
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TISZAALPÁR  NAGYKÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
2013.  SZEPTEMBER  24-ÉN  TARTOTT  ÜLÉSÉNEK 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Határozatszám: 240.,  243 - 255. 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 



2 

 

Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 3985/2013. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-

én 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 
Dr. Vancsura Zoltán (9 fő) 

  Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
Külön megjelentek: Ajtai Elemér, CNÖ képviselő 
 Ajtai Elemérné, CNÖ elnök 
 Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs 
 Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető 
 Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Kisné Szabó Erzsébet, élelmezésvezető 
 Kiss Lajos, Pénzügyi és Gazdasági bizottsági külsős tag 
 Mészárosné Gémes Brigitta, Apraja Falva Közhasznú Egyesület elnöke 
 Szentirmay Tamás újságíró 
 Trió Tv. 
 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 16:50 órakor megállapította, hogy a Képviselő-testület 
9 fővel határozatképes. Napirendi pont előtt sürgősségi indítványt tett, mely szerint a nyílt 
ülés 1. pontjára fel kell venni az Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-rendszeréhez való csatlakozás tárgyában c. napirendi pontot. 
 
Szavazásra bocsátotta a Bursa Hungaricum elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pont felvételét. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Levételre javasolta a 12. napirendi pontot, mert a bizottság sem tárgyalta. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Nyílt ülés keretein belül tárgyalják a külsős tag megválasztását. Nem indokolt, hogy zárt ülés 
keretében tárgyalják, mert semmiféle személyiségi jogot nem sért. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az Mötv. írja elő. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Nagyon kivételesen egyetértett az előtte szólóval. Javasolta ne zárt ülés keretében tárgyalják. 
Felháborítónak tartja, hogy szavazati joggal beemelnek valakit, csakúgy, mert a bizottság 
elnöke így akarja. Rossznak tartja a törvényt, hogy a választópolgároknak joga van megtudni, 
kit választanak be a tagok közé. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A zárt ülés jegyzőkönyvét megnézheti bárki. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem. Külön is vannak tartva és kezelve a zárt jegyzőkönyvek. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Az aljegyző asszony a SzMSz-ből idézett. Annak idején részt vett a megalkotásában, a 
háttérben történtek egyeztetések. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a bizottsági külsős tag megválasztásának zárt ülés keretében történő 
tárgyalását, ahogyan a jogszabály előírja. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal - 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
zárt napirendi pontot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását és sorrendiségét a módosításokkal 
együtt. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
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Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-rendszeréhez 
való csatlakozás tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Zárt ülés 

 
2. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről  

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

3. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság külsős tagjának megválasztása  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Nyílt ülés 

 
4. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjának eskütétele és megbízólevelének átadása 

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

5. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás 
Társulási Megáll. 2. számú mód. tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

6. Előterjesztés közvilágítási lámpa elhelyezésére irányuló kérelem tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
7. Előterjesztés az Apraja Falva Közhasznú Egyesület kérelme tárgyában 

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

8. Előterjesztés a II. számú háziorvosi rendelő és a szolgálati lakás palatető javítása 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

9. Előterjesztés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi törvénynek megfelelő új 
vagyonrendelet megalkotása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bársony Lajos vagyongazdálkodási előadó 

 
10. Előterjesztés a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 kódszámú pályázat 

projektmenedzsmenti szerződés módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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11. Előterjesztés a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 kódszámú pályázat statikai 

szakvéleménye elfogadása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

12. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat számára felajánlott ingatlan 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

 
13. Előterjesztés a mobiltelefon- használattal kapcsolatban 

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

14. Előterjesztés a köztisztviselők juttatásairól szóló rendelet-tervezet és a közszolgálati 
szabályzat megalkotása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

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

16. Beszámoló Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. 
féléves teljesüléséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

17. Képviselők kérdései, interpellációi 
 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszeréhez való csatlakozás tárgyában 

 Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
 Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Jelentősen átalakult a pályázati rendszer, az interneten pontosan 
nyomon követhető. Felhívta a figyelmet a határidőkre. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a csatlakozás elfogadását. 
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
240/2013.(IX.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszeréhez való csatlakozás tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszeréhez való csatlakozásának lehetőségét megtárgyalta és 
támogatja a kezdeményezést. 
 
Határidő: 2013. október 11. 
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. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 

A Képviselő-testület 17:00 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 
 

A Képviselő-testület 17:32 órakor nyílt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjának eskütétele és megbízólevelének 
átadása 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felkérte Kis Lajost, az eskütételre. 

 
 

Eskütétel. 
Esküokmány és megbízólevél átadása. 

 
 

Kiss Lajos, külsős bizottsági tag jelölt: 
 
Megköszönte a bizalmat. 
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Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Csak a tisztánlátás érdekében elmondta, ő nemmel szavazott. 

_____________________________________________________ 
 
 

5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás 
Társulási Megáll. 2. számú mód. tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Kérte szavazzák meg. Újra kell szavazni, mert minősített többségi 
szavazattal kell megszavazni. Törvény által adott módosítás, amelyet meg kell szavazni. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Kérte aljegyző asszonytól, hogy nagyobb körülménnyel tekintse meg, hogy milyen többséget 
igényel egy-egy szavazás. Minősített többségi szavazatot, vagy egyszerű többségi szavazatot 
igényel az előterjesztés elfogadása. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel önkormányzati tulajdont érint, ezért minősített többségi szavazat szükséges hozzá. 
 
Szavazásra bocsátotta a 2. sz. módosítás elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
243/2013.(IX.24.) Kth. 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 2. számú 
módosítása 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 

_____________________________________________________ 
 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés közvilágítási lámpa elhelyezésére irányuló kérelem tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A kérelmező tegnap itt volt. Ne új lámpát szereljenek fel, hanem áthelyezéssel oldják meg a 
problémát. Annak idején felmérték, el kell hívni a Démászt. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
Ennek a világító testnek az elhelyezése nem egy világrengető dolog. 2 hónappal ezelőtt hozta 
be kérelmét az úr. Akkor is elmondta, hogy 50.000 forinttal támogatja, tegnap pedig elmondta 
60.000 forinttal támogatja. Ezért kérte jobban figyeljenek oda. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szeptember 18-án érkezett. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
A harmadik igen, mert az első Boris Ferenc belső zsebében van még. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Az önkormányzatnak fogják leszámlázni. A 60.000 forintot tegyék az általános 
kerettartalékba. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Közérdekű felajánlásként lesz befizetve és a közös kerethez lesz hozzácsatolva. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Volt egy hasonló kérdés? 
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Barna Sándor, képviselő: 
 
Az Arany J. utcai és egy másik kérelem volt, bejött a Démászos úr, akkor elmondta egyelőre 
ne foglalkozzanak a kérdéssel. Majd ők felmérik és elkészítik az állásfoglalást, amit 
elküldenek az önkormányzat részére. Azóta sem jött meg. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a kérelem elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
244/2013.(IX.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete közvilágítási lámpa 
elhelyezésére irányuló kérelem tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágítási lámpa 
elhelyezésére irányuló kérelmet megtárgyalta és elfogadta. Felkéri Dr. Vancsura István 
polgármestert a szükséges intézkedés végrehajtására, hogy vegye fel a kapcsolatot az EDF 
DÉMÁSZ Zrt-vel. 
 
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. Dunai Mihály (6000 Kecskemét, Március 15. u. 62. V. emelet 14. ajtó) 
6. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az Apraja Falva Közhasznú Egyesület kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérte az egyesület elnökét egészítse ki a kérelmet. 
 
Mészárosné Gémes Brigitta, Apraja Falva Közhasznú Egyesület elnöke: 
 
4 főt érint a kérelem. 
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Győri István, képviselő: 
 
Eddig hány főt érintett. 
 
Mészárosné Gémes Brigitta, Apraja Falva Közhasznú Egyesület elnöke: 
 
Óvodakötelesek, akik folyamatosan jönnek. Nagyon sok elutasítást kell adni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
12 főre szól az engedély. 
 
Mészárosné Gémes Brigitta, Apraja Falva Közhasznú Egyesület elnöke: 
 
Állami támogatást sem tudnak kérni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az engedélyezett létszám betelelt, nem tudnak támogatást adni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Az óvodába miért nem férnek be? 
 
Mészárosné Gémes Brigitta, Apraja Falva Közhasznú Egyesület elnöke: 
 
Nem tudja. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Miért nem férnek el? Van egy olyan belső szabály, hogyha valamelyik szülő nem dolgozik, 
elvből elutasítják. Kérjék be az óvodából miért kerültek elutasításra. 
 
Mészárosné Gémes Brigitta, Apraja Falva Közhasznú Egyesület elnöke: 
 
Közös cél, hogy találjanak megoldást. Nem tudják felvenni őket. A szülők vannak bajban. 
Egyre több a jelentkező és nem tudnak mit csinálni velük. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A kérelmet nem tudják támogatni. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Nem támogatja az egyesületet. Bölcsődét kell nyitni. 
 
Mészárosné Gémes Brigitta, Apraja Falva Közhasznú Egyesület elnöke: 
 
Nem a bölcsődésekről, hanem óvodás korú gyerekekről van szó. 
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Győri István, képviselő: 
 
Akkora óvoda van, hogy egész csoportot tudnak befogadni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a kérelem elutasításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
245/2013.(IX.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Apraja Falva Közhasznú 
Egyesület kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Apraja Falva Közhasznú 
Egyesület kérelmét megtárgyalta és elutasította. 
 
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. Mészárosné Gémes Brigitta 
6. Irattár 

 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Ilyenkor nem lehetne feltenni szorosan a témához kapcsolódó szavazást? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Külön meg kell vizsgálni a körülményeket. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
A szülők problémája. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Vannak megoldások, vagy a létszámot kell bővíteni, vagy máshol egy másik csoportot 
létrehozni, vagy pedig az óvodában egy előkészítő csoportot létrehozni. Meg kell vizsgálni 
melyik lehetőség lenne a legjobb. 

_____________________________________________________ 
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8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a I. számú háziorvosi rendelő és a szolgálati lakás palatető 
javítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Mit tárgyalt a bizottság? 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Mindenképpen javításra szorul. Kérdés, hogy a tetőszerkezet megbírja-e a javítást. Jelenleg is 
él részéről az épület megvételére irányuló kérelem, ami kétszer került már elutasításra. Nagy 
problémák vannak, ő pofozgatja az épület állagát. A bérleti díj köszönőviszonyba sincs a 
költségekkel. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Arra való tekintettel az árat viszonyítási alapként kell kezelni, másik árajánlatot is be kell 
kérni. Nagyon magas az ár.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az iskola tetője 2.000.000,- forint körül volt, de ehhez képest magas. Állítólag a pala sok 
helyen el van törve. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Arányában a két összeg között van különbség. Az iskola több szintes épület, veszélyességi 
pótlékot is figyelembe kellett venni. Nem látja, hogy olyan rossz állapotban lenne. Ha meg 
szeretné venni képviselő úr az amortizációs költséget is figyelembe kell venni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a további 2 árajánlatok bekérésének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
246/2013.(IX.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az I. számú háziorvosi 
rendelő és a szolgálati lakás palatető javítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az I. számú háziorvosi rendelő és 
a szolgálati lakás palatető javítását megtárgyalta. A következő döntést hozta: a képviselő-
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testület további 2 db árajánlat bekéréséről döntött és azok előterjesztéséről a következő 
képviselő-testületi ülésre. 
 
Határidő: októberi képviselő-testületi ülés 
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 

_____________________________________________________ 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi törvénynek megfelelő új 
vagyonrendelet megalkotása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bársony Lajos vagyongazdálkodási előadó 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ugyanazon szabályok vonatkoznak az önkormányzati vagyonra is, mint a nemzeti vagyonra. 
Ismertette részleteiben az előterjesztést. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Mindkét bizottság tárgyalta. A polgármester úr hatáskörét módosították, 5.000.000,- forintig a 
képviselő-testület döntsön. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Jogorvoslattal bárki fordulhat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a vagyonrendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 18/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat vagyonáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve a nemzeti vagyonról 
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szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében foglaltakat, valamint az egyes állami tulajdonban lévő 
vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 
rendelkezéseit – az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat vagyonáról. 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed 
a) az önkormányzatra, 
b) az önkormányzati vagyon kezelőire, hasznosítóira, használóira,  
c) az önkormányzat szerveire. 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletére és elidegenítésére.  
 
2. § E rendelet alkalmazásában vagyon  
a) a könyvviteli mérlegben kimutatandó vagyon és 
b) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. § (3) bekezdésében 
felsoroltak.  
 

II. Fejezet 
 

Az önkormányzati vagyon csoportosítása 
 

3. § (1) Az önkormányzati vagyon 
a) törzsvagyonból, ezen belül 

aa) forgalomképtelen törzsvagyonból és 
ab) korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból, valamint 

b) forgalomképes üzleti vagyonból 
áll. 
(2) A forgalomképtelennek besorolt önkormányzati  
a) vagyont nem lehet elidegeníteni, 
b) vagyont nem lehet megterhelni (kivéve a vagyonkezelői jogot és a jogszabályon alapuló 

használati vagy szolgalmi jogot), 
c) vagyonon dologi jog nem létesíthető, 
d) vagyonon osztott tulajdon nem létesíthető. 
(3) A forgalomképtelen besorolást kapott vagyontárgyra e rendelet hatályba lépése után a 

(2) bekezdésben meghatározott tartalommal kötött szerződés semmis. 
(4) A korlátozottan forgalomképes vagyon felett törvényben vagy e rendeletben 

meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni. 
(5) A forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgy és vagyonrész elidegenítése, 

megterhelése, vállalkozásba, gazdasági társaságba vitele, valamint egyéb hasznosítása, azaz a 
tulajdonosi jogok gyakorlása az e rendeletben meghatározottak szerint történik. 
 

1. Az önkormányzat törzsvagyona 
 

4. § Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyonból áll. 
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5. § (1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona  
a) a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonból, és 
b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonból 
áll. 
(2) A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon alatt a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény. 5. § (3) bekezdése szerinti vagyont kell érteni. 
(3) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon alatt a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 5. § (4) bekezdése szerinti vagyont kell érteni az alábbiak 
szerint: 

a) a nemzeti vagyonról szóló törvény 2. mellékletében meghatározott vagyonelemek, 
b) az e rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonnak 

minősített önkormányzati vagyonelemek. 
(4) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti 

vagyonnak minősíti az alábbi vagyont: 
 
a) BÁCSVÍZ ZRT   RÉSZVÉNY: 27.307 eFt ARÁNY:  0,59 % 
b) HOMOKHÁTSÁGI 
 REGIONÁLIS ZRT   RÉSZVÉNY:       190 eFt      ARÁNY:  0,95 % 
c) TISZAALPÁRI TELEPÜ- 

LÉSGAZDÁLKODÁSI KFT  JEGYZETT TŐKE: 500 eFt ARÁNY:  
100 % 

 
 (5) A (4) bekezdésben szereplő vagyon az a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 

vagyon, melynek önkormányzati tulajdonban történő megőrzése hosszú távon indokolt. 
(6) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe tartozik az (1) bekezdésen túl 

az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 
1991. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott levéltári anyag is. 

 
6. § (1) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona 
a) az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról 

szóló 1991. évi XXXIII. törvényben, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvényben korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyonelemekből, valamint 

b) az önkormányzat által az a) ponton túl korlátozottan forgalomképes vagyonnak 
minősített vagyonából áll. 

 
7. § (1) A törvény alapján korlátozottan forgalomképes vagyonelemek 

forgalomképességének tartalmát az érintett törvény határozza meg. 
(2) A 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint az önkormányzat által korlátozottan 

forgalomképes vagyonnak minősített vagyonelemének forgalomképességének tartalmát az 
önkormányzat 
az (1) bekezdésben foglaltakkal megegyezően határozza meg. 
 

2. Az önkormányzat üzleti vagyona 
 

8. § Az önkormányzat üzleti vagyonát jelenti mindazon vagyon, amely nem tartozik az 
önkormányzat törzsvagyonába. 
 

III. fejezet 
 

A vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása 
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3. Tulajdonjog átruházás 
 

9. § (1) Vagyon tulajdonjogát átruházni fő szabályként, csak versenyeztetés útján, az 
összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás 
értékarányosságával lehet. 

(2) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni 
a) természetes személy vagy 
b) a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott átlátható szervezet részére lehet. 
 
10. § (1) Nem lehet értékesíteni az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának 

körébe sorolt vagyont. 
(2) Az egyes korlátozottan forgalomképes törzsvagyont a forgalomképességre vonatkozó 

korlátok figyelembevételével lehet értékesíteni. 
(3) Az üzleti vagyont az alábbiak szerint lehet értékesíteni 
a) a képviselő-testület az 5.000.000,- tól 10.000.000,- Ft-ig terjedő értékhatár között a 

helyben szokásos módon hirdeti meg a vételi ajánlattétel jogát, 10.000.000,- Ft feletti értékű 
vagyon értékesítéséről a megyei lapban való hirdetéssel, a legjobb ajánlattevő javára dönt,  
továbbá 

b) az 5.000.000,- Ft értékhatárt el nem érő vagyon értékesítéséről, az értékesítés módjáról a 
képviselő-testület egyedi mérlegelés alapján dönt. 

(4) A (2) bekezdésben meghatározott vagyon értékesítésére – a törvényi korlátok 
betartásával, de értékhatártól függetlenül -  10. § (3) bekezdés b) pontjában rögzített 
szabályokat kell alkalmazni. 
 

4. Ingyenes vagyonátruházás 
 

11. § (1) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni a nemzeti vagyonról 
szóló törvény 13. § (3)-(7) bekezdése alapján lehet. 

(2) E szabályokat nem kell alkalmazni a pénzvagyonra, valamint a követelésekre és fizetési 
kötelezettségekre. 

 
5. A vagyon megterhelése 

 
12. § (1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát nem lehet megterhelni. 
 
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a forgalomképtelen törzsvagyon megterhelhető: 
a) vagyonkezelői joggal 
b) jogszabályon alapuló használati joggal vagy szolgalommal. 
 
13. § (1) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának 

megterhelhetőségét a törvény alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyon 
esetében törvények határozzák meg. 

(2) Az önkormányzat e rendelet alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített 
vagyonára a 12. § -ban meghatározottakat kell alkalmazni. 

 
14. § (1) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonát meg lehet terhelni. 
(2) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonának megterhelése – értékhatárra 

tekintet nélkül – a képviselő-testület joga. 
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6. A vagyon vállalkozásba vitele 
 

15. § (1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát nem lehet vállalkozásba vinni. 
(2) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának vállalkozásba 

vitelének szabályait a törvény alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyon 
esetében törvények határozzák meg. 

(3) Az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített törzsvagyon vállal-
kozásba vitelére a (2) bekezdés előírásait kell alkalmazni. 

 
16. § (1) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona vállalkozásba vihető. 
(2) A vállalkozásba vitelre, a gazdasági társaságban való részvételre a nemzeti vagyonról 

szóló törvény 8. §-ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 
(3) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona feletti (2) bekezdésben meghatározott 

rendelkezési jogot – értékhatár nélkül – a képviselő-testület gyakorolja. 
 

7. Vagyonkezelési jog létesítése és átengedése 
 

17. § (1) Vagyonkezelői jogot létesíteni kizárólag a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § 
(1) bekezdés b) pontjában felsorolt vagyonkezelők részére önkormányzati közfeladat 
ellátásához kapcsolódva lehet akkor, ha az biztosítja a feladatellátás feltételeinek hatékony 
biztosítását, a vagyon állagának és értékének megőrzését, védelmét, illetve a vagyon értékét 
növeli. 
     (2) A vagyonkezelő jog létrejöhet vagyonkezelési szerződéssel vagy kijelöléssel. 

(3) Vagyonkezelési szerződés értékhatárra való tekintet nélkül versenyeztetés nélkül 
köthető. 

(4) Az önkormányzat a vagyonkezelési szerződés megkötésekor, az ott részletezett 
feltételek meghatározásával dönt arról, hogy a vagyonkezelőnek 

a) elengedi vagy 
b) nem engedi el 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 109. § (6) bekezdése szerinti 
kötelezettségét. 
 

18. § Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának körébe sorolt 
vagyon vagyonkezelési jogát a forgalomképesség korlátozásának tartalmát meghatározó 
feltételek figyelembe-vételével lehet átengedni.  

 
19. § (1) A képviselő-testület dönt a vagyon vagyonkezelési jogának ellenérték fejében 

történő átengedéséről. 
(2) A vagyonkezelési jog értékének meghatározása piaci érték alapul vételével történik.  
(3) A vagyonkezelési szerződés a vagyonkezelés ellenértékeként  
a) pénzösszeget vagy 
b) pénzben kifejezett értékű tevékenységet vagy más ellenszolgáltatást 

ír elő. 
 

20. § A vagyonkezelő, mint a vagyonkezelési jog jogosultja köteles a vagyonkezelési jog 
gyakorlása során betartani a következőket: 

a) a vagyonkezelésbe vett vagyont a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, 
elvárható gondossággal birtokolni, használni és a vagyon hasznait szedni,  

b) a vagyont rendeltetésszerűen használni, 
c) a vagyont fenyegető veszélyről és a bekövetkezett kárról értesíteni az önkormányzatot,  
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d) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 109. § (7) bekezdésében 
meghatározott kötelezettségének eleget tenni, 

e) a vagyonkezelési szerződésben meghatározottakat, és e rendeletben előírt 
kötelezettségeket teljesíteni, 

f) tűrni a vagyonkezeléssel kapcsolatos ellenőrzéseket, és köteles az ellenőrzésekben 
közreműködni, az előírt beszámolást teljesíteni. 
 

21. § (1) Vagyonkezelői jogot ingyenes átengedni a következő vagyonkezelőknek lehet: 
a) költségvetési szerv vagy önkormányzati intézménynek, 
b) önkormányzati társulásnak. 
(2) Az önkormányzat a vagyonkezelői jogot ingyenesen  kizárólag közfeladat ellátása 

érdekében engedheti át. 
 

22. § (1) A vagyonkezelés ellenőrzése az alábbi módon történik: 
a) az Áht. 70. § (1) bekezdés b) pontja figyelembe vételével a belső ellenőrzés keretében,  
b) a vagyonkezelők éves beszámoltatásával, melynek keretében elkészítik az általuk kezelt 

vagyonra vonatkozó vagyonkimutatást, és ismertetik a vagyongazdálkodási terv adott 
időszakra vonatkozó teljesülését, 

c) pénzügyi bizottság által végzett eseti ellenőrzéssel. 
(2) A vagyonkezelés ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy a vagyonkezelő 
a) megőrizte-e a vagyontárgy értékét, 
b) gondoskodik az állag megóvásról, a jó karbantartásról, 
c) az egyéb vállalt kötelezettségét teljesíti-e. 
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti ellenőrzéseket az önkormányzat éves ellenőrzési 

tervében szerepeltetni kell. 
 

8. A haszonélvezeti jog 
 

23. § (1) Vagyon tekintetében haszonélvezeti jogot biztosítani versenyeztetés nélkül lehet. 
(2) Nem lehet az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe sorolt vagyonra 

haszonélvezeti jogot alapítani - kivéve a jogszabályon alapuló használati jogot vagy 
szolgalmat. 

(3) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának körébe sorolt 
vagyonra vonatkozóan haszonélvezeti jogot - a forgalomképesség korlátozásának tartalmát 
meghatározó feltételek figyelembe-vételével - a 10.§. (4) bekezdése szerinti szabályozás 
alapján lehet alapítani.  

(4) Az üzleti vagyon tekintetében a haszonélvezeti jog alapítására a 10.§. (3) bekezdés a) 
és b) pontjában rögzített szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 

 
9. Hasznosítási jog, használatba adás 

 
24. § (1) Forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyon jogszabályon alapuló használati 

joggal terhelhető csak meg. 
(2) A korlátozottan forgalomképes vagyon esetében a hasznosítási jog, és használatba adás 

tekintetében figyelembe kell venni az adott vagyonelemre előírt forgalomképességi 
korlátokat. 

25. § (1) Az üzleti vagyon használati, hasznosítási jogának átengedéséről, annak 
ellenértékéről és időtartamáról – értékhatártól függetlenül – a Képviselő-testület jogosult 
dönteni. 



19 

 

26. § Önkormányzati vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható 
használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben, az itt felsorolt szervezeti kör 
részére 

a) költségvetési szerv vagy önkormányzati intézmény 
b) önkormányzati társulás 
c) egyéb non-profit szervezet (alapítvány, egyesület, stb.) 
 

10. A helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei 
 

27. § A helyi önkormányzat a kizárólagos gazdasági tevékenységei gyakorlásának jogát a 
nemzeti vagyonról szóló törvény alapján engedi át, és nemzeti vagyonról szóló törvény 
alapján gondoskodik az önkormányzat a törzsvagyonában lévő vízi-közművek létrehozásáról 
és működtetéséről. 

 
11. A pénzeszközök feletti joggyakorlás 

 
28. § (1) Az önkormányzat jogosult az ideiglenesen feleslegessé vált pénzeszközeinek 

hasznosításra, pénzeszközeinek ideiglenes és végleges átadására. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jog gyakorlásának részletező szabályait az 

önkormányzat költségvetési rendelete, és más rendelete határozza meg.  
 

12. Az önkormányzat követeléseiről való lemondás 
 

29. § Az önkormányzat követeléseiről – mint az önkormányzati vagyon részéről – való 
lemondás jogát, a jogszabályi keretek között, értékhatártól függetlenül a képviselő-testület 
gyakorolja. 

 
30. § (1) A követelésről csak akkor lehet lemondani, ha 
a) az nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását, 
b) a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelést részben vagy 

egészben nem lehet behajtani, és remény sincs a követelés későbbiekben való behajtására, 
c) a követelés érvényesítése, behajtása bizonyítottan a követelés összegét meghaladó 

költségekkel jár, 
d) a bíróság bevonásával történő behajtás során – figyelembe véve az a) és b) pontokban 

foglaltakat – a követelésről való lemondásról bírói egyezség történt, 
e) a felszámolási eljárás vagy a csődeljárás során a követelést részben vagy egészben nagy 

valószínűséggel pénzügyileg nem lehet realizálni, vagy a csődeljárás során – figyelembe véve 
az a) és b) pontokban foglaltakat – csődegyezségi megállapodást kötöttek, 

f) bizonyított, hogy a követeléssel érintett szervet, személyt nem lehet elérni vagy fellelni. 
(2) A követelésről való lemondás magában foglalja az egész követelésről való lemondást, 

valamint a követelés egy részéréről való lemondást.  
(3) A követelésekről való lemondás esetében figyelembe kell venni az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdésében meghatározott, a kis összegű 
követelés értékhatárát el nem érő követelések behajtására vonatkozó rendelkezést. 

 
31. § Ha az önkormányzat költségvetési rendelete eltérően nem rendelkezik, az 

önkormányzati költségvetési szervek tekintetében követelésről lemondani a Képviselő-testület 
engedélye alapján lehet. 
 

13. Hitelfelvétel és törlesztés, kötvénykibocsátás, beruházás és felújítás, lízing 
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33. § (1) Az önkormányzatnak van lehetősége hitelfelvételre és kötvénykibocsátásra. A 

hitel felvételével, a meglévő hitelek törlesztésével, valamint a kötvénykibocsátással 
kapcsolatos rendelkezéseket az önkormányzat költségvetési rendelete állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletében dönt arról, hogy milyen beruházásokat, 
felújításokat valósít meg, és rendelkezik azok pénzügyi fedezetéről. 

(3) Az önkormányzat lízingszerződés kötéséről a költségvetési rendeletében dönt. 
 

14. Ellenérték nélkül kapott, felajánlott vagyon 
 

34. § (1) Az önkormányzat számára más személy vagy szerv által ellenérték nélkül juttatott  
vagyon elfogadásáról a képviselő-testület dönt. 

 (2) A térítés nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásának feltétele, hogy 
a) az önkormányzat tudja teljesíteni az elfogadott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségeket, 
b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítése likviditási problémát ne okozzon, és ne 

zavarja az önkormányzati feladatok ellátását. 
 

IV. Fejezet 
 

Vagyonkimutatás  
 

35. § (1) Az önkormányzat vagyonállapotát vagyonkimutatásban kell kimutatni az éves 
zárszámadáshoz kapcsolódóan. 

(2) A vagyonkimutatást adott év december 31-ei fordulónappal kell készíteni. 
 
36. § (1) A vagyonkimutatás az alábbi két fő részből áll 
a) I. A mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek részből, 
b) II. A mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek részből. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott résznek tartalmaznia kell  
a) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt 
római számmal jelzett eszköz és forráscsoportokat,  

b) az a) pontban meghatározottak részletezéseként arab számmal jelzett tételeket: 
ba) a tárgyi eszközöknél, 
bb) a befektetett pénzügyi eszközöknél, 

c) az a)–b) pont szerinti tételekhez tartozó összes értéket, ezen belül: 
ca) a forgalomképtelen törzsvagyon értékét, 
cb) a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon értékét, 
cc) a forgalomképes üzleti vagyon értékét. 

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott résznek tartalmaznia kell az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. 
(XII. 24.) Kormányrendelet 44/A. § (3) bekezdésében felsoroltakat  

a) forgalomképtelen törzsvagyon, 
b) korlátozottan forgalomképes törzsvagyon,  
c) forgalomképes üzleti vagyon 
részletezésben. 

 
V. Fejezet 

 

Eljárási szabályok 
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37. §  A versenytárgyalásnak általában nyilvánosnak kell lennie, önkormányzati érdekből a 
képviselő-testület minősített többséggel zártkörű versenytárgyalás mellett is dönthet. 
 

38. § (1) A vagyon értékének meghatározásakor általában az adott vagyonnak az 
önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában szereplő értékét kell alapul venni. 

(2) A vagyon értékesítésekor – beleértve az értékpapírokat is –  5.000.000,-Ft feletti 
vagyon piaci értékének meghatározása érdekében szakértő bevonása szükséges. Amennyiben 
a szakértő által meghatározott vagyoni érték magasabb, mint a könyvviteli nyilvántartásokban 
kimutatott érték, úgy az előbbi értéket kell alapul venni az értékesítéssel kapcsolatos jogok 
gyakorlásakor. 

(3) A gazdasági társaságba történő vagyonbevitel esetében a vagyon piaci értékét szakértő 
bevonásával kell megállapítani. 

(4) A vagyonkezelői, haszonélvezeti, használati vagy hasznosítási jog átengedésekor az 
ellenérték meghatározása piaci értéken történik. 5.000.000,- Ft érték felett piaci érték 
meghatározása érdekében szakértő bevonása szükséges.  

 
39. § Az e rendeletben foglalt előírások teljesítéséről, különös tekintettel a tulajdonosi 

jogok gyakorlása e rendeletnek való megfelelőségéről – az e témában végrehajtott ellenőrzés 
megállapításai alapján – a polgármester évente legalább egyszer tájékoztatja a képviselő-
testületet. 
 

VI. Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

40. § E rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba. 
 

     41. § E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodási szabályairól szóló, többször módosított  7/1992.(XII.07.)Ktr. számú, és a 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti 
vagyon elemekről szóló 5/2012. (III.01.) Ktr. számú önkormányzati rendelet. 
 
 

A jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott: 
 
 

Dr. Vancsura István     Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna  
     polgármester                aljegyző 

 
 
Záradék: 

 
Az önkormányzati rendelet 2013. szeptember 25. napján került kihirdetésre. 
 
 
 

Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
aljegyző 

_____________________________________________________ 
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10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 kódszámú pályázat 
projektmenedzsmenti szerződés módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jogos-e az igénye, erről szól a döntés. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a szerződés módosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
247/2013.(IX.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-
0069 kódszámú pályázat projektmenedzsmenti szerződés módosítása tárgyában  
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 
kódszámú pályázat kapcsán megjelent közleményben foglaltakat támogatja és hozzájárul, 
hogy a Közreműködő szervezet megvizsgálja a HBF Hungaricum Kft. részére jogos-e a 
többletköltség megítélése. 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a szükséges tájékoztatást a Közreműködő 
szervezet részére tegye meg és eredmény esetén tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül:   

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. HBF Hungaricum Kft. 
6. Közreműködő Szervezet 
7. irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 kódszámú pályázat statikai 
szakvéleménye elfogadása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Épületenergetikai pályázat, amihez kérnek hiánypótlást. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Figyeljék a pályázat kimenetelét, ha nyer, azonnal árajánlatot kell kérni az orvosi rendelőre is, 
illetve a másik kettőre is. 
 
Dr. Taricsak Tibor, alpolgármester: 
 
Árajánlatot attól függetlenül is lehet kérni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Akkor már célszerű megvárni nyer-e a pályázat, mert akkor egész más ajánlatot kell kérni. 
 
Győri István, képviselő: 
 
A bizottság elnöke is azt mondta 1-2 hónappal ezelőtt, hogy a költségvetés milyen rossz 
helyzetben van. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Semmi köze a költségvetéshez, épületenergetikai pályázat. Nem tartozik a napirendhez. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Itt van benne a polgármester úrnak nincs kompetenciája, hogy 100.000,- forint feletti költség 
esetén a képviselő-testületnek kell dönteni. Tudomása szerint egy főtengelyt vett polgármester 
úr 450.000,- forint értékben. Ehhez pedig a testület asszisztált. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem a napirendhez tartozott. Szavazásra bocsátotta a szakvélemény elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
248/2013.(IX.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/B/12-2013-
0170 kódszámú pályázat statikai szakvéleménye elfogadása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésbe foglaltakat 
megtárgyalta és támogatja. Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a Balogh és Társa 
Bt-vel (6000 Kecskemét, Gázló u. 26.) kösse meg a szerződést bruttó 127.000,- Ft-ért. 
 
Határidő: 2013. október 01. 
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Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Határozatról értesül:   

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Balogh és Társa Bt. (6000 Kecskemét, Gázló u. 26.) 
6. irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat számára felajánlott 
ingatlan tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az ingatlan tulajdonosa felajánlotta az önkormányzatnak az ingatlant. A tulajdonos 500.000,- 
forintot kér az épületért. Ismertette a számokat, durván 2.500.000,- forintba kerülne az épület 
megvásárlása és felújítása. 
 
Bolláné Csernák Csilla, képviselő: 
 
Miért nem lehet elbontani? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az épület nincs olyan rossz állapotban, hogy elbontsák, felújításra szorul. Ennyiért nem lehet 
ingatlant kapni. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
Nem tudja ki állapította meg, hogy ennyit kell rákölteni. Két hónappal ezelőtt azt mondták 
még életveszélyes, most is ugyanilyen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szociális lakásra szükség lenne. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Mikor elutasító döntés születik, akkor a felszólítás attól éljen és menjen ki a tulajdonosnak. 
 
 
 
 



25 

 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Többszörösen végigjárták a témát. Büntetést szabnak ki, de az nem egyezik a céllal, mert el 
kell bontani. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Nem támogatja a beruházást. A hivatal szakemberei is közveszélyesnek nyilvánították, akkor 
annak van alapja. Fel lehet kínálni egy olyan lehetőséget, hogy a bontási részből az 1/3 
költséget átvállalja az önkormányzat, vagy munkaerőt és energiát biztosítanak hozzá. Így 
támogathatónak tartja. Eladó ház sok van a faluban és nincsenek olyan anyagi helyzetben, 
hogy megvegyék. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
A közösködést meg kell fontolni. Vagy fel kell vállalnia az önkormányzatnak, de azt tartja 
nem feltétlen szükséges, de részt vállalni nem javasolta. Ha átadná az ingatlant, hogy tegye 
rendbe az önkormányzat, elfogadhatónak tartja. Közösködést nem javasolta. Viszontajánlatot 
lehet tenni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha nem tudja értékesíteni valamit kell csinálnia, tehát valószínűleg vissza fog kerülni testület 
elé. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Ingyenesen átveheti az önkormányzat és akkor lebontanák. Vannak gépek, amelyekkel el 
tudják szállítani a hulladékot. Nem kötelező feladata az önkormányzatnak, hogy felújítsák a 
házakat. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
Kérése a testület felé kezdjenek vele valamit, évek óta zajlik a dolog. Mindenképpen meg 
kellene venni, hogy balesetmentessé tegyék. 
 
Bolláné Csernák Csilla, képviselő: 
 
Támogatja képviselőtársát, ne utasítsák el. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A tulajdonosokkal kell felvenni a kapcsolatot. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Konkrétumot terjesszenek be. 
 
 

Dr. Taricska Tibor, alpolgármester 18:25 órakor kiment a Képviselő-testületi ülésről, 
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így a jelenlévő képviselők létszáma: 8 fő. 
 
 
Miről tárgyaljanak? Nemcsak az 500.000,- forintról van szó, hanem még utána belekerül 
1.500.000,- forintba. Határozottan utasítsák vissza. Az épület életveszélyes, ennek 
lebontásához az önkormányzat hozzá tud járulni. Ha fel lett szólítva, valamelyest érezheti 
ennek súlyát a tulajdonos, jönnek a büntetések. Várja a további javaslatokat, mert ő már tett 
egyet. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Minden ingatlan tulajdonost úgy kell megkörnyékezni, hogy adja oda ingyen az 
önkormányzatnak és az önkormányzat intézi a további sorsát az épületnek. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Saját javaslatát jobbnak tartja, mert csak a 1/3-át állná az önkormányzat. 

 
 

Dr. Taricska Tibor, alpolgármester 18:27 órakor visszajött a Képviselő-testületi ülésre, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő. 

 
Mennyit sikerült eddig lebontani vagy lebontatni? 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Hármat sikerült eddig, de 25 ingatlan van. 1-2 hónap alatt nem fogják tudni megoldani. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a költségek 1/3 részének átvállalását, amennyiben az ingatlan ingyen az 
önkormányzaté lesz. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
249/2013.(IX.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat számára felajánlott ingatlan (Tiszaalpár, Ady E. u. 91. hrsz: 1786) 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 Török Péter 1214 Budapest XXI. 
ker., Rakéta utca 37. IV. em/14. szám alatti ingatlantulajdonos Tiszaalpár, Ady E. u. 91. szám 
alatti ingatlanának (hrsz: 1786) bontási költségeinek 1/3-ad részét átvállalja, abban az esetben, 
amennyiben az ingatlan ingyen az önkormányzat tulajdonába kerül. 
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Határidő: azonnal 
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. Török Péter 1214 Budapest XXI.ker., Rakéta u. 37. IV. em/14 
6. Bodor Ádám, Településgazdálkodási Kft. vezetője 
7. irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti előterjesztés elutasítását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
250/2013.(IX.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat számára felajánlott ingatlan (Tiszaalpár, Ady E. u. 91. hrsz: 1786) 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 Török Péter 1214 Budapest XXI. 
ker., Rakéta utca 37. IV. em/14. szám alatti ingatlantulajdonos ajánlatát, a Tiszaalpár, Ady E. 
u. 91. szám alatti ingatlan (hrsz: 1786) 500.000,-Ft vételáron történő megvásárlását 
visszautasította. 
 
Határidő: azonnal 
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. Török Péter 1214 Budapest XXI.ker., Rakéta u. 37. IV. em/14 
6. irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a mobiltelefon- használattal kapcsolatban 
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Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javaslat, hogy önkormányzati kör és a képviselők is csatlakoznának hozzá. A bizottság 
támogatta. Névsort kellene kérni. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Másodperc alapú a számlázás. A névsort is megkérdezte, de nem tudnak adni, mert mindenkit 
nyilatkoztatni kell. De sok olyan konstrukció van, hogy 1 család van benne, de annak 10 tagja 
van, tehát nem áll módjukban kiadni. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Nem támogatja. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Csak az alapdíjat kell fizetni. A szabályzatban benne van, ha külsőssel beszél, akkor ő állja a 
költségeket. 
 
 

Bolláné Csernák Csilla képviselő 18:35 órakor kiment a képviselő-testületi ülésről, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 8 fő. 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a kérelem elutasításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
251/2013.(IX.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a mobiltelefon- használat 
tárgyában 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a mobiltelefon- használatáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta. A költség-hatékonyság azt kívánja, hogy kiterjesszék a 
mobiltelefon-használatot az önkormányzati dolgozókra és a Képviselő-testület tagjaira is. 
A képviselő-testület felkéri Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző asszonyt a 
szükséges intézkedések elindítására és elvégzésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 
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1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi-Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a köztisztviselők juttatásairól szóló rendelet-tervezet és a 
közszolgálati szabályzat megalkotása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
 

Bolláné Csernák Csilla képviselő 18:36 órakor visszajött a képviselő-testületi ülésre, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő. 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Illetmény kiegészítésnél 10% hangzott el. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Arról hozzanak határozatot, hogy a tegnap említett nevekre legyen kidolgozva a plusz 8.000,- 
forintos Erzsébet utalvány. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
A százalékokra javasolt 15%-ot a felsőfokú végzettséghez, mert meg kell különböztetni. 
 
Dr. Barna Sándor, képviselő: 
 
Fordítva gondolta, az alacsonyabb jövedelműeknek legyen magasabb százalék. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Pontosan ezt tartja rossznak. Inkább az alapbér legyen egységesen magasabb. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Az egységes bérezés biztos, hogy nem viszi előre a dolgot. Akár komolyabb 
megkülönböztetésről is szó lehetne. Teljesítményértékelésnek kellene jól működnie. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Sikerágazatban meg lehet oldani. 
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Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Teljesen mindegynek kellene lennie. Nagyon sok minden a pénzről szól. A motiváltság csak a 
kommunista világban volt jellemző, azt gondolták az emberek belsejéből fakadt. Éppen az 
ellenkező irányba kellene haladnia a világnak. Nem jó ez, csak nem tudnak ettől jobbat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A teljesítményértékelést most végezték el. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Már ki lett fizetve? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Két hónapra vonatkozik. Amikor a költségvetést tárgyalják, akkor tárgyalják ezt is a jövőre 
nézve. 
 
 

Vita folyik az adhatóságról, annak időtartamáról és a pénzügyi fedezetről. 
 
 
Győri István, képviselő: 
 
Megy az osztogatás. Elnézést kér a dolgozóktól. A bérmaradványból kerül kifizetésre, úgy, 
hogy mínuszos a költségvetés. 13,13%-os önkormányzati létszámkeret hiánya mellett kerül 
kifizetésre. A pedagógusoknál, óvodásoknál most volt 60%-os béremelés. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A közalkalmazotti téma nem ide tartozik. 
 
Győri István, képviselő: 
 
A köztisztviselők sokkal jobban meg voltak becsülve. Most az állam segített a 
közalkalmozottakon, biztos benne segíteni fog a köztisztviselőkön is. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Amikor a 19 főnél is megmaradt az 1.800.000,- forint, nyilvánvaló azt jelenti, hogy nem a 
13,13 fővel számoltak, hanem a 19-el, és még ott is megmaradt a bérmaradvány. Most is 
sajnálja a köztisztviselőktől, pedig megdolgoztak érte. 
 
Győri István, képviselő: 
 
92.000.000,- forint hiány van a költségvetésben. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az egy másik történet, egyelőre még működik. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Igaza van Győri képviselőtársának. Ha valahol bérmaradvány keletkezik nem muszáj 
szétosztani. Kategorizálással kapcsolatban 250-300 ezer forintot sem adna. Annak adna, 
akinek kevés a fizetése, mert név nélkül mondta el, pénteken is itt volt az a személy 16:25 
órakor és az ülés anyagát küldte ki. Elmondta, régen nem volt olyan, hogy a jegyző és a 
polgármester úr nem volt bent a hivatalban, amikor a testületi ülés anyaga kiküldésre került. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Szöges ellentétben van, amit mond.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Örül a hozzászóláshoz. Vancsura Zoltán élharcosa volt, hogy két fővel kell csökkenteni a 
hivatali dolgozók létszámát. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Személyeskedést lezárta. 
 
Szavazás bocsátotta a javasolt 15%, illetve 10% illetménykiegészítés elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodással – nem fogadta 
el a javaslatot.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a 10% illetménykiegészítés elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
252/2013.(IX.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Polgármesteri 
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokat és támogatásokat 
megtárgyalták. A Képviselő-testület a felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselőknek 
egyaránt 10%-os illetménykiegészítést állapított meg. A továbbiakban az illetménykiegészítés 
fedezetéül szolgáló keretösszeget a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben minden 
évben meg kell határozni. 
 
Határidő: 2013. október 1 – 2013. november 30. 
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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. Irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a köztisztviselők juttatásairól szóló rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelete 

 
a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára 

biztosított juttatásokról és támogatásokról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 152.§, 234.§ (3)–(4) bekezdésében, 
236. § (4) bekezdésének a) pontjában és 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el. 
 

I. Fejezet 
A RENDELET HATÁLYA 

 
1. Az önkormányzati rendelet hatálya 

 
1.§ (1) Az önkormányzati rendelet hatálya a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatalban (a 

továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre 
terjed ki. 
 

 (2) Az önkormányzati rendeletben meghatározott juttatások és támogatások a nem teljes 
munkaidőben foglalkoztatott (részmunkaidős) köztisztviselőket munkaidő-arányosan illetik 
meg. 
 

2. A juttatások és támogatások fedezete 
 

2.§ (1) A juttatásokra és támogatásokra adott évben kifizetendő keretösszegeket a 
Képviselő-testület a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben – a (2) bekezdés 
figyelembe vételével – állapítja meg. 
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(2) A keretet juttatásonként, támogatásonként külön-külön – az 1. számú melléklet szerinti 
tartalommal és formában – is meg kell állapítani azzal, hogy az önkormányzati rendelet 
szerint a juttatásokra keret biztosítása nem kötelező. 

 
3.§ (1) A jegyző év közben pótelőirányzatot kérhet, ha a Képviselő-testület az adott évre: 

a) nem állapított meg előirányzatot a juttatásokra, vagy 
b) a juttatásokra, támogatásokra megállapított keret kevésnek bizonyul. 

 
(2) A kérésnek a Képviselő-testület a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 

módosításával tehet eleget. 
 

4.§ A jóváhagyott előirányzat adott évi felhasználhatósága miatt keletkező pénzmaradvány 
a következő évben felhasználható az önkormányzati rendeletben szabályozott juttatásokra és 
támogatásokra. 

 
5.§ A jegyző a felelős az önkormányzati rendeletben szabályozott juttatások, támogatások 

fedezetéül szolgáló: 
a) megfelelő előirányzatoknak a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-

tervezetben való szerepeltetéséért; 
b) a jóváhagyott előirányzatok szerinti gazdálkodásért. 

 
3. A juttatások és a támogatások fedezetére szolgáló keret felhasználása 

 
6.§ (1) A juttatások és támogatások fedezetéül szolgáló keretet a Közszolgálati Szabályzat 

rendelkezései szerint kell felhasználni. 
 
(2) Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell 

vezetni. 
 

4. A juttatásokkal és a támogatásokkal kapcsolatos jegyzői feladatok 
 

7.§  (1) A jegyző – az emberi erőforrás ügyintéző útján – a juttatásokkal kapcsolatosan 
köteles intézkedni: 

a) a juttatások körültekintő felhasználásának biztosításáról, 
b) a foglalkoztatott köztisztviselők szociális helyzetének folyamatos figyelemmel 

kíséréséről, 
c) az egyes juttatásokra való jogosultság megállapításáról, 
d) az egyes megítélt juttatások folyósításáról. 

 
(2) A jegyző – az emberi erőforrás ügyintéző útján – köteles intézkedni: 

a) a szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosításáról, 
b) az igényjogosultság megállapításáról, 
c) a támogatások folyósításáról. 

 
II. Fejezet 

A KÖZTISZTVISELŐ DÍJAZÁSA 
 

1. Illetménykiegészítés 
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8.§ (1) A felsőfokú végzettségű köztisztviselőt 10 %,  a középfokú végzettségű 
köztisztviselőt 10 % illetménykiegészítés illeti meg, melynek jogszabályi alapja a 
közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott maximális 20 %. 

 
(2) Az illetménykiegészítés fedezetéül szolgáló keretösszeget a költségvetésről szóló 

önkormányzati rendeletben minden évben meg kell határozni. 
 

2. Vezetői pótlék 
 

9.§ A köztisztviselőt osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén 
alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlék illeti meg. 

 
(2) A vezetői pótlékra jogosító munkaköröket a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzata tartalmazza. 
 
(3) A vezetői pótlék fedezetéül szolgáló keretösszeget a költségvetésről szóló 

önkormányzati rendeletben minden évben meg kell határozni. 
 

III. Fejezet 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
10.§ (1) Az önkormányzati rendelet Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testületének a Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről szóló 
19/2013.(IX.25.) önkormányzati rendeletének a jelen szabályokra tekintettel való 
módosításáról szóló önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Azzal 
egyidejűleg Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők 
szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti 
támogatásairól szóló 8/2001. (X. 30.) Ktr. számú rendelete hatályát veszti. 

 
(2) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik. 
 

 
A jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott: 

 
 

Dr. Vancsura István     Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna  
     polgármester                aljegyző 

 
 
Záradék: 

 
Az önkormányzati rendelet 2013. szeptember 25. napján került kihirdetésre. 
 
 
 

Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
aljegyző  
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1. számú melléklet 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2013.(IX.25.) önkormányzati rendeletéhez 
 

A juttatások és támogatások fedezetére biztosítható keret 
 
 

A) JUTTATÁSOKRA KIFIZETHETŐ KERET: 

Sorszám Juttatások megnevezése   
Éves 

keretösszeg 
Egyéb 

szabályok 

A/1. 

Lakhatási, lakásépítési-, -
vásárlási, -felújítási 
támogatás       

A/2. 

Családalapítási és 
gyermekvállalási 
támogatás .- családalapítási támogatás     

    
.- gyermekvállalási 
támogatás     

A/3. szociális támogatáseseti . - szociális segély     
    .- beiskolázási segély     
    .- temetési segély     

A/4. Illetményelőleg       

A/5. 

Tanulmányi ösztöndíj, 
képzési, továbbképzési és 
nyelvtanulási támogatás       

Juttatások összesen:       
          
B) TÁMOGATÁSOKRA KIFIZETHETŐ KERET: 

Sorszám 
Támogatások 
megnevezése   

Éves 
keretösszeg 

Egyéb 
szabályok 

B/1. Eseti szociális segély       
B/2. Temetési segély       

B/3. Kedvezményes étkeztetés       
B/4. Üdülési támogatás       

B/5. 

Egyes szolgáltatások 
kedvezményes 
igénybevétele       

Támogatások összesen:       
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a közszolgálati szabályzat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
253/2013.(IX.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Polgármesteri 
Hivatal Közszolgálati Szabályzata tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Polgármesteri 
Hivatal Közszolgálati Szabályzatát és annak mellékleteit megtárgyalta és 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. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
15.) Napirendi pont: 
 

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

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A konyha felújításáról van szó. Elkészült a tegnapi bizottsági ülésen kért kimutatás, amely 
most kiosztásra került. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Az óvodában épült egy szép konyha. Nem sajnálja a pénzt, de 2/3-át a felújítás teszi ki. A 
komfortérzete ettől nem fog változni az ott ebédelőknek. Megvizsgálná a konyha helyzetét az 
óvodában. Akik bejárnak a kosztért, ugyanúgy kimennének érte. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Valahol enni kell a gyerekeknek. 
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Kisné Szabó Erzsébet, élelmezésvezető: 
 
Az étkező teljes költségét takarja. Előírták a felújítást. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Az iskolában nem lehet ezt megoldani. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Olyan összeg áll rendelkezésre, amelyet ebben az évben el kell költeni. Kevés a hely, ahol a 
gyerekek étkeznek. Az óvodában tálaló konyha van, tehát az engedély nem ilyen jellegű 
konyhára szól. 
 
Kisné Szabó Erzsébet, élelmezésvezető: 
 
Tálaló konyhára kapták meg az engedélyt és tároló helyekre lenne szükség. Mindennek helyet 
kell biztosítani. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Itt minden megvan, csak felújításra szorul. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a konyha felújítási költségeinek elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
254/2013.(IX.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítását megtárgyalta. A beadott árajánlatok közül 
a legkedvezőbbek kerültek kiválasztásra, így a konyha használhatóságának javítására, 
kiadásai fedezetére az Óvoda intézményfinanszírozását 5.154.000,- forinttal 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. Irattár 
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Barna Sándor, képviselő: 
 
Költségvetésről volt szó, erről nem kaptak előterjesztést. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a kiosztott költségvetés módosítás adatait. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a költségvetési rendelet módosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 
20/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ktr. számú 

rendeletének (a továbbiakban: Ör.) módosítására 
 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (1() 
bekezdés a) és f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)  23. §-ának (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága, 
valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 
rendeli: 
 

1. A költségvetés főösszege 
 
1. § (1) A 7/2013.(III.08.) Ör. (továbbiakban Ör). 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi módosított költségvetésének: 

- bevételi főösszegét 2.153.845 e Ft-ban 
- kiadási főösszegét 2.245.860 e Ft-ban 
- költségvetési hiány összegét                  92.015 e Ft-ban állapítja meg. 

(2) Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő lép: 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi működési költségvetését jelen rendelet 1. 

számú mellékletének részletezése szerint 11.551.245 Ft bevétellel, 8.051.245 Ft működési 
kiadással és 3.500.000 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá. 

.  
2. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda költségvetése 

 
2. § Az Ör. 6. § az alábbiak szerint módosul: 
A Képviselő-testület a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetését 45.932 
e Ft működési bevétellel, 159.791 e Ft működési kiadással, 113.859 e Ft 
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intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 2. számú mellékletének részletezése 
szerint. 

 
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
3. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a költségvetési 
támogatást az Önkormányzati Hivatal a szükségleteknek megfelelően bocsátja rendelkezésére, 
melyre finanszírozási ütemterv készült, módosulását a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 (2) A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 (3) A 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről előirányzat-     

felhasználási ütemtervet a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
 
4. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
      (2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik. 
 

A jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott: 
 
 

Dr. Vancsura István     Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna  
     polgármester                aljegyző 
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Tiszaalpár Önkormányzatának 2013. évi költségvetési mérlege  20/2013.(IX.25.) Ör. 1. sz. melléklete adatok eFt-ban 

 

Megnevezés
2013. évi tervezett 

előirányzat
Megnevezés

2013. évi tervezett 

előirányzat

A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 153 845 A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2 245 860

A) Pénzforgalmi bevételek 2 153 845 a) Pénzforgalmi kiadások 2 224 114

I. Működési célú 507 519 I. Működési célú 580 613

Intézményi működési bevételek 86 828 Személyi jellegű kiadások 175 058

Önkormányzat sajátos működési bevételei 49 175 Munkaadót terhelő járulék és szocho adó 44 798

Támogatásértékű bevételek 107 374 Dologi és egyéb folyó kiadások 207 995

    ebből: OEP-től átvett pénzeszköz + Elkülönített áll pénzalaptól 17 083 Pénzbeli juttatások 112 718

Önkormányzatok költségvetési támogatása 264 142 Támogatásértékű kiadás 40 044

II. Felhalmozási célú 1 646 326 II. Felhalmozási célú 1 643 501

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 11 422 Beruházási kiadások 1 632 073

Önkorm EU és egyéb támogatás 1 095 057 Felújítás 11 428

Viziközmű Társulattól átvett pénzeszlöz 197 891 b) Pénzforgalom nélküli kiadások 21 746

ÁFA visszaigénylés 341 956 I. Működési célú tartalékok 14 057

Általános tartalék

Céltartalékok (Pejtsik hagyaték) 14 057

II. Felhalmozási célú tartalékok 7 689

Felhelmozási célú tartalék 7 689

BEVÉTELEK ÖSSZESEN                        (Pénzforgalom 
nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) 2 153 845 KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 245 860

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA 92 015

Működési hiány 87 151

Felhalmozási hiány 4 864

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 92 015

A/ Belső forrásból 92 015

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 87 151

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 4 864

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 245 860 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 245 860

I. Működési célú bevételek összesen 594 670 I. Működési célú kiadások összesen 594 670

II. felhalmozási célú bevételek összesen 1 651 190 II. Felhalmozási célú kiadások összesen 1 651 190

BEVÉTELEK KIADÁSOK
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20/2013.(IX.25.) Ör. 2.sz. melléklet 
adatok eFt-ban 

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetése  

  
Eredeti 

előirányzat Módosított 
előirányzat 

Kötelező feladatok     
Bevételek 45 245 45 932 

Működési bevételek 45 245 45 245 
Intézményi tevékenységek bevételei 45 245 45 245 
Tervezett pénzmaradvány igénybevétel   687 

  
  

Kiadások 154 637 159 791 

Működési kiadások 154 637 159 791 
    Személyi juttatások 59 094 59 323 
    Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 693 15 755 
    Dologi kiadások 79 850 84 713 

Intézményi kiadás összesen: 154 637 159 791 
Intézményi bevétel összesen: 45 245 45 932 

Intézmény finanszírozás 109 392 113 859 
ebből állami támogatás  91 610 91 610 
      óvodapedagógusok bér támogatása 42 480 42 480 
     óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér 
támogatása 14 144 14 144 

     óvoda-működtetési támogatás 9 180 9 180 

     ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 25 806 25 806 

önkormányzati egyéb bevétel 17 782 22 249 
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Tiszaalpár  Önkormányzata 20/2013.(IX.25.) Ör. 3. sz. melléklet 

  
adatok eFt-ban 

  

INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV  

  
Hónap Önkormányzati 

Hivatal 
Gondozási 
Központ 

Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda Összesen 

            
2013 január 7 931 3 800 9 100             20 831     
            
  február 7 931 3 800 9 500             21 231     
            
  március 7 931 4 835 9 500             22 266     
            
  április 7 398 3 305 9 500             20 203     
            
  május 7 831 3 200 9 500             20 531     
            
  június 6 799 3 082 7 813             17 694     
            
  július 7 231 2 300 8 500             18 031     
            
  augusztus 7 031 3 100 8 500             18 631     
            
  szeptember 7 231 3 200 9 500             19 931     
            
  október 7 231 3 300 11 354             21 885     
            
  november 7 231 3 700 10 600             21 531     
            
  december 7 031 4 150 10 492             21 673     
            
  Összesen: 88 807 41 772 113 859           244 438     
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_____________________________________________________ 
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16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
I. féléves teljesüléséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Kérte, hogy a költségvetésben nem lett tételesen kimutatva a méltányossági közgyógyellátás. 
Szomorú, hogy az aljegyző asszony tételesen nem megy át a költségvetésen. A kimutatásban 
az van, hogy 0,- forint. Kamatmentes kölcsönt is mutassák ki, azt is, aki nem fizette vissza. 
Erre sem kapott választ. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A közgyógyellátás a járási hivatalnál van. Kérelem beérkezik, megnézik normatív támogatás 
jár-e neki. Utána kellene, hogy visszajöjjön. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
A jogszabályok alapján nem lehet megkerülni a járási hivatalt. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Szerinte nem így van, téves, hibás eljárás volt eddig. Reméli nem lesz ilyen. A járás alanyi 
jogon tárgyalja. A kérelmező nem tudja milyen jogon nem kapja, csak azt tudja nem kapja. 
Senki sem tünteti fel, de most már szükséges. A betegek nem tudják, nincsenek tisztába az 
eljárással. Lehet, országos szinten sincsenek tisztába, mert a házi orvosokat kellene 
figyelmeztetni, hogy írják rá. Nem kellene mindenkit elküldeni a járáshoz. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Részben igazat ad a képviselő úrnak. Itt úgy oldják meg a problémát, hogy a határozatba írják 
bele az ügyfél számára, hogy keresse fel saját érdekében a hivatalt, és a hivatal is kap a 
döntésből tájékoztató jelleggel, hogy az eljárás szükséges folytatása érdekében. Kizárólag a 
lekönyvelt tételek kerülhetnek a beszámolóba. Át szokta nézni, amennyiben a tudása engedi. 
Pénzügyi vezető van, aki ért ehhez. Előfordulhat tévedés, aminek biztosan utánanéztek. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Felhívta Győri képviselő úr figyelmét, hogy nem értette meg őt. Vannak méltányosságok, de 
tényleges pénzutalás nem történt. 
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Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
Pontosan emiatt értetlenkedett az ügyrendi ülésen. Ha a kérelmet a helyi önkormányzathoz 
kell adni, hogy keverhetik össze a kettőt. Valahogy nincs rendben a dolog. Ha a felsőbb 
jogszabály úgy rendelkezett, hogy nem egy helyre kell beadni, akkor hogy keveredhet össze. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Hibás a joggyakorlat. Utána kell nézni kik azok, akik beadtak közgyógyellátást, akkor meg 
kell vizsgálni és értesíteni azt a közel 300 embert. Az egyszerű állampolgár nem úgy 
gondolkodik, hogy ennek 3 része van. Tudja, hogy a 300 embernek nagy szüksége van  a 
támogatásra. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Meg fogják nézni a gyakorlatot. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Közigazgatási hivataltól állásfoglalást kell kérni. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Hogy mindenkinek megnyugtató legyen a kérdéskör, aljegyző asszonnyal hivatalos 
állásfoglalást kérnek a kormányhivataltól. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
Át sem veszik a kérőlapot, csak az alanyi jogút és a normatívát veszik át. Nem írják rá. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Ügyrendiben kért szót. Nem tartozik ide, már fél órája erről beszélnek. 
 
Győri István, képviselő: 
 
A költségvetésben az van, júniusig szól a beszámoló. 27m2-es terület 0,- forintért lett eladva a 
gázcseretelepnek a tárolóhelyisége, valami el lett sumákolva. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kikéri magának. A saját sérelmeit hozza fel témának folyamatosan, mert nem vették meg az ő 
területét azon az áron. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Nem. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felhívta képviselőtársa figyelmét fejezze be. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a költségvetés I. féléves teljesülésének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
255/2013.(IX.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesüléséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesüléséről szóló beszámolót 
megtárgyalta és 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. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Képviselők kérdései, interpellációi 
 

Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Korábban elhangzott, hogy a Gondozási Központ elé parkolót kellene létesíteni. 
Megszavazták korábban. Hogy áll ez a dolog? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A temető területe. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Az Mötv-ben benne van, pedig elmaradt az előző ülés óta történtekről és a lejárt határidejű 
határozatokról szóló előterjesztés. A szociális tűzifa dolog is aktuális. A szolgálati lakást 
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odaadták az úriembernek, mi a helyzet vele? Illetve vannak elkésett iratok, amelyeknek 
kifizetése nem tudta esedékes-e? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szociális tűzifa kérdésre válaszolva elmondta, jól bevált az előző években is, az kap fát, aki 
részt vesz a kivágásában. Természetesen pályáznak, ha lesz rá lehetőség.  
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Kompromisszumot kell kötni, mert akinek nincs pénze kivágják, megkapja a fát és még 
kiszállítják ingyen is, másnak meg fizetni kell érte. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Rászorult az is, aki 80-90 éves néni, de nem tud kimenni fát vágni, valamint az is, aki 40-50 
éves de szociálisan rászorul. A tűzifa programot preferálják, de nagyon nézni kell, ki hogyan 
vesz benne részt. Ki fogja koordinálni, lesz-e olyan ember, aki irányítja őket. Borzasztó azt 
hallani, hogy egyik oldalról lehet hallani, hogy létszámstop van, a másik oldalon pedig a 
képviselő úrnak nem elég nyilvánvaló, hogy ember kell. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
A kormányhivatalt győzd meg, hogy hiány van. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Tudja, hogy nem lehet meggyőzni, sem önt sem a mellette ülőt, nem is akarja. A szavazó 
állampolgárokat szeretné tájékoztatni. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Szeretne a képviselő úrnak válaszolni. Polgármester irányító feladatot lát el, ez a jegyző 
feladata. Jelenleg folyamatban van még a vizsgálat. Valaki azonban a szolgálati út 
megtartására és a titoktartásra vonatkozó kötelezettséget nem tartotta meg. A vizsgálatról 
tájékoztatni fogja a képviselő-testültet, legkésőbb a jegyzői beszámolókor. Határidő nincs a 
költségvetési befizetésre. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Visszatért a tűzifára. Az óvoda aprítója nem fogja tudni teljesíteni a mennyiséget, tehát külső 
vállalkozót kell bevonni. Szolgálati lakással kapcsolatban elmondta, a bérlő törte a fejét a 200 
ezer forintot hogyan tudja rákölteni. Közölte vele nem muszáj mindet rákölteni, csak 
amennyit gondol. Még nem szólt, hogy végzett volna a felújítással. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
Tavaly előtt az önkormányzat nyert tűzifát. Tavaly az önkormányzat saját fát adott. 
Kiszállításra külön engedéllyel került sor. 
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Győri István, képviselő: 
 
Barna képviselő úrtól kérdezte, hogy vett-e ingatlant a családja és a Csernus Tibor készítette-e 
a szerződést. Mert ingatlancsere történt. Miért kéri a Szociális Szövetkezet ezt az ingatlant? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elővásárlási joga van a képviselő úrnak. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Úgy, ahogyan polgármester úrnak? 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Továbbra is tartja, hogy össze-vissza beszél. Nincs köze hozzá megvették-e vagy sem a 
földet, mint ahogyan ahhoz sem, ki készítette a szerződést. A harmadik kérdésre polgármester 
úr válaszol. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Válaszolt már, önkormányzatnak nincs elővásárlási joga. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Információt osztott meg. Október 6-ai megemlékezés október 4-én lesz. Október 23-i 
megemlékezés, október 22-én lesz megtartva, mindkét alkalommal 15:00 órakor az Árpád 
téren. 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Azt veszi észre, hogy Győri képviselő úr összekeveri a CNÖ-öt a Szociális Szövetkezettel. Ha 
van probléma a Szociális Szövetkezet elnökének kell feltenni a kérdést. 
 
Győri István, képviselő: 
 
A CNÖ-n mindig részt vettek. Mint a CNÖ elnöke… 
 

(hangzavar) 
 
Ajtai Elemér, CNÖ képviselő: 
 
Tudatni szeretné, hogy a Szociális Szövetkezetben szó sincs sumákolásról. 

_____________________________________________________ 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt, több napirendi pont nem volt, a Képviselő-testület 
ülését 19:52 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

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

                  polgármester                                    aljegyző 
 


