyha felújítása tárgyában a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Felkéri Dr. Vancsura István pol-
gármestert az árajánlatok bekérésére a konyha felújítási munkálatai, valamint eszközállomá-
nya lecserélése vonatkozásában, és készítsen előterjesztést a következő képviselő-testületi 
ülésre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 

A 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: 
 
Szavazásra bocsátotta a 2013. évi költségvetés módosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – nem fogad-
ta el a 2013. évi költségvetés módosítását, mert minősített szavazat szükséges elfogadásához. 

_____________________________________________________ 
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18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, előző Képviselő-
testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Augusztus 27-én kezdődött hivatalosan a csatornaépítés. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
177 ortopédiai szakrendelés aláírásra került. A munkaterv le kell pontosítani, mert a könyv-
tárnál 23-a a határidő a pályázat elbírálására. Tehát rendkívüli ülést kell tartani. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta 19-én legyen tartva az Ügyrendi Bizottság ülése 16:30 órakor, 17:00 órakor pedig 
képviselő-testületi ülés. Erre akkor bekerülne a költségvetés is újra. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
186. és 187. határozat az általános iskolára vonatkozó, ugyanaz szinte mind a kettő. 196. és 
211. is ugyanaz, a közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervről szól. Nem tudja mi a kü-
lönbség. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Az egyik a kormányhivatal által küldött terv, mert erre haladékot kaptak. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Szeptember 30.- a határidő, a kormányhivatal szabta ki. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem, az önkormányzat kérte. Tájékoztatásul elmondta ugyanabban a hibában vannak, mint 
akkor. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
197-es Holt-Tiszával kapcsolatban kérdezte milyen előrelépés történt ennek ügyében. Árpád 
Népe kérelmét is elfogadták. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az engedélyezőnél vannak problémák, folyik a levelezés. A Holt-Tisza azért van folyamat-
ban, mert az átadást kell megnézni. 
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Győri István, képviselő: 
 
Az a kevés pénz is eltűnik év végére, ami van. Keop a támogatási arány korrekciója tárgyában 
a HBF elnyerte a 23 millió forintot. Meghazuttolták őt és a lakosságot is. Ezek tényadatok 
amiért fizetnek, nem is kellene fizetni érte. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Alpolgármester urat nem tudja miért hagyják ki belőle, mert ő is ugyanúgy benne van. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Nem őt nem bántja, mert szeretik a településen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatokról szóló előterjesztés elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
237/2013.(IX.11.) 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. Pulisuné Sárdi Mária  17:57 órakor visszajött a képviselő-testületi ülésre, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 7 fő. 

 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló előterjesztés 
elfogadását. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
238/2013.(IX.11.) 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 

 
Határozatról értesül: 

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

_____________________________________________________ 
 
 

19.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Képviselők kérdései, interpellációi 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Bírságot szabna ki a buszmegállókban, mert a plakátokat össze-vissza ragasztják. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy nagyon ízléses kis szöveget kellene kitenni, hogy plakát ragasztása tilos. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Királysarok és a Csijaviza között, jobbra a falusi rész oldalán lévő út, személyautóval is járha-
tó. Jobb oldalban a gödrök újra kezdenek előjönni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A közútkezelővel egyeztetni kell, hogy csinálják meg. Egy réteget kell ráhúzni. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
A félegyházi oldalt csinálták, de ott személyautóval továbbra sem lehet közlekedni. 
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Győri István, képviselő: 
 
A plakátokra reagált. A reklámtáblák után is fizetni kell. A rendelet még él. A Holt-Tisza el-
adására ne költsék a tiszaalpári lakosok pénzét. Az aljegyző asszonyt kérte nézzen utána a 
dolgoknak, mert a súlyadókat később kapják meg, a hivatal részéről csúszás van. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Minden évben be kell fizetni. Mindenki tudja a pontos dátumot, úgy látszik van, aki nem. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A jogszabályok szerint többféle és másféle a határidő, illetve az adózásról szóló kötelezettség 
is. Március 15. és szeptember 15. a határidő. Kérte a lakosságot szíveskedjenek a határidőkre 
odafigyelni. Közmunkások viszik ki, postán nem küldik ki, mert sokba kerülne az önkor-
mányzatnak, ezért lehet csúszás.  
 
Győri István, képviselő: 
 
Kérdése volt, hogy az önkormányzati gépek tankolása át lett helyezve Cibere Jánoshoz. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen, mert úgy tudja valamivel olcsóbb. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
A végére hagyott egy kényes témát. A gyógyszertár, mint vállalkozás nem tartozik rájuk, de 
mint lakos igen és nagyon sok panasz érkezett az elmúlt hetekben a házi orvosához. A pana-
szok a következő voltak: fél 9-kor nem volt reggel nyitva, 22-en álltak sorba, fél 4-kor már be 
volt zárva. Inkább lemennek az emberek Lakitelekre. Odamennek 10 recepttel, de ebből csak 
felét kapják meg. A másik pedig a polgármesterség és a gyógyszerészeti munka. Tudja, hogy 
a hivatali papírokat is oda hordták aláírni. Véleménye szerint nem összeegyeztethető a két 
munka. Mondták már neki, hogy a 3 év alatt egy értelmes mondata volt, hogy felszólította 
lemondásra a polgármester urat.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A gyógyszerek listája egyre bővül. Nagyba segítené a munkáját, ha olyan gyógyszert nem 
írnának ki a házi orvosok, ami hónapok óta hiány. Át is fogja küldeni a jelenlegi listát az or-
vosoknak. A másik a helyettesítő gyógyszer. Szakmailag is megvan a véleménye ezekről. A 
sorállást is megtapasztalta, 1 hétre kénytelen volt ő beállni, mert nem voltak dolgozók. A 
hosszú sorhoz a programmódosítás is hozzájárul, folyamatosan ellenőriz a gép. A nyári idő-
szakban hihetetlen gyógyszerkiváltás történt. Mindenhol gond a rendkívül sok árváltozatás,  
és a támogatások megszüntetése. Minden hónapban változik a lista. A beteg ragaszkodik a 
gyógyszerhez stb. Megköszönte az észrevételt, próbálja megoldani, ő is látja a problémát. 
 
 
 



39 

 

Győri István, képviselő: 
 
Van egy terv, a Kádár Lajos Nyugdíjas Klubot kellene kibővíteni és ott lehetne gyógyszertárat 
kialakítani. Ha lenne rá lehetőség, támogatná. Látta polgármester urat hajnal 3 órakor még ott 
ténykedett a gyógyszertárban. De pontosan ő vétózta meg a leginkább azt a bizonyos tervet. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ne mondjon valótlanságot. Ajánlotta képviselőtársa figyelmébe a gyógyszertárakról szóló 
törvényt. Elnézést kért, ha valakit azzal fárasztott, hogy a gyógyszertárba kellett vinnie az 
aláírandó dokumentumokat. 
 
Bolláné Csernák Csilla, képviselő: 
 
A bolhapiac bevételéből a Jótanács Anyja Templom lépcsőjét csinálnák meg. Kérte a lakossá-
got, aki már selejtezett hozza el erre a napra. Borvák Erzsébetet kérdezte, hogy mi van az in-
gatlanokkal, amelyek bontást igényelnek, kaptak-e már választ? 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Nem kaptak választ. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Már egy sürgető levél is elment még egyszer. Magáningatlanokról van szó, ezért nem tudnak 
mit csinálni. Hogyan tudnák ezeket kisajátítani? A tulajdonosa nem tesz érte semmit, veszé-
lyeztetik a szomszédot is stb. 
 
Bolláné Csernák Csilla, képviselő: 
 
A bokrosi úti ingatlan elárverezésre került, nem tudja mi lett vele, mert az önkormányzat is 
megvehette volna. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Kisajátításra nagyon szigorú feltételeket ír a jogszabály. 

_____________________________________________________ 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt, több napirendi pont nem volt, a Képviselő-testület 
ülését 18:27 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 

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

                  polgármester                                    aljegyző 


