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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 4275/2013. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 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, az Első Tiszaalpár Szociális Szövetkezet elnöke 
 Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs 
 Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető 
 Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Kontra György, Trió Tv. 
 Szentirmay Tamás újságíró 
 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 16:38 órakor megállapította, hogy a Képviselő-testület 
9 fővel határozatképes. A napirendek előtt Barna Sándornak adott szót. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Úgy gondolja október 23-ról meg kell emlékezni. Felolvasott néhány mondatot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta a napirendi pontokat előterjesztés szerint. Felvételre javasolta továbbá a Sport Egye-
sület kérelmét, Pejtsik-hagyaték felhasználását, Puliusné Marika személyének elfogadása. 
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Barna Sándor, képviselő: 
 
Levételét javasolta a Honfoglalás u. előterjesztést, mert a bizottság nem szavazta meg. A má-
sik a 7-es, amit levételre javasolt, de mégis úgy döntött hagyják a napirendek között. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Mindennek anyagi konzekvenciái vannak. Amikor hatásköröket átruháznak, akkor határoza-
tokat hozzanak, ne tájékoztatás jellegűek legyenek. A lakosságra nagyon sok minden tartozik. 
Főleg akkor, amikor hitelállományt akarnak felvenni. Kérte, közérdekű információkat a lakos-
ság elől ne hallgassanak el. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felhívta képviselőtársa figyelmét, a napirendi pontokhoz szóljon hozzá. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Állította, az ülés előtt megbeszélésre került, hogy mit vegyenek le napirendről. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A településnek maga miatt elég jó híre van. Ami már elhangzott bizottságin nem szükséges 
tárgyalni. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Ha már felvesznek napirendeket, akkor vegyék fel a Teleházzal történő megállapodást is. A 
testület feladatait próbálják megkönnyíteni. 
 
Győri István, képviselő: 
 
A romos ház nem tartozik ide? 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Már megtárgyalták. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tehát a zárt ülés eggyel bővülne, mégpedig az átmeneti segéllyel, a nyílt ülés pedig a teleház-
zal kötendő megállapodással. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét a módosításokkal. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a napi-
rendi pontokat. 
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Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 

tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
2. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásról szóló 

23/2012. (XII.01.) Ör. módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
 

3. Előterjesztés az Első Tiszaalpári Szociális Szövetkezet kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

4. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. évi II. féléves 
költségvetése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

5. Előterjesztés a gyepmesteri feladat-ellátási szerződés tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

6. Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat mó-
dosítása tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
Előadó: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 

7. Előterjesztés az I. számú háziorvosi rendelő és szolgálati lakás palatető felújítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

8. Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár villamos energia 
teljesítménynövelése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

9. Előterjesztés az önkormányzat részére felajánlott ingatlan tárgyában (Honfoglalás utca 5.)  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bársony Lajos vagyongazdálkodási előadó 
 

10.  Előterjesztés a Csokonai utca 52. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bársony Lajos vagyongazdasági előadó 
 

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

 
12.  Egyéb bejelentések 

 
13.  Képviselők kérdései, interpellációi 

 
ZÁRT ÜLÉS 

 
14.  Előterjesztés a határidőn túli ügyiratok kapcsán készített belső ellenőrzési jelentés intéz-

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

15.  Előterjesztés az étkezési térítési díj mérséklésére vonatkozó kérelem tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

 
16.  Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről  

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

 
 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési kon-
cepciója tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Új adónemek bevezetéséről és adótételek megnöveléséről beszélt. Az adókat akarják megnö-
velni, a hivatali dolgozók létszámát tekintve. A szennyvízberuházás láthatóan elindult. Ez a 
246.000 forint biztosítva van az OTP részéről. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez költségvetési koncepció. A jövő évihez hogy kapcsolódik? 
 
Győri István, képviselő: 
 
Úgy, hogy jövő évben fel fogják venni a hitelt a Fókusz Takarékszövetkezettől. Mástól nem is 
kaphatják meg.  
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Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Egy részletet idézett, ami lényegében csak egy lehetőség. Nem az van benne, hogy be is fog 
következni. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Milyen adónemeket érintettek? Nem a felső tízezret adóztatják. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem adót akarnak emelni, ez egy lehetőség. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Ha már beszélgetnek, érdemes megemlíteni, hogyha már megvannak az állami normatívák, 
utána nem árt informálni a hivatalt, hogy melyek az igények. A konkrétumokról lehet majd 
beszélni. A felső tízezret érinti? Igaz, hogy csak ötezren laknak a településen. Ha üres telekkel 
rendelkezik megint érdemes ezen elgondolkodni. A kommunális adóval is szembesíteni kell 
az adózókat. Ez nem butaság. Az iparűzési tevékenységet kellene megnézni. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Elmondta nincs képben képviselőtársa a kommunális adóról. Ez mindenkire vonatkozik egy-
formán. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a koncepció elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
256/2013.(X.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési 
koncepciója tárgyában a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő 
döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncep-
ciót elfogadja. 
 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetését a vonatkozó, az Országgyűlés által elfogadott jog-
szabályok és a 2014. évi költségvetési törvény alapján kell elkészíteni, a koncepcióban meg-
fogalmazott célok figyelembevételével, így: 
1.  A 2014. évi költségvetésben hiány nem tervezhető. 
2.  A költségvetési szerveket a működési kiadásaik zavartalan biztosítása mellett rendívül szi-
gorú, takarékos gazdálkodás folytatására kell ösztönözni. 
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3. Az intézményi, illetve önkormányzati saját bevételeket tovább növelni és maximalizálni 
szükséges. 
4. Az önkormányzati feladatellátással összefüggő szolgáltatás színvonalának megtartása, a 
bevételek hathatós növekedésének elérése. 
5.  A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatban:  
- az önkormányzat a pályázatokhoz szükséges saját erő csökkentése céljából folyamatosan 
vizsgálja a lakosság pénzügyi vonatkozású bevonását. 
 
Határidő: 2013. október 31. 
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. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásról 
szóló 23/2012. (XII.01.) Ör. módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. A bizottságok tárgyalták. Az előzőkhöz képest lényeges változás 
fog bekövetkezni. A segélyek össze lesznek vonva egy segéllyé. A kamatmentes kölcsön tel-
jesen megszűnik. Felmerült a közgyógyellátásnál a 3 normatív forma. Az adósságkezelési 
szolgáltatás bevezetésre kerülne. Az eddigi szokásokat megváltoztatnák. A lakástámogatási 
rendszer úgy működne, hogy önrész szükségeltetne nekik hozzájárulni jövedelemhatártól füg-
gően. A méltányosságinál maradjon meg az a rendszer, ami volt. A táblázat tartalmazza az 
adatokat. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Azt be lehet hozni a törvénybe, hogy hozzanak egy alsó minimumot. De azzal nem ért egyet, 
hogy maradjon az eddigi. Sajnos ennél a számnál nem lesz több. Százalékban van meghatá-
rozva. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
240-290% 
 
 
 
 



8 

 

Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Valóban. Javaslata 10%-al megemelni. A költségvetési keret 3.000.000,- Ft. Ez mindfélekép-
pen bevállalható. Megemelkedik 90.000,- forintra a nyugdíj. Téli hónapokban nem váltják ki 
a gyógyszereket. Módosító indítványt tett a százalékok tekintetében. 
 
 

Vita a százalékok összegéről. 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
82.000,- forintnak a 10%-ával emelné meg. A családban élőnél 87.000,- forintra javasolta 
megemelni. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Nagyon érdekesnek tartja a 10%-ot. Az öregségi nyugdíjhoz viszonyítva kell megállapítani. 
Szociálisan rászoruló embereken kell segíteni. Mindig csak azokon kell segíteni. Minden 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerek ügyét is kellene tárgyalni. 20%-át nem használták fel 
a segélynek. Esetleg egy esőkabátot tudnának venni nekik. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyszer szeretné látni. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
A bizottsági ülésen az eredeti határozat úgy szólt, hogy szüntessék meg. A méltányossági úgy 
változzon meg, hogy családban élőnél a mindenkori öregségi nyugdíjminimumtól nem lehet 
alacsonyabb, az egyedül élőnél pedig a 200%-ánál. Azt javasolta, hogy mindenképpen marad-
jon a legutolsó szabályozás. A következő bizottsági ülésre különböző variációkat vázoljanak 
fel és számolják ki forintosítva is és terjesszék elő. A közgyógyellátásra vonatkozókba olya-
nok is belekerültek, amelyek nem voltak. Előfordulhat, hogy ezért kevesebb azok száma, akik 
megkapták. A megállapított % nem haladja meg a megengedettet. Határidőt is tartalmaz, ed-
dig nem volt benne. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Elég egyértelmű adatai vannak. Alanyi jogon nagyon kevés ember kapott. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
Nincs jövedelemhatár. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Végigfutott az összes alanyi jogos szűrőn. Évről évre alig változott. Kétévente korrigáltak a 
%-on. Éppen legalább a nyugdíjemelés mértékét elérjék. Általában egy 10%-al honorálták. 
Azon kellene gondolkodni, hogy mivel lehetne a betervezett 3.000.000,- forintot elérni. Ezt 
nem lehet kiszámolni. Nem tudja hány ember jövedelme van e körül. Felesleges kidolgozni. 
Rossz az, hogy negyedévre visszaesett a kihasználtság. Határozottan visszautasította, hogy 
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mindez a gyógyszertár miatt van. Nem a lakosok érdekeit nézi, hogy ilyeneket mond. A re-
ceptírása mit sem ér, ha nem tudja kiváltani. A legolcsóbb gyógyszereket használja. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Részben ad rá választ a kimutatás, hogy az érintett személyi kört, akik részesülnek ilyen ellá-
tásban, azoknál ez a százalék csökkenés milyen mértékű. A javaslatok közül 150-200%-os 
volt, inkább maradjon az eredetiben. Ki lehet-e mutatni, hogy a 150-200%-nál vagy az erede-
tinél milyen mértékben fog változni a kihasználtság. Ez volt a lényegi kérdés. Nem ezt a té-
makört meríti ki. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Tényleg két különböző dologról van szó. 150 %-nál lejjebb nem mehetnek. Ha visszamenné-
nek a törvényi minimumra, akkor megszüntetnék a közgyógyellátást Tiszaalpáron.  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
Pontosan ez volt a javaslat. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Nem. Ha ezt bevezetik, hogy ennél nem lehet alacsonyabbra dönteni, az nem jelenti azt, 
hogy… 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
Ez volt meghatározva. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Egy főre jutó összeg nem lehet. Az előterjesztés végén ott vannak a határozati javaslatok. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
Az előterjesztés szövege azt tartalmazta, ami a törvényi javaslat. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
A szöveges rész azt tartalmazza, hogy alacsonyabb jövedelem nem lehet. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
De a határozati javaslat azt tartalmazta, hogy ez legyen meghatározva. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Akkor általa semmilyen támogatást nem kap. 
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Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
Pontosan azért javasolta a bizottsági ülésen, hogy az előző maradjon. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Akkor a 10% emelést javasolta. A 150-200% bevezetését semmiképpen nem javasolta. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem érti, miért vannak a bizottsági ülések, már egy órája tárgyalnak, és kettő napirenden 
vannak túl. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Nagyon kényes ügy. A rászorultságtól függő pénzbeliről beszélnek és kiemelik a méltányos-
sági közgyógyellátást ebből. Erre biztosítanak embereket, miközben emelik a 200%-ot. Néz-
zék meg az életvitelt, a rászorultságot. Azt látja, nem azok érdekeit szolgálják, akik ténylege-
sen rászorulnak. 
 
 

Ismételt vita bontakozott ki a százalékokról. 
 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Módosító javaslata, hogy a 82.650 forintot 10 %-al emeljék meg. Családban élőnél a 68.400 
forintot is 10 %-al emeljék meg. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
319% az első 264% az utolsó. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
November 30-ig van leírva, hogy a rendeletet módosítani kell, tehát a következő ülésen le-
gyenek kidolgozva abc variációban. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Milyen metodika alapján, mert nincs tisztába a hivatal, hogy milyen anyagi helyzetben élnek a 
településen. Értelmetlen. Inkább fél év múlva kell egy új beterjesztést kérni. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
Azért tette a javaslatot, mert valóban alig lenne méltányossági. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Még lehet benne módosítani. Az alternatívák nem túl nagyok, a számok változnak, de nem 
nagymértékben. 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet hatályon kívül helyezésének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
257/2013.(X.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális rászorultságtól 
függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 23/2012.(XII.01.) Ör. számú rendelet 
11.§. (1) – (4) bekezdésének hatályán kívül helyezése tárgyában a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosí-
tott jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 23/2012.(XII.01.) Ör. számú rendelet 11.§. (1) – 
(4) bekezdésében szabályozott rendszeres szociális segélyre való jogosultságot a megalkotan-
dó új önkormányzati szociális rendeletében nem szabályozza, hanem hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: 2013. november 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. Irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az átmeneti segély szabályozásának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
258/2013.(X.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete átmeneti segély pénzintézeti 
tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön nyújtásának szabályozása tárgyá-
ban 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 azt a döntést hozta, hogy a szociá-
lis rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 23/2012.(XII.01.) Ör. 
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számú rendelet 22.§– 27.§-aiban szabályozott kamatmentes kölcsön a megalkotandó új szoci-
ális rendeletben úgy kerül szabályozásra, ahogyan az eredeti rendeletet 4/2013.(II.21.) számú 
Ör. rendeletével módosította Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 
 
Határidő: 2013. november 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. Irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az önkormányzati segély szabályozásának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
259/2013.(X.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati segély és 
ezen belül az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként meg-
állapított önkormányzati segély szabályozása tárgyában a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete azt a döntést hozta, hogy a meg-
alkotásra kerülő új szociális rendeletében az önkormányzati segély esetén az ellátás esetében 
az egy főre számított havi családi jövedelemhatár úgy kerül megállapításra, hogy az a család-
ban élő nagykorú személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 
%-a (jelenleg 37.050,-Ft), egyedül élő személy esetében pedig az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 150 %-a (jelenleg 42.750,-Ft). Különös méltányosságból a segély 
akkor is megállapítható, ha a jövedelemhatár ezt 5%-kal meghaladja. 
Tartósan fennálló rendkívüli élethelyzetben, elemi kár vagy életveszély esetén a családi jöve-
delemhatárok megállapításánál, illetve a segély maximális összegének meghatározásánál a 
jelenlegi szociális rendeletünk szabályai az irányadóak. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, azt a döntést hozta, hogy az el-
hunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormány-
zati segély összege úgy kerül megállapításra, hogy annak legmagasabb összege a helyben 
szokásos legolcsóbb temetés költségének 15%-a, de elérheti annak teljes összegét, ha a te-
metési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. 
 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
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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. Irattár 

 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A törvény által előírtat nem tudják megváltoztatni. Minimum létszám fogja ezt átugrani. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Nem érti, ha joguk van ellene tenni, akkor miért nem lehet. 
 
Győri István, képviselő: 
 
92 millió hiány van. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a méltányossági közgyógyellátás szabályozásának elfogadását 319% és 
264%-al. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással (1 fő nem vett 
részt a szavazásban) – elfogadta a határozatot. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Új szavazást kért. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Nem kell új szavazás. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a méltányossági közgyógyellátás szabályozásának elfogadását 264% a 
családban élőnél, 319% egyedül élőnél. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
260/2013.(X.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a méltányossági közgyógyel-
látás szabályozása tárgyában a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő 
döntést hozta: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete azt a döntést hozta, hogy a meg-
alkotásra kerülő új szociális rendeletében a méltányossági közgyógyellátás esetében az egy 
főre számított havi családi jövedelemhatárt úgy állapítja meg, hogy az a családban élő nagy-
korú személy esetében az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 264 
%-a (jelenleg 75.240,-Ft), egyedül élő személy esetében pedig az öregségi nyugdíjminimum 
mindenkori legkisebb összegének 319 %-a (jelenleg 90.915,-Ft) legyen. 
 
Határidő: 2013. november 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. Irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az eredeti kiegészítést bocsátotta szavazásra. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
Nem kell már róla szavazni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Eredetit tette fel szavazásra, amiben a bizottság döntött, arról hogy a százalékok költségvetési 
vonzatát meg kell nézni. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
eredeti javaslatot, de mivel az előző javaslat többségi szavazatot kapott, így ez a szavazás 
érvényét vesztette. 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az adósságkezelési szolgáltatás bevezetésének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
261/2013.(X.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságkezelési szolgálta-
tás bevezetésének kezdeményezése tárgyában a Magyarországi helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében el-
járva a következő döntést hozta: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete azt a döntést hozta, hogy a meg-
alkotásra kerülő új szociális rendeletében az adósságkezelési szolgáltatás bevezetésének lehe-
tősége szabályozásra kerüljön. 
 
Határidő: 2013. november 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. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az Első Tiszaalpári Szociális Szövetkezet kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A szociális szövetkezet 10.000 hektárt kért bevetni. Módosító javaslat hangzott el Barna Sán-
dortól a bizottsági ülésen, amelyet ismertetett. 
 
Ajtai Elemér, az Első Tiszaalpári Szociális Szövetkezet elnöke: 
 
Búza és kukorica is volt. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Kérte, hogy megalapozottabb kérelmeket terjesszenek elő. Sajnos amilyen módon megalakult, 
olyan módon él. Ha megfelelne a kérésüknek, akkor a bevetett föld után arassák is le, csépel-
jék ki és vágják le a csirkéket is, és még a pénzt is utalják. Nem is tudja ez-e az érdeke a szö-
vetkezetnek. 
  
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Említette már, hogy elindult egy folyamat. Az előkészítés során a szövetkezet elég nagy löke-
tett kapott. A folyamatát is végig kell kísérni a kezdő lökés nem elég. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elsősorban önellátásra kellene beállni. Ebben tudnák támogatni még szakmailag is, ha kell. 
Bármennyire is van szakember mögötte, de egy dolog nincs, azon a tanyán nincs erre lehető-
ség. A másik oldalon pedig a baromfi ágazat nem éppen olyan helyzetben van. Nagyon sok 
buktató van benne. El kell indulni valahonnan. 
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Győri István, képviselő: 
 
Elárulták a cigányságot is. A polgármester megvezetett mindenkit. A Kiskunsági Nemzeti 
Park is ad el területet, nem tudja, miért nem pályáznak rá. A tanyát elcserélték két szolgálati 
lakásért. De legyen, annyit megér, hogy szociálisan támogassák a rászorultakat.  
 
Ajtai Elemér, az Első Tiszaalpári Szociális Szövetkezet elnöke: 
 
Nagyon sajnálja, hogy a testület nem akarja, hogy munkahelyek jöjjenek létre a településen. 
Mondhatja a csatornázásra is, mert csak idegenek vannak itt, akik segédmunkásként dolgoz-
nak, pedig lennének helyi emberek. Vancsura Zoltánt is sajnálja, hogy csak gyógyszert akar 
adni, de munkát nem a szociálisan rászoruló családoknak. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Valószínűleg a fő cél, hogy konfliktusforrás legyen. A lényeg, hogy amikor valaki egy terme-
lői szövetkezetet alakít, 12 olyan ember, akinek se földje se termelési eszköze se pénze nin-
csen, akkor mit akarnak? Mi volt a tervük? 
 
Ajtai Elemér, az Első Tiszaalpári Szociális Szövetkezet elnöke: 
 
A szociális szövetkezet fogalma nem arról szól. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Ha a termelői szót kihagyták volna, akkor szövetkezhettek volna arra is, hogy elmennek ti-
zenketten kapálni, vagy csirkét nevelni. Nem ez a cél. Olyan dolgokat terjesztettek elő, amit 
már tudták, hogy el fogják utasítani. 
 
Ajtai Elemér, az Első Tiszaalpári Szociális Szövetkezet elnöke: 
 
A csirkét ki sem kell fizetni, szerződés alapján egyeztek meg. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
Csak figyelmeztetni szeretnénk a szövetkezetet, mibe eshetnek bele. Kérdés, hogy tudják-e 
egyáltalán hogyan kell tartani a csirkéket, vagy akár le is lehet oltani azokat. Elgondolkodtak 
rajta, hogy ez mivel jár? Nem, mert akkor arról szólna az előterjesztés, hogy mibe segítsen az 
önkormányzat. Figyelmeztetni szeretnék a szövetkezetet. 
 
Ajtai Elemér, az Első Tiszaalpári Szociális Szövetkezet elnöke: 
 
Nem ezt látja. A szociális szövetkezet akadályoztatva. Itt van a szennyvízberuházás. Csak azt 
látni, hogy egyetlen alpári sem dolgozik benne. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
Az önkormányzat nem vehet részt benne. 
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Ajtai Elemér, az Első Tiszaalpári Szociális Szövetkezet elnöke: 
 
A kft sem? 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
A kft sem vehet benne részt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a szövetkezetnek felajánlott takarmány elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
262/2013.(X.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Első Tiszaalpári Szociális 
Szövetkezetnek történő felajánlás tárgyában a Magyarországi helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében el-
járva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Első Tiszaalpári Szociális Szö-
vetkezetet 5 tonna takarmánnyal (vegyesen búza és kukorica) támogatja, amennyiben a csir-
keól felépítésre kerül és a 10.000 csirke elhelyezése, valamint a kötelezően adandó indítótáp 
megetetésre kerül a csirkékkel. 
 
Határidő: feltételtől függően 30 nap 
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. Ajtai Elemér, Első Tiszaalpár Szociális Szövetkezet elnöke 
6. Irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti kérelem elfogadását. 
 
A Képviselő-testület igen szavazat nélkül - 5 ellenszavazattal, 4 tartózkodással – nem fogadta 
el a szövetkezet eredeti kérelmét. 

_____________________________________________________ 
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4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. évi II. 
féléves költségvetése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a társulás költségvetésének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
263/2013.(X.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti 
Önkormányzati Társulás 2013. II. félévi költségvetésének elfogadása tárgyában a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (1) bekezdésé-
ben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztésben foglal-
takat a csatolt mellékletekkel együtt megtárgyalta, és a Szociális és Gyermekjóléti Önkor-
mányzati Társulás 2013. II. félévi költségvetését elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István 
 
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. Kelemenné Almási Csilla, emberi erőforrás ügyintéző  
6. Irattár 

 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Pár szóban el kellene mondani, miről szól, mindig így szokott lenni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 

_____________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a gyepmesteri feladat-ellátási szerződés tárgyában 
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Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Gondolkodott rajta, hogy határozatlan idejűre kellene megkötni. Bármely fél 30 napos határ-
idővel felmondhatja. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Nincsenek előrébb, mert jövőre mások lesznek az áfák, illetve az árak is, tehát úgyis újra kell 
szavazni. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Ez lenne egy megfelelő szerződés. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Még egy negyedév van hátra, október 1-től december 31-ig. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a megállapodás elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
264/2013.(X.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kóbor állatok befogására 
szóló megállapodás megkötése tárgyában a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48. §. (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a 
következő döntést hozta:  

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat a 
mellékletekre kiterjedően megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Városfenntartó és Szolgál-
tató Költségvetési Szervezettel (6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc u. 2.), mint szolgáltató-
val 2013. október 25-től 2013. december 31-ig a megállapodást megköti. 
  
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert a megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: 2013. október 30. 
Felelős: Dr. Vancsura István 
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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. Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet 
6. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 

Dr. Csernus Tibor, képviselő 18:20 órakor távozott a testületi ülésről, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 8 fő. 

 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabály-
zat módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
Előadó: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Elég komolyan el lettek a jegyző asszonytól ezek a feladatok véve, de hozzátette várják visz-
sza. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Néhány hibát vett észre benne. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Át lesz nézve. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Felelősöknek lenni kell a hivatalnál is. Ezekkel nem tud azonosulni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mindenki ismeri már, mit akar mondani. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Elmondta a polgármesternek nem tett semmit Tiszaalpáron. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Nem erről szól az előterjesztés. A jogszabályok miatt kell megváltoztatni. Perbe fogta az elő-
ző jegyzőnőt, regnált mikor idejött és most visszahívja. 
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Dr. Vancsura István, polgármester 18:31 órakor megszakította a képviselő-testületi 
ülést. 

 
Dr. Vancsura István, polgármester 18:41 órakor folytatta a képviselő-testületi ülést. 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az hivatal szmsz-ének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
265/2013.(X.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Polgármesteri 
Hivatal új szervezeti és működési szabályzatának elfogadása tárgyában a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztést megtár-
gyalta, és az abban foglaltakat, valamint a mellékletként csatolt Szervezeti és Működési Sza-
bályzatát a módosításokkal együtt elfogadta. A Szervezeti és Működési Szabályzat a kihirde-
tést követő napon lép hatályba. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester és 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. valamennyi hivatali munkavállaló 
6. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária és Kacziba Sándor képviselők 18:42 órakor visszajöttek a tes-

tületi ülésre, így a jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő. 
 
 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az I. számú háziorvosi rendelő és szolgálati lakás palatető felújítása 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szerette volna tudni mit utasítottak vissza az összeget vagy az egész ötletet. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Kérjék vissza a 2014-es költségvetés után. Tavasszal csak az 1 millió 100 ezret fogja megsza-
vazni. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
Sokallták az 1 milliót rá, azt döntötték el, kérjenek még árajánlatot. Kaptak is, de sajnos 
mindkettő több az 1 millió 100 ezertől. Ettől olcsóbban kellene megcsináltatni. Nem az ötle-
tet, hanem az összeget utasították vissza. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Ha darabok hiányoznak a tetőből, akkor biztosan beázik, lehet hogy nem jut el a lakókig, de 
sokáig nem tartható az állapot. Meg fog rogyni a tető, utána nem arról beszélgetnek hány palát 
cseréljenek ki, hanem az egész tetőt. Úgy látja 200 ezer forintról szól a vita. Megint azt látja, 
valamiért nehezen mennek a dolgok. Megnézné egy esős napon az iskola beázik-e, ha meg-
szűnt a beázás, akkor jó. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Nem szűnt meg, 80-90%-ban csak, de nem teljesen. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Akkor kidobott pénz, de ha nem, akkor bebizonyosodik mondandója, hogy nem érdemes koc-
káztatni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Érdemes elgondolkodni rajta, ha már megcsinálják, akkor jó legyen. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Dr. Vancsura Zoltán elmondta rendelője kakukktojás. Nemcsak az övé, hanem a Martus Mó-
nikáé is, aki másfél évvel ezelőtt nyújtotta be kérelmét polgármester úrhoz, ami még azóta 
sem lett beterjesztve, pedig azonnali intézkedést kért. Vancsura Zoltán kétszer mondta el, 
hogy felvásárolná a rendelőt bérlőstől együtt. Olyan félelme van, hogy ha felújításra kerülne a 
sor, akkor Vancsura Zoltán beadná kérelmét megvásárlásra. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Az előtte felszólalónak semmi ésszerű javaslata nem volt. Ez az ingatlan azzal igen nagy ve-
szélyben van, ha így marad. Már 4-5 éve beadta kérelmét. A belső felújításába nagyon sok 
pénzt fektetett, egy asztalon kívül semmi más önkormányzati tulajdon nincs benne. Szeretne 
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kiterjeszkedni, mert nincsen szociális helyiség, nincsen nővérpihenő stb. Csak a személyeske-
dés érdekli, a problémát kellene megoldani. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Annyit kért, hogy ülésvezetőként  a polgármester csak egy kis hajszálát hallja, hogy nem ide-
való, már szól, de amikor a fia mond hasonlót, akkor nem szól semmit. Amikor 1200 hektárt 
emlegetett, akkor a saját családját hozta fel. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Így van. Amikor meg egy pár hektárt meg akart venni az önkormányzattól vérig volt sértve, 
hogy-hogy nem adják el. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Azt a legkönnyebb kicserélni. Meg lehetne csinálnia saját magának is, ha felmenne a padlásra. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Eléri, csak kb. 15 méter magasan van. Megkéri a bérbeadót, hogy segítsen neki, mert az ő 
gerincén is hiányzik a kúpcserép. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta Győri képviselőtársának menjen fel és hogyha már felmegy, akkor a mohát is taka-
rítsa le róla. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az árajánlatok elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – nem fogadta 
el az ajánlatokat, a következő határozatot hozta: 
 
266/2013.(X.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az I. számú háziorvosi ren-
delő és szolgálati lakás palatető felújítása tárgyában a Magyarországi helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkör-
ében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az I. számú háziorvosi rendelő és 
szolgálati lakás palatetőjének felújítását megtárgyalta a bekért árajánlatokat visszautasította. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István 
 
Határozatról értesülnek: 

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

 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Új szavazást kért. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Egyszerre leszavazták az egészet. 
 
 

Dr. Taricska Tibor, alpolgármester 19:02 órakor kiment a testületi ülésről, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 7 fő. 

 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Azt kérte, konkrétan a legolcsóbbról is szavazzanak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a legolcsóbb árajánlatok elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – nem fogadta 
el a legkedvezőbb árajánlatot. 

_____________________________________________________ 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár villamos 
energia teljesítménynövelése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztés. 
 
Szavazásra bocsátotta a könyvtár villamos energia teljesítménynövelésére adott árajánlat elfo-
gadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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267/2013.(X.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár villamos energia teljesítménynövelése tárgyában a Ma-
gyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagy-
községi és Iskolai Könyvtár villamos energia teljesítménynövelését megtárgyalta és a Kopjás 
Mihály által tett kb. bruttó 250.000,- Ft-os ajánlatot elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István 
 
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. Sztakó Ildikó, könyvtárvezető 
6. Kopjás Mihály, vállalkozó 
7. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat részére felajánlott ingatlan tárgyában (Honfoglalás 
utca 5.)  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bársony Lajos vagyongazdálkodási előadó 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 

 
 

Dr. Taricska Tibor, alpolgármester 19:08 órakor visszajött a képviselő-testületi ülésre, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 8 fő. 

 
 

Győri István, képviselő: 
 
Sok tulajdonos van. A bontást fel kell vállalni, a veszélyes hulladékot elszállítják. A legol-
csóbb telekár is 600,- Ft/m2.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az ingatlan felajánlás visszautasításának elfogadását. 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
268/2013.(X.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat részére 
felajánlott Tiszaalpár, Honfoglalás u. 5. sz. alatti ingatlan tárgyában a Magyarországi 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat részére felaján-
lott Tiszaalpár, Honfoglalás u. 5. sz. alatt ingatlan értékesítési felajánlását visszautasította. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István 
 
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. Bács-Kiskun Megyei Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal  
6. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Csokonai utca 52. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bársony Lajos vagyongazdasági előadó 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Nagy az ellentmondás, hogy ilyen előterjesztést eléjük tesznek. Azért fogja megszavazni, 
mert egy tisztességes román ember és felesége. Nincs joga a polgármester úrnak az önkor-
mányzat tulajdonába lévő ingatlanokat képviselő-testület hozzájárulása nélkül eladni. Ez a 
jövőben ne forduljon elő. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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269/2013.(X.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár, Csokonai utca 
52. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában a Magyarországi helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár, Csokonai utca 52. 
szám alatti ingatlan értékesítés tárgyában az előterjesztésben foglalt feltételeket (önkormány-
zati 1/2-ed 1.400.000 forintért történő értékesítése, havi 15.000,- forintos részletek fizetésé-
vel) megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Dr. Vancsura István 
 
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. Bíró Jenő Oci (6066 Tiszaalpár, Kádár Lajos u. 7.)  
6. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
11.) 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: 
 
Egyet kért, hogy a lakást nézzék meg, mennyit költött rá a bérlő. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Kérdése volt, hogy a helyi esélyegyenlőségi program alá van–e írva? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Alá van írva, kezdeményezni kell a tagokat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 



28 

 

 
270/2013.(X.24.) 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 
 
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. Irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az előző testületi ülés óta történtek elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
271/2013.(X.24.) 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 
 
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. Irattár 

_____________________________________________________ 
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12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
 

a) Tiszaalpári Egészségnap 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Sajnálattal vette tudomásul, hogy nem tájékoztatta őt az ÁNTSZ, akivel napi kapcsolatban 
van. Emlőszűrésről jött mai napon egy e-mail. Illetve ennek ismétlését kérte, mert nagy szük-
ség van rá. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A hangos bemondás se maradjon el. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Honlapra is fel kell tenni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az egészségnappal kapcsolatos kérelmek elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 fő nem vett 
részt a szavazásban) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
272/2013.(X.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Egészségnap 
tárgyában a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Egészségnap meg-
szervezéséhez kért hangtechnikai berendezéseket, hangosbemondást és 2 fő technikai sze-
mélyzet szállás és étkezés költségeinek finanszírozását megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István 
 
Határozatról értesülnek: 

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

 
 

b) iskola kérelme a Pejtsik-hagyaték felhasználásáról 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Lehet érdemes felbontani még most és akkor újra lekötni. 
 
Bolláné Csernák Csilla, képviselő: 
 
Mennyi a kamat és mennyi az összeg? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
14 millió 300 ezer. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Ha vesznek számítógépet, akkor tudják-e, hogy bruttó vagy nettó az ára. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta, hogy szavazzanak a felbontásról és az összeg kivételéről, majd a megmaradt összeg 
újra történő lekötéséről. 
 
Szavazásra bocsátotta a Pejtsik-hagyaték felhasználásnak elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
273/2013.(X.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pejtsik-hagyaték 2013. évi 
felhasználása tárgyában a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő 
döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pejtsik – hagyaték tőkerészéből 
és hozamából az informatikai eszközök megvásárlását támogatja az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola részére.   
A Képviselő-testület bruttó 2.600.000,- Ft keretösszeget hagy jóvá a kérelemben leírt eszkö-
zök megvásárlására, és felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy intézkedjen a beszer-
zésről, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi igazgatójával, Seresné 
Kozári Nórával a használatba- adási szerződést kösse meg határozott időre (2015. augusztus 
31.). 
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Határidő: 2013. december 31. 
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. Árpád Fejedelem Általános Iskola 
6. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
5. Irattár 

 
 

c) az iskolai intézményi tanácsba delegált önkormányzati képviselő személyének kivá-
lasztása 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztés lényegét, a bizottság tárgyalta. 
 
Szavazásra bocsátotta a Dr. Puliusné Sárdi Mária személyének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 fő nem vett 
részt a szavazásban) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
274/2013.(X.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai intézményi ta-
nácsba delegált önkormányzati képviselője tárgyában a Magyarországi helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkör-
ében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola intézményi tanácsába delegált önkormányzati képviselőjének személyét megtárgyalta, 
és Dr. Puliusné Sárdi Máriát választotta határozott időre (2014. évi általános Önkormányzati 
választások időpontjáig).  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István 
 
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. Árpád Fejedelem Általános Iskola  
6. Dr. Puliusné Sárdi Mária  
7. Irattár 

 



32 

 

 
d) tájékoztató végzésről 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a tájékoztatót. Mivel további hozzászólás nem történt a napirendi pont tárgyalását 
lezárta. 
 
 

e) Sport Egyesület kérelme 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a kérelem lényegét. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Nem azzal van baj, hogy mennyit kérnek. A gond, hogy sokat kértek már. Volt egyszer 3 mil-
lió, azután 2 millió, majd 500 ezer és még ez is. Nem szavazza meg. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Mivel nem szavazták meg az orvosi rendelő felújítását, abból nyugodtan támogassák őket. 
 
Győri István, képviselő: 
 
A fiatalság társadalmi munkában végzi a felújítást. Támogatni kell őket. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
Tökéletesen igaza van, hogy mennyi pénz folyt az Egyesületbe. 
 
 

Dr. Csernus Tibor, képviselő 19:33 órakor visszajött a testületi ülésre, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő. 

 
 
Csak a mostani helyzetet mérjék fel, és hasonlítsák össze mit kaptak 5 évvel ezelőtt. Amit 
mellé tettek azt honnan vették, meg sem kérdezi tőlük senki. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Ezt mindenki látja és tudja is, hogy pályázni szoktak. De az alapvető forrásról ne feledkezze-
nek meg. Az eredményeket is nézni kell. Az ifi csapatot 0-ra verték, helyezéseket is jelenthet-
ne. Célját is szeretné látni, ne csak az épületek újuljanak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Sport Egyesület kérelmének elfogadását. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
275/2013.(X.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Sport Egyesü-
let anyagköltség biztosítására irányuló kérelme tárgyában a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Sport Egyesület 
bruttó 200.000,- Ft anyagköltség biztosítására irányuló kérelmét megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István 
 
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. Parádi László, egyesület elnöke 
6. Irattár 

 
 

f) Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola kérelme 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a kérelmet. Néptánc oktatásról lenne szó 1-2. osztályos gyerekeknek. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Ezt nem a KLIK-nek kellene állnia. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Az írta elő az állam, hogy délután is foglalkoztatni kell az alsós osztályosokat. Helybe jön a 
tánctanár és leadja az órát, amit kötelezően meg kell tartani. Ha lenne egy uszoda, akkor azt is 
le lehetne írni. De ettől nagyon messze van még Tiszaalpár.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Tegyék bele, hogy mostantól kezdve június 15-ig jár a költség finanszírozása. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az iskola profiljába beleillik. Megkérdezte volna az igazgatót, miért nem fizetik az óradíját, 
de nem érte el. 
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Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Konkrétan az önkormányzat fizeti ki a tanárnak, vagy az iskola. Tehát az alapítvánnyal fog az 
iskola megállapodást kötni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a művészeti iskola kérelmének elfogadását az iskola befejezéséig. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
276/2013.(X.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jövőnkért Alapfokú Mű-
vészeti Iskola tanárának útiköltség kérelme tárgyában a Magyarországi helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkör-
ében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Árpád Fejedelem Általános 
Iskolában bevezetett mindennapos testnevelés keretében megszervezésre kerülő néptánc okta-
tásra a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola tanárának útiköltség kérelmét megtárgyalta és 
elfogadta. 
A két új csoport ellátásának útiköltsége: 4.000,- Ft/hét. 
Időtartama: 2013. október 25 - 2014. június 15. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István 
 
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. Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola  
6. Irattár 

 
 

g) Az önkormányzat és a Faluvédő Egyesület közötti megállapodás 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A könyvtárba telepítették át a számítógépeket. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
A helyi csoportok megnevezéséről nem volt kellőképpen tájékozott a megállapodás készítője. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a megállapodás elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
277/2013.(X.24.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Faluvédő és Szépítő Egye-
sület és az önkormányzat közötti megállapodás tárgyában a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Faluvédő és Szépítő Egyesü-
let és az önkormányzat közötti megállapodást megtárgyalta és elfogadta. 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármester urat a megállapodást kösse meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István 
 
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. Vajda Márta, egyesület elnöke  
6. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Képviselők kérdései, interpellációi 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Az egyik újságban megjelent egy cikk, hogy a Kádár Lajos Közösségi Házat igénybe veszik 
ingyen a nagykutyák. Ha a polgármestert, aljegyzőt, vagy képviselőket értik nagykutyák alatt, 
akkor most elmondja, hogy nem használja senki. Ha óvodások kérnék, senki sem zárkózna el 
tőle, hogy használhassák. Kérte a levél íróját mutatkozzon be. A másik is egy levél, felolvas-
ta: „voltunk ma az újfalusi temetőbe és gyermekem leesett a létráról, meghorzsolta magát elég 
komolyan. Nem tudja ki a felelős.” A továbbiakban kérte, hogy nézzék meg a játszótereket, 
már régen kérte, hogy a nyárnak úgy menjenek neki, hogy csinálják meg. Lassan jönnek elle-
nőrizni azokat. Történhetett volna nagyobb baj is. Mindig a képviselőket piszkálják. A képvi-
selő meghozza a határozatokat, a felelős a polgármester. Kérte továbbá a határozatok betartá-
sát. 
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Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
Nyitott kapukat dönget, a következő ülésre szándékozott véleményeket kérni. Nem felejtette 
el a novembert. Voltak már javítások és lett is elhozva onnan már egy-két dolog. Több min-
den meg lett javítva. Több esetben jelezték telefonon is és történt is reagálás. Garancia soha 
nincs rá. Éppen egy napja hallotta, hogy hiányzik a deszka, folyamatban van a javítás. Azon-
nal nem tud intézkedni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Annak idején már feltette a kérdést, hogy a pályázat után miből lesznek a játszóterek felül-
vizsgálva és megjavítva. Szeretné, ha a költségvetésben feltüntetésre kerülne miből lesz 2014-
ben megjavítva és felújítva. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Még több játszótér kellene. Sajnos az unió megszabja, hogy ilyen-olyan drága játszóteret kell 
építeni. Szabványok, minősítés és sok minden egyéb van, aminek meg kell felelni. Sajnos 
nem is lehet helyi személyeket megkérni, hogy csináljanak szebbnél szebb játékokat a terekre. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Boris Ferinek szeretett volna kérdést feltenni. Ha más tudja látogatni a testületi üléseket, ak-
kor ő is el tudna jönni egyszer egy évben, különösen, ha róla van szó. Kiss Lajos megszavazá-
sáról beszélt, jöjjön el ő is, látogassa a testületi üléseket. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
A múltkori bizottságira meghívták az urat, aki áthelyeztetné a villanyoszlopot, de még nem 
került be a papír, pedig arra várnak. 
 
 

Győri István, képviselő 20:01 órakor kiment a képviselő-testületi ülésről, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 8 fő. 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elküldésre került, várják a választ. 
 
 

Dr. Vancsura István polgármester 20:04 órakor 10 perc szünetet rendelt el. 
_____________________________________________________ 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt, több nyílt ülés keretében tárgyalandó napirendi pont 
nem volt, a Képviselő-testület 21:14 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 

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

                  polgármester                                    aljegyző 
 

 


