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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 4745/2013. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27-

én tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Dr. Vancsura István polgármester, 
  Barna Sándor, Dr. Csernust Tibor, 

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

  Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető, 
 Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető, 
 Szentirmay Tamás, újságíró 
 Kontra György, Trió Tv. 
 Vajda Márta, kérelmező 
 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 15:30 órakor megállapította, hogy a Képviselő-testület 
6 fővel határozatképes. Elmondta Bolláné Csernák Csilla és Dr. Vancsura Zoltán igazoltan 
tartózkodnak távol, valamint Dr. Taricska Tibor alpolgármester később fog érkezni. 
 
Elsőként a 8. napirendi pontot tárgyalják, a 3. és 6. napirendi pontot levételre javasolta, mert 
nem tárgyalta a bizottság. Zárt ülés egy ponttal bővül, a 18. napirendi pontot is javasolta 
levételre, a tájékoztatókat ismertetné. Néhány napirend van még, amit az egyebekben 
tárgyalnának. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Javasolta, hogy a 8. napirendi pontot ne tegyék előre, mert ennek az a célja, hogy tőle 
megvonják a felszólalás jogát. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megvonta a szót, mert a vita nincs megnyitva. 
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Győri István, képviselő: 
 
Nem vonhatja meg. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, hogy a 8. napirendi pont ne kerüljön előre. 
 
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – nem fogadta 
el a javaslatot. 
 
Más javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat a 
módosításokkal 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

 
2. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetés- 

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

3. Jegyzői beszámoló a Polgármesteri hivatal 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
Előadó: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 

4. Előterjesztés a szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási rendelet módosítása 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Bársony Lajos vagyongazdálkodási előadó 
 

5. Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Önkormányzati Társulás 2013. évi 
költségvetés- módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

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

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

8. Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 
honlapszerkesztési kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

9. Előterjesztés a készpénzfizetésről szóló rendelet tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

10. Előterjesztés az ebrendészeti hozzájárulás rendelet tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 

11. Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési tervről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

12. Előterjesztés az ÁROP pályázat projektmenedzseri szerződése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

13. Javaslat a Konyha Önkormányzatba való beolvasztása tárgyában (szóbeli) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

14. Előterjesztés Vajda Márta kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

15. Előterjesztés a Teleház bútorvásárlási kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

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

17. Egyéb bejelentések 
 
18.  Képviselők kérdései, interpellációi 

 
Zárt ülés 
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19. Előterjesztés Gál Márta fellebbezése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

 
20. Előterjesztés Gábor Mihály és Szász Anikó első lakáshoz jutási támogatása tárgyában 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
 

21. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

22. Előterjesztés a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
23. Előterjesztés Szentesi Ádám Zoltán és Hegedűsné Sipos-Szabó Lili első lakáshoz 

jutási támogatása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
 

24. Előterjesztés Hamerli Adrienn és Kovács János lakhatási célú problémájának 
megoldása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

 
 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottság tárgyalta, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság támogattam, az Ügyrendi Bizottság 
nem. Átadta a szót, tegnap alaposan kitárgyalták, volt néhány módosítás, ezt kellene 
részletesen ismertetni. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Arról szól, hogy az ő felszólalását korlátozni tudják. Ha ő tegnap nem lett volna itt nem is 
tudtak volna tárgyalni. Olyan döntések születnek, amelyeket ő nem támogat. A korrupció 
melegágyát tárja eléjük. Megvonná a polgármester úrtól azt a jogot, hogy 3.000,- Ft 
kamatmentes kölcsönt osztogasson. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
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Megvonja a szót, mert nem a napirendhez kapcsolódik. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Benne van a szabályzatban. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkérdezte, hogy melyik pontja a módosításnak. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Tulajdonképpen ez a szabályzat arról szól, hogy őt korlátozzák. Csak úgy mellékesen 
elmondta, ha tegnap ő elmegy az ülésről, határozatképtelen lett volna a bizottság. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Valóban lényegi változás az előzőhöz képest, hogy amennyiben a bizottság többségi döntéssel 
megszavaz valamit, már nem szükséges a testületi ülésen tovább tárgyalni, akkor 
összefoglalóban elmondja a napirendi pont lényegét és szavazás következhet. Úgy gondolja, 
hogy a 4-5 órás testületi ülések idejét korlátozni kell, mert ugyanennyit vagy többet fordítanak 
a bizottsági ülésekre is. 
 
 
Dr. Taricska Tibor alpolgármester 15:33 órakor megérkezett a képviselő-testületi ülésre, 

így a jelenlévő képviselők létszáma: 7 fő. 
 
 
Győri István, képviselő: 
 
Elmondta, amikor Kiss Lajosnak szavazati jogot adtak a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságban, 
általa lett meg a 4 szavazat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem ide tartozik. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Megkérdezte, hogy van-e joga meggyőzni a képviselőket. Megállapította, hogy ez a 
demokrácia szemközt köpése. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az SzMSz elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
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21/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat  

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
14/2013.(V.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdésében, 44-45.§-ában, 
46.§ (3) bekezdésében, 48.§ (2)-(4) bekezdésében, 49.§ (2) bekezdésében, 50.§-ában, 51.§ (2) 
bekezdésben, 52.§ (1) bekezdés n) pontjában, 53.§ (1)-(3) bekezdésében, 57.§ (1)-(2) 
bekezdésében, 59.§ (2) bekezdésében, 62.§ (1) bekezdésében, 68.§ (2)-(3) bekezdésében, 82.§ 
(3) bekezdésében, 84.§ (2) bekezdésében, 120.§ (1) bekezdés d) pontjában, 143.§ (4) 
bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 
2000. évi XCVI. törvény 9.§ (2) bekezdésében, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 10.§ (6) bekezdésében és 80.§ (2) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület 
Ügyrendi Bizottsága, Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1.§ (1) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Ör) 1.§ (4) bekezdésében a „Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala” 
szövegrész helyébe a „Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal” szöveg lép. 

 
(2) Az Ör. 1.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) Az önkormányzati rendelet tartalmazza az 

1. számú függelékben a Képviselő-testület névsorát, 
2. számú függelékben a Képviselő-testület bizottságai tagjainak névsorát, 
3. számú függelékben az önkormányzati intézmények felsorolását. 

 
(3) Az Ör. 1.§ (7) bekezdése hatályát veszti. 
 
2.§ (1) Az Ör. 8.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak felsorolását az 1.a számú 

melléklet tartalmazza.” 
 
(2) Az Ör. 8.§-a kiegészül az (1a) bekezdéssel: 
„(1a) Az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak felsorolását az 

1.a számú melléklet, az intézményi és intézményi keretek nélkül (szakfeladaton) ellátott 
önkormányzati feladatok felsorolását az 1.b számú melléklet tartalmazza.” 

 
3.§ (1) Az Ör. 9.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az Önkormányzat a feladatai ellátása körében a lakosság önszerveződő közösségeivel 

együttműködik a közösségi tér biztosítása érdekében.” 
 
(2) Az Ör. 9.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(2) Az önszerveződő közösségeket az őket közvetlenül érintő testületi döntés bizottsági 
előkészítése és a testületi döntéshozatal körében tanácskozási jog illeti meg a közösség 
képviselője útján.” 

 
4.§ Az Ör. 13.§ (1) és (2) bekezdése hatályát veszti. 
 
5.§ (1) Az Ör. 15.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A Képviselő-testület évente az éves munkatervében meghatározottak szerinti 

alkalommal, havonta ülésezik. A Képviselő-testület július 1-jétől augusztus 31-ig – rendkívüli 
ok kivételével – nem ülésezik (Nyári szünet). A Képviselő-testület szükség esetén rendkívüli 
ülést tart.” 

 
(2) Az Ör. 15.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Az ülések rendszeres kezdő időpontja: a hónap utolsó szerdai napjának délutánján 

16.00 óra. Az ülés napja rendkívüli esetet kivéve nem eshet ünnepnapot megelőző, vagy azt 
követő napra. Amely hónapban nincs ilyen nap, vagy ünnepnapot, pihenőnapot vagy 
szabadnapot érint, akkor a hónap utolsó munkanapja a Képviselő-testület rendes ülésének 
napja. Ettől a szabálytól önkormányzati érdekből el lehet térni.” 

 
(3) Az Ör. 15.§ (5) bekezdésében az „egy ülésnek számít” szövegrész helybe a „külön 

ülésnek számít” kifejezés lép. 
 
6.§ (1) Az Ör. 16.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A Képviselő-testület ülését írásbeli meghívóval és a jogszabály szerint előkészített 

írásbeli előterjesztésekkel együtt 5 (öt) nappal, de rendkívüli esetben vagy rendkívüli ülés 
esetén legkésőbb 3 nappal, kivételesen sürgős esetben és rendkívüli esetben legalább 24 
órával az ülést megelőzően kell összehívni. A meghívó és az előterjesztések eredeti példányát 
a polgármester saját kezűleg írja alá. Indokolt esetben a polgármester engedélyezheti az 
előterjesztés külön kézbesítését.” 

 
(2) Az Ör. 16.§-a az (1a) bekezdéssel egészül ki: 
„(1a) Különösen sürgős esetben – az összes képviselő egyetértésével –, a rendkívüli ülés az 

(1) bekezdésben foglaltaktól eltérő módon és időben, távbeszélőn vagy elektronikus úton is 
összehívható. Ez esetben az ülést legkésőbb a következő napon meg kell tartani. Az ülés 
megtartására vonatkozó írásbeli indítványt – amennyiben az ülés indítványra kerül 
összehívásra – a rendkívüli ülést megelőzően közvetlenül lehet kiosztani.” 

 
(3) Az Ör. 16.§ (4) bekezdése hatályát veszti. 
 
(4) Az Ör. 16.§ (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A Képviselő-testület ülésére írásbeli meghívóval meg kell hívni: 
a) a) a helyi önkormányzati képviselőket, 
b) a Képviselő-testület állandó bizottságainak nem képviselő tagjait, 
c) a jegyzőt, az aljegyzőt, 
d) a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit, 
e) a napirendi pontok előterjesztőit, ha nem a polgármester, a jegyző vagy a 

bizottságok elnöke teszi, továbbá előadóit, amennyiben abban nem a szervezeti 
egység vezetője illetékes, 

f) a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv vezetőjét, 
g) a választókerület országgyűlési képviselőjét, 
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h) a településen működő pártok képviselőit, ha a Képviselő-testületben vagy állandó 
bizottságaiban nincs képviselőjük, 

i) a civil szervezetek képviselőit, amennyiben a napirendi pont érinti a szervezetet, 
j) az önkormányzati intézmények vezetőjét a feladatkörükbe tartozó, vagy az azt érintő 

előterjesztések tárgyalására, 
k) a sajtó képviselőit, 
l) a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, 
m) informatikai munkatársat, 
n) mindazokat, akik a napirendi pont szerint érdekeltek, 
o) mindazokat a személyeket és szervezeteket, akiket (amelyeket) a polgármester a 

napirend megtárgyalásához szükségesnek tart.” 
 
(5) Az Ör. 16.§ (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) Az írásbeli meghívót annak mellékleteivel együtt minden esetben elektronikus úton kell 

megküldeni az (5) bekezdés b)-m) pontban felsorolt személyeknek, szerveknek, 
szervezeteknek.” 

 
(6) Az Ör. 16.§ (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7) Az írásbeli meghívóhoz mellékelni kell az (5) bekezdés a)-d), f)-g) és j)-l) pontjaiban 

felsorolt személyeknek az összes napirendi ponthoz készült előterjesztés eredetivel megegyező 
elektronikus vagy papír alapú másolati példányát annak minden mellékletével együtt.” 

 
7.§ Az Ör. 17.§ (1) bekezdés a) pontjában az „a)-d) pontjaiban” szövegrész helyébe az „a)-

c) és e) pontjaiban” szövegrész lép. 
 
8.§ (1) Az Ör. 18.§ (1) bekezdésében az „előterjesztések előzetes” szövegrész helyébe az 

„előterjesztések alapvetően előzetes” szövegrész lép. 
 
(2) (1) Az Ör. 18.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Pénzügyi, gazdasági, ügyrendi és más személyi, szervezeti jellegű előterjesztés, 

valamint rendeletalkotás esetén nem mellőzhető az érintett bizottság véleményének kikérése. A 
bizottsági javaslatokat a napirend tárgyalásának elején ismertetni kell.” 

 
9.§ Az Ör. 19.§ (3) bekezdés hatályát veszti. 
 
10.§ (1) Az Ör. 21.§ (2) bekezdés hatályát veszti. 
 
(2) Az Ör. 21.§ (3) bekezdés hatályát veszti. 
 
(3) Az Ör. 21.§ az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) A rendkívüli ülés összehívására egyebekben a rendes ülés összehívásának szabályait 

kell értelemszerűen alkalmazni.” 
 
11.§ (1) Az Ör. 24.§ (1) bekezdésében a „felvett, írásbeli” szövegrész helyébe a „felvett 

esetben, írásbeli” szövegrész lép. 
 
(2) Az Ör. 24.§ (6) bekezdés „és a jegyző” szövegrész helyébe a „és törvényességi 

szempontból a jegyző” szövegrész lép. 
 
12.§ (1) Az Ör. 28.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(1) Az ülések alapvetően nyilvánosak, zárt ülés elrendelésére Magyarország 
önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései irányadók.” 

 
(2) (1) Az Ör. 28.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A zárt ülésen az SzMSz 16.§ (5) bekezdés a) és c) pontján kívül csak az vehet részt, aki 

a napirendi pont tárgyalásában érintett, vagy az, akit a Képviselő-testület a megtárgyaláshoz 
szükségesnek tart.” 

 
(3) Az Ör. 28.§ (3) bekezdés hatályát veszti. 
 
13.§ (1) Az Ör. 29.§ (2) bekezdésében az „állásáról” szövegrész helyébe az”állapotáról” 

szövegrész lép. 
 
(2) Az Ör. 29.§ (3) bekezdésében a „készül folyamatosan” szövegrész helyébe a 

„folyamatosan készül” szövegrész lép. 
 
14.§ (1) Az Ör. 32.§ (2) bekezdésében az „írásban az ülés előtt” szövegrész helyébe a 

„lehetőleg írásban az ülés előtt” szövegrész kerül. 
(2) Az Ör. 32.§ (5) bekezdésében a „legkésőbb” szövegrész helyébe a „lehetőleg” 

szövegrész kerül. 
 

 
15.§ (1) Az Ör. 33.§ (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló képviselő nyilatkozik. Ha 

az interpelláló képviselő írásban kapott választ, akkor a következő rendes ülésen kell 
nyilatkoznia a válasz elfogadásáról.” 

 
(2) Az Ör. 33.§ (6) bekezdésben az „elfogadásáról egyszerű szótöbbséggel” szövegrész 

helyébe az „elfogadásáról vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel” szövegrész lép. 
 
16.§ (1) Az Ör. 37.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselők több 

mint a fele, öt fő jelen van.” 
 
(2) Az Ör. 37.§ az alábbi (4a) bekezdéssel egészül ki: 
„(4a) Amennyiben a már összehívott testületi ülésen valamely napirendi pont kapcsán 

mind a polgármesterrel, mind az alpolgármesterrel szemben kizárási ok merül fel, a 
Képviselő-testület az adott napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság elnöke vagy a korelnök 
vezetésével tárgyalja.” 

 
(3) Az Ör. 37.§ (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A polgármester: 

a) megnyitja az ülést; 
b) megállapítja a határozatképességet, számba veszi a távollévőket, és ismerteti a 

bejelentett távollét okát; 
c) felszólalás engedélyezése, vagy megtagadása; 
d) napirend előtti és ügyrendi kérdésben történő felszólalás engedélyezése; 
e) általános vitavezetési feladatai: 

ea) napirendi pontonként a vita megnyitása és berekesztése, 
eb) szó megadása, megtagadása, 
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f) határozathozatallal kapcsolatos feladatai: 
fa) szavazás elrendelése, 
fb) a szavazás eredményének megállapítása, 
fc) a határozat kimondása. 

g) félbeszakíthatja az ülést és tárgyalási szünetet rendelhet el; 
h) bezárja az ülést; 
i) biztosítja az ülés rendjét.” 

 
(4) Az Ör. 37.§ (6) bekezdésében az „általános” szövegrész helyébe az „állandó” 

szövegrész lép. 
 

(5) Az Ör. Ör. 37.§ az alábbi (6a) bekezdéssel egészül ki: 
„(6a) Az egyéb meghívottak és a hallgatóság a számukra kijelölt helyről szólalnak fel.” 

 
17.§ (1) Az Ör. 38.§-a az alábbi (5)-(7) bekezdésekkel egészül ki: 
„(5) A polgármester egyéb rendfenntartási eszközei: 

a) a szó megtagadása, megvonása, 
b) a tárgyra térésre felszólítás, 
c) a vita berekesztése és a szavazás elrendelése, 
d) a napirend elnapolása, 
e) az ülés félbeszakítása. 

 
(6) Akitől a szót megvonták ugyanazon napirendi pont keretében nem szólalhat fel újra. 
 
(7) A polgármester rendfenntartás keretében tett intézkedései ellen viszontválasznak nincs 

helye.” 
 

18.§ Az Ör. 39.§ (1)-(2) bekezdései hatályukat vesztik. 
 
19.§ Az Ör. az alábbi 41/A.§-szal egészül ki: 
„41/A.§ (1) Amennyiben a polgármester tudomást szerez arról, hogy valamely képviselő a 

Mötv. rendelkezéseivel ellentétesen a napirend tárgyalása során nem jelentette be személyes 
érintettségét, és a mulasztásra, valamint a mulasztás megállapítására ugyanazon ülésen kerül 
sor, akkor a polgármester megállapítja a mulasztás tényét és az érintett napirendről ismételt 
szavazást rendel el. Az ismételt szavazást megelőzően a személyes érintett kizárásáról a Mötv. 
szerint dönteni kell. 

 
(2) Ha a polgármester a Képviselő-testület ülését követően szerez tudomást az érintett 

képviselő mulasztásáról, akkor a Képviselő-testület soron következő ülésén bejelenti a 
mulasztás tényét, és egyidejűleg a személyes érintettséggel kapcsolatos ügy ismételt 
napirendre vételére tesz javaslatot. Az ügy napirendre vételéről a Képviselő-testület egyszerű 
szótöbbséggel dönt. 

 
(3) A polgármester a mulasztással érintett képviselőt az (1) és (2) bekezdésben 

meghatározottak mellett az eset súlyától függően 
a) figyelmezteti, hogy a jövőben tartózkodjon a törvénysértés elkövetésétől, vagy  
b) különösen súlyos vagy ismétlődő esetben illetménye 25%-ának legfeljebb hat havi 

megvonására tesz javaslatot. 
 
(4) A személyes érintettséggel kapcsolatos ügy különösen súlyosnak minősül, ha 
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a) a képviselő vagy hozzátartozója a Képviselő-testület vagy bizottság döntése 
következtében vagyoni értékű jog, ingatlan vagy 500 ezer forint feletti értékű ingó 
tulajdonjogát szerzi meg, vagy a használatába kerül; 

b) a képviselő vagy a hozzátartozója vezetői kinevezést kap. 
 
(5) A (3) bekezdés b) pont szerinti javaslatról a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel 

dönt. 
 
(6) Amennyiben a bizottság elnöke tudomást szerez arról, hogy valamely bizottsági tag a 

Mötv. rendelkezéseivel ellentétesen a napirend tárgyalása során nem jelentette be személyes 
érintettségét, akkor az (1)-(4) bekezdések szerinti eljárást kell lefolytatni.” 

 
20.§ Az Ör. 43.§ (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7) A bizottsági javaslat elhangzása után a polgármester csak abban az esetben nyitja 

meg a napirend vitáját, ha az előterjesztéshez képest új adat, tény vagy körülmény merül fel.” 
 
(2) Az Ör. 43.§-a az alábbi (7a), (7b) és (7c) bekezdésekkel egészül ki. 
„(7a) Új adatnak, ténynek, körülménynek minősül különösen: 

a) ha az előterjesztő az előterjesztést szóban vagy írásban kiegészítette, módosította; 
b) ha a bizottság azért nem ajánlja az előterjesztés elfogadását, mert 

szavazategyenlőség volt vagy a szavazás más okból eredménytelen volt. 
 
(7b) Ha a polgármester szavazás megkezdésére irányuló intézkedését bármely képviselő 

kifogásolja, a Képviselő-testület a kérdésben vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz. A 
megnyitott vita lezárásáról a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz. 

 
(7c) Ha bármely okból a napirendi pontban nem volt bizottsági tárgyalás a polgármester 

megnyitja a napirend vitáját, kivéve, ha 
a) az ügy vitát nem igénylő, egyszerű szavazással eldöntendő kérdést tartalmaz, vagy 
b) az ügy korábbi testületi ülésen megvitatásra került.” 

 
(3) Az Ör. 43.§ (11) bekezdésében a „során legfeljebb” szövegrész a „során – a jegyzőt 

kivéve – legfeljebb” szövegrésszel egészül ki. 
 
21.§ (1) Az Ör. 45.§ (1)-(3) bekezdései hatályukat vesztik. 
 
(2) Az Ör. 45.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A Képviselő-testület által megalkotandó rendeletek és meghozott határozatok 

szempontjából minősített többség szükséges a Magyarország önkormányzatairól szóló 
törvényben, valamint más törvényben és önkormányzati rendeletben meghatározott 
ügyekben.” 

 
(3) Az Ör. 45.§ (6)-(11) bekezdése hatályukat vesztik. 
 
22.§ (1) Az Ör. az alábbi 45/A.§-sal egészül ki: 
45/A.§ (1) A (2) bekezdésben foglalt kivétellel az önkormányzati rendelet-tervezetet a 

helyben szokásos módon történő közzététellel társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az alábbi 
szabályok figyelembe vételével: 
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a) A rendelet-tervezetet, úgy kell közzétenni, hogy a tervezet céljához és 
hatálybalépéséhez igazodóan elegendő idő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi 
megítéléséhez, a vélemények kifejtéséhez. 

b) A társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzé tett tervezetről, a honlapon 
megadott elektronikus levélcímen, hivatali címre küldött levélben bárki véleményt 
nyilváníthat, továbbá hivatali időben, a megadott telefonszámon, vagy a kijelölt 
ügyintézőnél személyesen is előadhatja javaslatát, elmondhatja véleményét. A telefonon, 
vagy személyes megjelenés útján történt véleménynyilvánításról feljegyzést kell készíteni. 

c) A névtelenül beérkezett véleményeket, azok figyelembe vétele nélkül törölni kell. 
d) A közzétett tervezeteket a közzétételtől számított (6) hat hónapig nem lehet a 

honlapról eltávolítani. A beérkezett vélemények, a véleményezők neve, e-mail címe 
legfeljebb a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított 6 (hat) hónapig 
kezelhetők. 
 
(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani  

a) a fizetési kötelezettségekről, 
b) az állami támogatásokról, 
c) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, 
d) a Képviselő-testület és szerveinek szerzeti és működési szabályait meghatározó 
e) a köztisztviselői jogviszonyban állók munkavégzésével és juttatásaival kapcsolatos 

önkormányzati rendelet-tervezetet, továbbá 
f) a rendelet-tervezetet, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, 

valamint 
g) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb 

szintű jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz. 
 

(3) Az előterjesztés készítője a beérkezett véleményekről érdemi összefoglalót készít, 
amelyet ismertetni kell a Képviselő-testülettel. 
 

(4) Az összefoglaló értelmében a Képviselő-testület dönt a rendelet-tervezet módosításáról 
vagy  kiegészítéséről, vagy a javaslatot elveti. 
 

(5) Nem kell figyelembe venni: 
a)  a névtelenül beérkezett véleményeket, 
b)  az előterjesztés tárgyához közvetlenül nem kapcsolódó véleményeket, 
c)  Azokat a véleményeket, amelyek a becsület csorbítására alkalmasak. 

 
23.§ Az Ör. az alábbiak szerint a 45/B.§-sal egészül ki: 
„45/B.§ A rendelet- és határozat-tervezeteket a tárgykör szerint illetékes bizottság 

véleményezi. Az összes állandó bizottság állásfoglalása szükséges: 
a) a költségvetési koncepció, 
b) a költségvetés, 
c) a zárszámadás, 
d) a Szervezeti és Működési Szabályzat, 
e) az Általános Rendezési Terv 

elfogadásához.” 
 
24.§ Az Ör. az alábbiak szerint a 45/C.§-sal egészül ki: 
„45/C.§ Választás, kinevezés esetén a Képviselő-testület a jelölt legfeljebb 5 (öt) perc 

időtartamú meghallgatása után vita nélkül határoz.” 
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25.§ Az Ör. 46.§ (4) bekezdés hatályát veszti. 
 
26.§ (1) Az Ör. 49.§ (1)-(3) bekezdései hatályukat vesztik. 
 
(2) Az Ör. 49.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Titkos szavazásra bármely képviselő javaslatot tehet. A javaslatról a Képviselő-

testület minősített többséggel határoz.” 
 
(3) Az Ör. 49§ (6) bekezdésében a „elnökből és kettő tagból álló” szövegrész helyébe a 

„elnök és kettő tag” szövegrész lép. 
 
27.§ (1) Az Ör. 51.§ (2) bekezdés hatályát veszti. 
 
(2) Az Ör. 51.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Az önkormányzati rendeletetek a megalkotástól számított három napon belül a jegyző 

által a helyben szokásos módon kerülnek kihirdetésre, a Polgármesteri Hivatali hirdetőtáblán 
történő kifüggesztéssel.” 

 
(3) Az Ör. 51.§ (5) bekezdésben a „ polgármester és a jegyző akadályoztatása és tartós 

távollétük esetén” szövegrész helyébe a „ polgármester és a jegyző, akadályoztatásuk vagy 
tartós távollétük esetén” szövegrész lép. 

 
(4) Az Ör. 51.§ (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(8) A jegyző az önkormányzati rendeleteket és a Képviselő-testület határozatait megküldi: 

a) a Képviselő-testület tagjainak, valamint 
b) az azokat alkalmazó belső szervezeti egységek vezetőinek és 
c) külső jogalkalmazó szerveknek.” 

 
(5) Az Ör. 51.§ az alábbi (8a), (8b) és (8c) bekezdéskel egészül ki: 
„(8a) A jegyző az önkormányzati rendeleteket három napon belül elektronikusan és papír 

alapon megküldi továbbá: 
a) a törvényességi felügyeletet gyakorló szervhez; 
b) jogszabályban előírtak esetén a szaktárca szerinti hivatalos lapnak. 

 
(8b) A jegyző az önkormányzati rendeletet három napon belül közzéteszi továbbá a 

település honlapján. 
 
(8c) A jegyző az önkormányzati rendeletet kifüggeszti továbbá 

a) Tiszaalpár Nagyközség Újfalui településrészen, az orvosi rendelő közelében, 
b) az Integrál Zrt. ABC üzlete előtt felállított hirdetőtáblán.” 

 
(6) Az Ör. 51.§ (9) bekezdés hatályát veszti. 

 
28.§ Az Ör. 52.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(9) A jegyzőkönyv elkészítéséről írásban készült jegyzet és hangfelvétel alapján a jegyző - 

jegyzőkönyv-vezető útján - gondoskodik. A hangfelvételeket egy évig kell megőrizni, ezt 
követően újrahasznosíthatók, vagy megsemmisíthetők.” 
 

29.§ Az Ör. 53.§ az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 
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„(7) A közmeghallgatásról az ülés jegyzőkönyvezésére vonatkozó szabályok szerint 
jegyzőkönyv készül.” 
 

30.§ Az Ör. 54.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A döntések előkészítése céljából megtartott lakossági fórum állásfoglalását, az 

elhangzott kisebbségi vélemények lényegét és az elhangzott javaslatokat jegyzőkönyvbe kell 
foglalni az ülés jegyzőkönyvezésére vonatkozó szabályok szerint, és a jegyzőkönyvet a 
Képviselő-testület előterjesztéséhez kell csatolni.” 

 
31.§ (1) Az Ör. 56.§ (1)-(2) bekezdés hatályát veszti. 
 
(2) Az Ör. 56.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Az önkormányzatok által önkéntesen létrehozott jogi személyiségű társulások 

működésének részletes szabályait a részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek írásbeli 
megállapodása és egyéb – a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal 
szabályzatai rögzítik.” 

 
32.§ (1) Az Ör. 57.§ (4) és (6) bekezdések hatályukat vesztik. 
 
33.§ (1) Az Ör 58.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat gazdasági programját ciklusonként, 

költségvetését évente – munkaterv szerinti rendes ülésen – határozza meg.” 
 
(2) Az Ör. 58.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló 

törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési 
törvény határozza meg.” 

 
(3) Az Ör. 58.§ (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A költségvetési rendelet elkészítéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik, és a 

polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.” 
 
34.§ (1) Az Ör. 59.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésének szabályait a Mötv. és a kapcsolódó 

jogszabályok rögzítik.” 
 
(2) Az Ör. 59.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Az Önkormányzat a felügyelete alá tartozó intézményeinek belső pénzügyi 

ellenőrzését, valamint a költségvetési szervek függetlenített belső ellenőrzését megállapodás 
alapján láttatja el.” 

 
35.§ (1) Az Ör. 60.§ (1) bekezdés hatályát veszti. 
 
(2) Az Ör. 60.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A képviselőt a helyi önkormányzatokról és a helyi önkormányzati képviselők 

jogállásának egyes kérdéseiről szóló törvényben és az SzMSz-ben rögzített jogok és 
kötelességek illetik meg, illetve terhelik.” 

 
(3) Az Ör. 60.§ (4) és (6) bekezdései hatályukat vesztik. 
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36.§ (1) Az Ör. 61.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A Képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, a döntések végrehajtásának 

szervezésére és ellenőrzésére állandó és ideiglenes bizottságokat hoz létre azzal, hogy 
ideiglenes bizottságot a Képviselő-testület által meghatározott feladatok ellátására alakít. Az 
ideiglenes bizottság az adott feladat ellátását követően beszámol a Képviselő-testületnek. A 
beszámoló elfogadásával az ideiglenes bizottság megszűnik.” 

 
(2) Az Ör. 61.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a települési képviselők közül kell 

megválasztani. A polgármester, az alpolgármester, a Polgármesteri Hivatal dolgozója nem 
lehet a bizottság elnöke vagy tagja.” 

 
(3) Az Ör. 61.§ (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(8) A bizottság nem képviselő tagja a megválasztását követően köteles esküt tenni a 

Képviselő-testület előtt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak 
szerint. Az eskü letételéig a bizottság tagja nem gyakorolhatja jogait.” 

 
(4) Az Ör. 61.§ (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(9) Az állandó bizottságok nem képviselő tagjai a helyi képviselők jogállásának egyes 

kérdéseiről szóló jogszabály alapján és az SzMSz-ben foglalt szabályok szerint 
vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni.” 

 
(5) Az Ör. 61.§ (12) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(12) A bizottság tagjai: 

a) szavazati joggal vesznek részt a bizottsági üléseken, 
b) a döntések előkészítésében, 
c) javasolhatják a témakörök napirendre tűzését, 
d) részt vesznek az ellenőrzésekben, 
e) a bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben felvilágosítást kérhetnek, 
f) megbízás alapján képviselik a bizottságot. 

 
(6) Az Ör. 61.§ (14) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(14) A bizottságok nem képviselő tagjait a képviselőkkel azonos jogosítványok illetik 

meg.” 
 
37.§ (1) Az Ör. 64.§ (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7) Rendes testületi ülés napjára rendes bizottsági ülést – sürgős és rendkívüli esetet 

kivéve - nem lehet összehívni.” 
 
(2) Az Ör. 64.§ (11) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(11) Az ideiglenes bizottsági ülésen állandó meghívott a polgármester, az alpolgármester, 

a jegyző és az aljegyző, továbbá a Képviselő-testület állandó bizottságának elnöke, az erre 
igényt tartó képviselő, valamint a bizottság tanácsadója.” 

 
(3) Az Ör. 64.§ (17) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(17) A bizottság a Képviselő-testület ülésére kerülő előterjesztések előzetes 

véleményezése során egyértelműen dönt abban, hogy:  
a) az előterjesztéssel egyetért és tárgyalásra javasolja, 
b) az előterjesztéssel nem ért egyet, de tárgyalását javasolja, 
c) az előterjesztéssel nem ért egyet, tárgyalását nem javasolja, 
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d) szöveg szerinti módosító javaslatot tesz, avagy 
e) a jogszabályok alapján egyéb határozatot hoz. 

 
38.§ (1) Az Ör. 67.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A polgármester jogállására alapvetően a Mötv., a helyi önkormányzatokról, a helyi 

önkormányzati képviselők jogállásáról, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvények vonatkoznak.” 

 
(2) Az Ör. 67.§ (2) és (4) bekezdései hatályukat vesztik. 
 
(3) Az Ör. 67.§ (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A polgármester tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja a törvényben 

meghatározott munkáltatói jogokat, illetményét a jogszabályi keretek között határozza meg. A 
törvényben meghatározott egyéb munkáltatói jogok gyakorlását a Képviselő-testület az 
Ügyrendi Bizottságra ruházza át.” 
 

(4) Az Ör. 67.§ az alábbiak szerint az (5a) bekezdéssel egészül ki: 
„(5a) A polgármester az államigazgatási tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint 

felelős.” 
 
(5) Az Ör. 67.§ (6)-(7) és (10) bekezdései hatályukat vesztik. 
 
39.§ (1) Az Ör. 68.§ (3), (6)-(7) bekezdés hatályát veszti. 
 
(2) Az Ör. 68.§ (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(8) A polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a két ülés közötti 

időszakban felmerülő, halaszthatatlan, egyébként a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó 
önkormányzati ügyekben az alábbiak szerint dönthet: 

a) hatósági, cégeljárási és pályázati ügyekben hiánypótlási felhívás teljesítése, 
b) pályázatokkal kapcsolatos nyilatkozatok megtétele, kivéve az önkormányzat által 

kötendő polgári jogi megállapodások; 
c) területszervezési eljárásokkal kapcsolatos véleménynyilvánítás, 
d) véleménynyilvánítás központi államigazgatási szervek megkeresésére, 
e) döntés a település nevének a településen működő gazdasági társaságok által 

megnevezésükben való felhasználásáról, egyebekben külön rendelet szerint. 
 
(3) Az Ör. 68.§ (9) bekezdés hatályát veszti. 
 
(4) Az Ör. 68.§ (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(10) A polgármester a jogszabályban meghatározott feladatait, hatásköreit a 

Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el.” 
 
(5) Az Ör 68.§ (11) bekezdés hatályát veszti. 
 
(6) Az Ör. 68.§ (12) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(12) A polgármester minden hónap első és harmadik szerdáján 9.00 órától 15.00 óráig 

fogadóórát tart.” 
 
(7) Az Ör. 68.§ (14) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(14) A polgármester foglalkoztatási viszonyával kapcsolatos szabályokra a közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy 
a polgármester személyi anyagát a jegyző kezeli, és a Polgármesteri Hivatal szervezetén 
keresztül ellátja a foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat.” 

 
40.§ Az Ör. 69.§ (1)-(2) bekezdései hatályukat vesztik. 
 
41.§ (1) Az Ör. 70.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A polgármester – törvényben meghatározott pályázati feltételek alapján – a 

jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A 
kinevezés határozatlan időre szól.” 

 
(2) Az Ör. 70.§ (2) helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A jegyző a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott 

önkormányzati és közigazgatási feladatait a Polgármesteri Hivatal bevonásával látja el.” 
 
(3) Az Ör. 70.§ (3)-(4) bekezdései hatályukat vesztik. 
 
(4) Az Ör. 70.§ (5) helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A jegyző minden hónap második és negyedik szerdai napján 9.00 órától 15.00 óráig 

fogadóórát tart.” 
 
42.§ (1) Az Ör. 72.§ (3) bekezdés hatályát veszti. 
 
(2) Az Ör. 72.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A Polgármesteri Hivatal osztott szervezeti felépítéssel működik, a csoportokat 

csoportvezetők vezetik. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek megnevezése: 
a) Igazgatási Csoport, 
b) Vagyongazdálkodási Csoport.” 

 
(3) Az Ör. 72.§ (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A Polgármesteri Hivatal szervezeti rendjében az Igazgatási Csoport ellátja 

valamennyi ügyosztályba tartozó hatósági ügy intézését, kivéve az adóhatósági ügyeket, így 
különösen: 

a) anyakönyvi és 
b) hagyatéki ügyintézés 
c) földművelés- és 
d) vízügyi, 
e) polgári védelem és honvédelmi, 
f) környezetvédelmi, 
g) népjóléti, 
h) óvodáztatással kapcsolatos 

ügyeket, amelyek nem tartoznak az illetékes járási hivatal vagy a járási székhelyű más 
önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe.” 
 

(4) Az Ör. 72.§ (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) A Polgármesteri Hivatal szervezeti rendjében a Vagyongazdálkodási Csoport ellátja 

különösen: 
a) a vagyongazdálkodással kapcsolatosan: 

aa) a település-üzemeltetéssel és -fejlesztéssel, 
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ab) az önkormányzati és hivatali vagyonkezeléssel, 
ac) vállalkozási ügyekkel, piaccal, valamint 
ad) az intézmények fenntartásával és üzemeltetésével 

kapcsolatos feladatokat; 
b) a pénzügyekkel kapcsolatosan: 

ba) önkormányzati, intézményi és társulási beszámoló készítéssel és költségvetés-
tervezéssel, 
bb) önkormányzati, intézményi és társulási könyvvezetéssel és számvitellel 

kapcsolatos feladatokat.” 
 

(5) Az Ör. 72.§ az alábbiak szerint a (7a) bekezdéssel egészül ki: 
„(7a) A jegyző közvetlen vezetése alá tartozik különösen: 

a) a Képviselő-testület és bizottságai munkájának segítése, 
b) a Képviselő-testület üléseinek és a bizottságok üléseinek és munkájának 

előkészítésével, lefolytatásával és végrehajtásával kapcsolatos 
ügyviteli feladatok ellátása; 

c) a Polgármesteri Hivatalnál, az önkormányzatnál és az önkormányzati társulásnál 
foglalkoztatott munkavállalókkal (köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb 
foglalkoztatottak), továbbá az önkormányzati intézmények vezetőivel, valamint a képviselők 
foglalkoztatásával 

kapcsolatos feladatok ellátása; 
d) az önkormányzati intézmények fenntartásával kapcsolatos nyilvántartási és egyéb 

feladatok ellátása; 
e) az önkormányzati társulás társulási tanácsa üléseinek előkészítésével, a döntések 

végrehajtásával kapcsolatos és egyéb adminisztratív jellegű feladatok ellátása, valamint az 
önkormányzati társulásnál foglalkoztatott munkavállalók és egyéb jogviszonyban álló 
személyekkel kapcsolatos ügyviteli munka elvégzése.” 

 
(6) Az Ör. 72.§ (9) bekezdés hatályát veszti. 
 
(7) Az Ör. 72.§ (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(10) A Polgármesteri Hivatal munkarendjének betartásáért és a Polgármesteri Hivatal 

működőképességéért a jegyző a felelős.” 
 
(8) Az Ör. 72.§ (11) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(11) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjét a jegyző 

javaslata és a polgármester előterjesztése alapján az alábbiak szerint határozza meg: 
a) a Polgármesteri Hivatalban a heti munkaidő 40 óra; 
b) az általános munkarend szerint a napi munkaidő: hétfőtől csütörtökig 7.30 órától 16.00 

óráig, pénteken 7.30 órától 13.30 óráig tart; 
c) ettől eltérő munkarendet (egyedi munkarendet) a jegyző a foglalkoztatott írásban 

előterjesztett kérelmére engedélyezhet a Polgármesteri Hivatal feladat- és a munkaköri 
feladatok ellátásra figyelemmel. Az engedély hatálya annak visszavonásáig, vagy a 
foglalkoztatott foglakoztatásáig tart; 

d) a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak a munkaközi szünetet harminc perc 
időtartamban veszik igénybe a munkaköri feladatok ellátásra figyelemmel 11.30 és 
13.30 óra között; 

e) ettől eltérni a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott írásban előterjesztett kérelmére 
a jegyző engedélyére lehet a Polgármesteri Hivatal feladat- és a munkaköri feladatok 
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ellátásra figyelemmel. Az engedély hatálya annak visszavonásáig, vagy a 
foglalkoztatott foglakoztatásáig tart.” 

 
(9) Az Ör. 72.§ az alábbiak szerint a (11a) bekezdéssel egészül ki: 
„(11a) A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő:   8.30 – 12.00 óra 
    13.00 – 15.30 óra (kivéve szociális ügyek) 

 
 Szociális ügyekben az ügyfélfogadás: 
Csütörtök:  8.30 – 12.00 óra 
     13.00 – 15.30 óra (a Járási Hivatal ügyfélfogadásával párhuzamosan.” 
 
(10) Az Ör. 72.§ (16) bekezdés hatályát veszti. 
 
(11) Az Ör. 72.§ (17) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(17) A Képviselő-testület döntése szerint a szervezeti egység, csoport vezetésére adott 

kinevezés osztályvezetői szintnek megfelelő vezetőnek minősül, melyhez kapcsolódóan 
illetménypótlékot külön önkormányzati rendeletben állapít meg a Képviselő-testület.” 

 
(12) Az Ör. 72.§ (18) bekezdés hatályát veszti. 
 
43.§ Az Ör. 74.§ (2) bekezdés hatályát veszti. 
 
44.§ Az Ör. 76.§ hatályát veszti. 
 
45.§ (1) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 14/2013. (V. 15.) önkormányzati rendeletének 1. számú melléklet helyébe az 1. számú 
melléklet lép. 
 

46.§ (1) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 14/2013. (V. 15.) önkormányzati rendelet az 1.a számú melléklettel egészül ki a rendelet 
2. számú melléklete szerint. 

 
(2) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

14/2013. (V. 15.) önkormányzati rendelet az 1.b számú melléklettel egészül ki 3. számú 
melléklete szerint. 

 
47.§ Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

14/2013. (V. 15.) önkormányzati rendeletének 2. számú mellékletében a 6-7. pont az alábbiak 
szerint módosul. 

 
„6. A rendelet-tervezetekre egyebekben a jogalkotás jogszabályi rendjét kell alapul venni. 
 
7. Az előterjesztéseket az elkészítés időpontja szerint keltezéssel kell ellátni. Az 

előterjesztés eredeti példányát az előterjesztője eredeti aláírással látja el, szükség 
esetén a polgármester ellenjegyzi.” 

 
48.§ Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

14/2013. (V. 15.) önkormányzati rendeletének 5. számú mellékletében a „Csernák Csilla Az 
Ügyrendi Bizottság elnöke” szövegrész az alábbiak szerint módosul: 
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„Bolláné Csernák Csilla 
Az Ügyrendi Bizottság elnöke” 
 

49.§ Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
14/2013. (V. 15.) önkormányzati rendelete a 7.a számú melléklettel egészül ki a rendelet 4. 
számú melléklete szerint. 
 

50.§ Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
14/2013. (V. 15.) önkormányzati rendeletének 1. számú függelékében a 2. pont az alábbiak 
szerint módosul: 

„2. Bolláné Csernák Csilla   6066 Tiszaalpár, Csongrád úti körzet 46.” 
 
51.§ (1) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 14/2013. (V. 15.) önkormányzati rendeletének 2. számú függelékében az I.1. pont az 
alábbiak szerint módosul: 

„1. Bolláné Csernák Csilla   6066 Tiszaalpár, Csongrád úti körzet 46.” 
 

(2) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
14/2013. (V. 15.) önkormányzati rendeletének 2. számú függelékében a II.2. és 8. pont az 
alábbiak szerint módosul: 

„2. Bolláné Csernák Csilla   6066 Tiszaalpár, Csongrád úti körzet 46.” 
 
 8. Nem képviselő bizottsági tag: 
Kiss Lajos     6066 Tiszaalpár, Dózsa György utca 72.” 

 
52.§ Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

14/2013. (V. 15.) önkormányzati rendeletének 3. számú függeléke az alábbiak szerint egészül 
ki: 

„3. Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi 
      és Iskolai Könyvtár    6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14.” 
 

53.§ Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
14/2013. (V. 15.) önkormányzati rendeletének 4. számú függeléke az 1. számú függelék 
szerint módosul: 

 
54.§ Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

14/2013. (V. 15.) önkormányzati rendeletének 6. számú függeléke a 2. számú függelék szerint 
módosul. 

 
55.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 
          
 

a jegyző távollétében helyettesítésével megbízott 
 
 

Dr. Vancsura István    Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
                 polgármester             aljegyző 
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1. számú melléklet 
a  21/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelethez 

 
 
„I. A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásban ellátott feladatok: 

1. Családsegítés 
2. Gyermekjólét” 

 



2. számú melléklet 
a 21/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelethez 

Kötelező feladat Önként vállalt feladat 
Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás 

alapja 
Egészségügyi ellátás 

Háziorvosi ellátás   1997. évi CLIV. tv. 152. § (1) bekezdés a) pont 

Házi gyermekorvosi ellátás   1997. évi CLIV. tv. 152. § (1) bekezdés a) pont 

Fogorvosi alapellátás   1997. évi CLIV. tv. 152. § (1) bekezdés b) pont 

Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti 
ellátás 

  1997. évi CLIV. tv. 152. § (1) bekezdés c) pont 

Védőnői ellátás   1997. évi CLIV. tv. 152. § (1) bekezdés d) pont 

Iskola-egészségügyi ellátás   1997. évi CLIV. tv. 152. § (1) bekezdés e) pont 

Szociális ellátás 

Rendszeres szociális segéllyel 
kapcsolatos feladatok 

  
1993. évi III. tv. 37/A § - 37/C §; 23/2012.(XI 
I.1.) ör. 

Lakásfenntartási támogatással 
(normatív) kapcsolatos feladatok 

  
1993. évi III. tv. 38 § - 39 §; 23/2012.(XI 
I.1.) ör. 

Átmeneti segéllyel kapcsolatos 
feladatok 

  
1993. évi III. tv. 45. §; 23/2012.(XI 
I.1.) ör. 

Temetési segéllyel kapcsolatos 
feladatok 

  
1993. évi III. tv. 46. §; 23/2012.(XI 
I.1.) ör. 

Köztemetéssel kapcsolatos feladatok   
1993. évi III. tv. 48. §; 23/2012.(XI 
I.1.) ör. 

Közgyógyellátással (méltányos) 
kapcsolatos feladatok 

  
1993. évi II. tv. 49.§; 23/2012.(XI 
I.1.) ör. 

Súlyos mozgáskorlátozttak 
közlekedési kedvezményeivel 
kapcsolatos feladatok 

  102/2011.(V.29.) Korm. r. 

Szociális étkeztetés   1993. évi III. tv. 62. § 

Házi segítségnyújtás   1993. évi III. tv. 63. § 
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Családsegítség működtetése   1993. évi III. tv. 64. § 

Nappali ellátás   1993. évi III. tv. 65/F. § 

 idősek nappali személyek ellátása    1993. évi III. tv. 65/F. § 

  
Idősek otthona működtetése 
(átlagos szintű, emelt szintű 
idősek otthona) 

1993. évi III. tv. 80. § 

Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladat 

Gyermekjóléti szolgálat működtetése   
1997. évi XXXI. tv. 39. § - 40. §; 7/2003.(IX.01.) 
Ktr. sz. r. 

Gyermekvédelmi kedvezményekre 
való jogosultsággal  kapcsolatos 
feladatok 

  
1997. évi XXXI. tv. 19. § - 20/A §; 7/2003.(IX.01.) 
Ktr. sz. r. 

Kiegészítő gyermekvédelmi 
támogatással kapcsolatos feladatok 

  
1997. évi XXXI. tv. 20/B §; 7/2003.(IX.01.) Ktr. 
sz. r. 

Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatással kapcsolatos feladatok 

  
1997. évi XXXI. tv. 21. §; 7/2003.(IX.01.) Ktr. sz. 
r. 

Intézményi gyermekétkeztetéssel 
kapcsolatos feladatok 

    

  
Intézményi gyermekétkeztetéssel 
kapcsolatos pénzbeli támogatások  

költségvetési rendelet 

  Táborozási támogatás költségvetési rendelet 

  Rendkívüli beiskolázási támogatás költségvetési rendelet 

  Ösztöndíj támogatás költségvetési rendelet 

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális feladatok 

Közművelődési tevékenység ellátása   
1997. CXL. tv. 73-81. § 
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 7. pont 

  
Rendezvények, közösségi 
programok szervezése 
(Művelődési Ház működtetése) 

költségvetési rendelet 

  
Közgyűjtemény kezelése, 
működtetése 

1997. évi CXL. tv. 38-52. §  
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Közművelődés, kulturális 
programok támogatása, szervezése 

Költségvetési rendelet 

  
Nemzetiségi kulturális programok 
támogatása 

költségvetési rendelet 

Környezetvédelmi feladatok 

A környezeti állapot figyelemmel 
kísérése, adatnyilvántartás és -
szolgáltatás teljesítése 

  1995. évi LIII. tv. 12. § (3) 

Környezetvédelmi program 
kidolgozása, jóváhagyása, az 
illetékességi terület környezeti 
állapotának elemzése, értékelése, a 
lakosság tájékoztatása; a 
környezetvédelmi programban 
foglaltak végrehajtása, folyamatos 
felülvizsgálata 

  
1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés b) és e) pont 
1995. évi LIII. tv. 46. § (4) bekezdés  

Stratégiai zajtérkép és intézkedési 
terv készítése 

  280/2004. (X. 20.) Korm. r. 2. § (1) bekezdés  

Park- és fasor fenntartás   Költségvetési rendelet 

  Környezetvédelmi Alap 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdés  

Út rekonstrukció   
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 12. pont 
1988. évi I. tv. 8. § (1) bekezdés  
Költségvetési rendelet 

Helyi közterületek fenntartása, 
köztisztaság, településtisztaság 
biztosítása 

  Költségvetési rendelet 

Települési szilárd hulladékok 
kezelése 

  

2012. évi CLXXXV. tv. 33.§ 
5/2002.(X.29.) KvVM r. 
16/2002.(IV.10.) EüM r. 
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 19. pont 
Költségvetési rendelet 
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Települési folyékony hulladékok 
kezelése 

  

2012. évi CLXXXV. tv. 33.§ 
16/2002.(IV.10.) EüM r. 
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 19. pont 
Költségvetési rendelet 

Hulladékkezelési közszolgáltatás 
szervezése és fenntartása 

  
2012. évi CLXXXV. tv. 33.§ 
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 19. pont 
Költségvetési rendelet 

Hulladék szelektív gyűjtésének 
szervezése 

  
2012. évi CLXXXV. tv. 33.§ 
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 19. pont 
Költségvetési rendelet 

Közterületen elhagyott hulladék 
elszállítása, hasznosítása, illetve 
ártalmatlanítása 

  
2012. évi CLXXXV. tv. 33.§ 
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 19. pont 
Költségvetési rendelet 

Közterület tisztántartása    
2012. évi CLXXXV. tv. 33.§ 
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 19. pont 
Költségvetési rendelet 

Hulladékgazdálkodási terv készítése   
2012. évi CLXXXV. tv. 33.§ 
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 19. pont 

Közbiztonsággal összefüggő feladatok 

  Térfigyelő rendszer működtetése Költségvetési rendelet 

  Közterület-felügyelet Költségvetési rendelet 

Településfejlesztési és területrendezési feladatok 

Helyi építészeti örökség értékeinek 
védelme 

  
1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) bekezdés b) pont, 
57. § (2) bekezdés 

Településfejlesztés   
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 1. pont 
Költségvetési rendelet 

Településrendezés   
1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) bekezdés a) pont 
Költségcetési rendelet 

Óvodai nevelés    
2011. évi CXC. tv. 8.§ 
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 6. pont 

  
Alapfokú művészeti oktatás 
támogatása  

2011. évi CXC. tv. 8.§ 
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 7. és 15. pont 
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Nevelési tanácsadás   Mötv. 13.§ (1) bekezdés 8. és 15. pont 

Sport feladatok 

Ifjúsági sport és szabadidős 
tevékenység támogatása 

  Mötv. 13.§ (1) bekezdés 15. pont 

A települési sport hosszú távú 
fejlesztése, a sport-szervezetekkel 
való együttműködés biztosítása, 
sportlétesítmények fenntartása 

  
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 15. pont 
2004. évi I. tv. 55.§ (1) bekezdés 

Egyéb feladatok 

A nemzeti és etnikai kisebbségek 
jogainak érvényesítése, a helyi 
kisebbségi önkormányzatok 
munkájának segítése 

  
2011. évi CLXXIX. tv. 
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 16. pont 

  

A lakosság önszerveződő 
közösségei (társadalmi 
szervezetek, egyesületek, civil 
szerveződések, ifjúsági 
szervezetek) tevékenységének 
segítése, támogatása, az 
együttműködés biztosítása 

Mötv. (6) bekezdés a) pont 
Költségvetési rendelet 

  
Az idegenforgalommal összefüggő 
feladatok (irányító táblák 
elhelyezése) 

1991. évi XX. tv. 66.§ 
Költségvetési rendelet 

A közbiztonság helyi feladatainak 
ellátása  

  Mötv. 13.§ (1) bekezdés 17. pont 

Vagyongazdálkodás   
Alaptörvény 32. cikk (6) bekezdés 
Mötv. 6.§ b) pont 
2011. évi CXCVI. tv.; 18/2013.(IX.25.) Ör. 

Vagyonkataszteri nyilvántartás   147/1992.(XI.6.) Korm.r. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és helyiségek hasznosítása 
(bérbeadás, értékesítés, csere, 
jogutódlás elismerése, stb.) 

  
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 9. pont 
6/1994.(VI.30.) Ktr. 
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Vásárok, piacok fenntartása (helyi 
termelői piac) 

1991. évi XX. tv. 66.§ 
Költségvetési rendelet 

  Önkormányzati elismerések 5/1996.(V.30.) Ktr. sz. r. 

Közhasznú foglalkoztatás   Mötv. 15.§  

 
 



3. számú melléklet 
a 21/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelethez 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat alkalmazott szakfeladatai 

 
010000  Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások  
360000  Víztermelés,- kezelés,- ellátás 
370000  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
381103  Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
412000  Lakó- és nem lakó épület építése 
421100  Út autópálya építése 
422100  Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
522001  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
581400  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
680001  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
750000  Állat-egészségügyi ellátás 
813000  Zöldterület-kezelés 
841112  Önkormányzati jogalkotás 
841133  Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841154  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
841192  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841225  Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása 
841352  Mezőgazdasági támogatások  
841358  Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek   
841383  Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok 
841402  Közvilágítás 
841403  Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
841902  Központi költségvetési befizetések 
841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
841908  Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
842155  Önkormányzatok (máshová nem sorolható) nemzetközi kapcsolatai 
842421  Közterület rendjének fenntartása 
842510  Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi szmszés területi igazgatása 
842541  Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
862101  Háziorvosi alapellátás 
862102  Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862301  Fogorvosi alapellátás 
869041  Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042  Ifjúság-egészségügyi gondozás 
882000  Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
882111  Aktív korúak ellátása 
882112  Időskorúak járadéka 
882113  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114  Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882116  Ápolási díj méltányossági alapon 
882117  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 
882118  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatások 
882119  Óvodáztatási támogatások 
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882121  Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122  Átmeneti segély 
882123  Temetési segély 
882121  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882129  Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202  Közgyógyellátás 
882203  Köztemetés 
889942  Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943  Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások   
889967  Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása  
890301  Civil szervezetek működési támogatása 
890302  Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb  
              időtartamú közfoglalkoztatása 
890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
900400  Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910501  Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931102  Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése  
931301  Szabadidősport – tevékenység és támogatása    
960302  Köztemető-fenntartás és működtetés 
960900  Máshová nem sorolható egyéb személyi szolgáltatás 
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4. számú melléklet 
a 21/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelethez 

 
 

A Képviselő-testület által a jegyzőre átruházott önkormányzati feladatok jegyzékéről 
 
1. Dönt a közterület-használat engedélyezéséről. 
 
 
 
  



 

 

32 

 

1. számú függelék 
a 21/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelethez 
 

Az önkéntes alapon létrehozott együttműködési megállapodásokról 
 
 

ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖR JOGSZABÁLY 

1. Közcélú ártalmatlanító telep létesítése 1990. évi LXV. 

  1. 
a terület kijelölése és tulajdonjogának megszerzése és a vagyon 
feletti teljes rendelkezés   

  2. 
pályázat kiírása a beruházás bonyolítására és a műszaki ellenőri 
feladatok ellátására, valamint a megbízási szerződés megkötése   

  3. 
a megvalósításhoz szükséges tervek elkészíttetése, engedélyek 
beszerzése és az ehhez szükséges szerződések megkötése   

  4. 
forrás-kiegészítő pályázati lehetőségek felkutatása és 
igénybevétele   

  5. anyagi források, külső tőke felkutatása, számbavétele   

  6. 
beruházási ütemterv készíttetése, a kapcsolódó infrastrukturális 
fejlesztésekkel együtt   

  7. 

a szilárdhulladék lerakó működtetéséhez és gyűjtéséhez, 
szállításhoz szükséges eszközrendszer megteremtése és az 
ingóságok tulajdonjoga feletti rendelkezés   

  8. 
a társulás vagyonával való gazdálkodás, amely magába foglalja a 
vásárlást, értékesítést, bérbe adást, használatba adást is   

  9. 
felvilágosító, tájékoztató tevékenység az érintett lakosság 
körében   

2. 
Közcélú hulladéklerakó üzemeltetése  

3. Vidék- és területfejlesztés 1990. évi LXV. 

  1. 

érdekközvetítő és érdekvédő tevékenységet folytasson a társulási 
települési tagönkormányzatok javára térségi, megyei, regionális 
és országos szinten   

  2. 
közvetítse és képviselje a sajátos érdekeket beleértve egy-egy 
település érdekében való együttes fellépést is,   

  3. 
a térség települései között kialakítsa a rendszeres információ- és 
véleménycserét,    

  4. koordinálja az önkormányzati feladatok közös megoldását,   

  5. helyzetfeltáró elemzéseket végezzen, illetve végeztessen,   

  6. 

térségi jelentőségű vidék- és területfejlesztési javaslatokat, 
koncepciókat, programokat, terveket dolgozzon, illetve 
dolgoztasson ki,   

  7. 
fogja össze és koordinálja a térség fejlesztésével kapcsolatos 
törekvéseket,   

  8. 
koordinálja a társult önkormányzatok közötti konzultációkat, 
egyeztetéseket,   

  9. 
működjön közre szakmai továbbképzések, tanfolyamok 
szervezésében,   

  10. 
forrás kiegészítő pályázati lehetőségek felkutatása és 
igénybevétele,   

  11. tájékoztató tevékenység az érintett lakosság körében,   

  12. a társulás vagyonával való gazdálkodás, mely magában foglalja a   
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vásárlást, értékesítést, bérbeadást, használatba adást is, 

  13. 
elemző tanulmányok, fejlesztési koncepciók kiírása, valamint 
megbízási szerződések megkötése,    

  14. 
a feladatai ellátásához, valamint saját működéséhez szükséges 
munkáltatói jogok gyakorlása,    

  15. 
feladatkörében pályázatokat írhat ki, s pályázatokon önállóan 
részt vehet,    

  16. jóváhagyja a társulás által készített területfejlesztési programot   
 
 
 
 

Tájékoztatás a 2013. évben e körben elvégzendő feladatokról: 
 

4. 
Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. 

törvény 

  1. 

napközbeni ellátás 
(önkormányzatok között 
együttműködési megállapodás)   

  2. 
családsegítő szolgálat 
(önkormányzati társulás)   

  3. 
gyermekjóléti szolgálat 
(önkormányzati társulás)   
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2. számú függelék 
a 21/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelethez 

 
A Képviselő-testület és bizottságainak ülésén tanácskozási joggal rendelkező személyek és 

szervek felsorolásáról 
 
I. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete: 
A Képviselő-testület tagjai: 9 fő 
 
II. Állandó meghívottak zárt ülésen is: 

1. jegyző 
2. aljegyző 

 
III. Állandó meghívottak zárt ülés kivételével: 
1. szervezeti egységek vezetői: 

a) Igazgatási Csoport vezetője: 
b) Vagyongazdálkodási Csoport vezetője: 

2. Tiszaalpári Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke 
 
IV. Szakterületüket érintően meghívottak: 

1. Programszervezési megbízott 
2. Pályázati megbízott 
3. Tűzvédelmi biztonsági megbízott: Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
4. Önkormányzati intézmények vezetői: 
a) Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda: óvodavezető 
b) Gondozási Központ: vezető 
c) Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár:  

5. Számítástechnikai megbízott: MAGNA Produkciós Bt. képviselője 
6. Önkormányzati szakterületek képviselői: 

a) Művelődési Ház 
b) Településüzemeltetési munkatárs 
c) Településgazdálkodás: Tiszaalpári Településüzemeltetési Kft. képviselője 
d) Házi gyermekorvosi szolgálat 
e) Háziorvosi szolgálat 

7. Szociális Önkormányzati Társulás: 
a) családsegítő 
b) gyermekjóléti munkatárs” 

_____________________________________________________ 
 
 

2.) Napirendi pont: 
 

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

Győri István képviselő szót kért. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Győri István képviselő napirendhez történő hozzászólása lehetőségének 
elutasítását, tekintettel arra, hogy a bizottsági ülésen, amelyen ő is kifejtette véleményét, 
részletesen tárgyalásra került, vitát nem igényel. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (2 fő nem vett 
részt a szavazásban) – elfogadta Győri István képviselő hozzászólásának elutasítását. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a 2013. évi költségvetés módosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelete  

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

 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről 
szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörben eljárva az Ügyrendi Bizottság és a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el: 
 
 

1.§ (1) A 7/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(1) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi módosított költségvetésének: 
a) bevételi főösszegét 2.171.450 e Ft-ban 
b) kiadási főösszegét 2.263.465 e Ft-ban 
c) költségvetési hiány összegét                  92.015 e Ft-ban állapítja meg.” 

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

mellékletének részletezése szerint 507 519 eFt bevétellel és 593 031 eFt kiadással hagyja jóvá. 
 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 1. sz. 
mellékletének részletezése szerint 1 663 931 eFt bevétellel és 1 643 501 eFt kiadással hagyja jóvá.” 
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3.§ (1) Az Ör. a következő 6/a. alcímmel: 
„Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetése” 

 
(2) Az Ör. 6/A.§-al egészül ki: 
„6/A.§ (1) A Képviselő-testület a 2013. augusztus 1-től működő Tiszaalpári Pejtsik Béla 

Nagyközségi és Iskolai Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv 2013. évi költségvetését 
3.882.000 Ft működési kiadással és 3.882.000 Ft intézményfinanszírozási bevétellel hagyja jóvá.” 

 
(3) Az intézmény költségvetését az 3. számú melléklet tartalmazza.” 
 
4.§ Az Ör. 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„9.§ A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésben 

a) működési általános tartalék címén 14 057 e Ft 
b) felhalmozási célú tartalék címén 12 876 e Ft 
összesen: 26 933 e Ft 

összeget képez, és hagy jóvá. A tartalék felosztásáról, és felhasználásáról a Képviselő-testület jogosult 
dönteni.” 

 
5.§ Az Ör. 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„10.§ A Polgármesteri Hivatal létszáma 18,1 fő, melyből jelenleg a betöltetlen álláshelyek száma: 

2, üres álláshelyek száma: 1.” 
 
6.§ (1) Az Ör. 11.§ (1) bekezdése a mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(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 2. sz. melléklet tartalmazza.” 

 
7.§ Az Ör. 8. számú melléklete a rendelet 1. számú melléklete szerint módosul. 

 
8.§ Az Ör. 7. számú melléklete a rendelet 2. számú melléklete szerint módosul. 
 
9.§ Az Ör. kiegészül a 4. számú melléklet szerint. 
 
10.§ (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 
 
 

 a jegyző távollétében helyettesítésével megbízott 
 

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

_____________________________________________________ 
 
 
3.) Naprendi pont: 
 

Tárgy: Jegyzői beszámoló a Polgármesteri hivatal 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
Előadó: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a beszámolót. 
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Győri István, képviselő: 
 
Köszöni a segítséget aljegyző asszonynak, mert kérte a szabályzatokat, hogy megnézhesse 
benne, mely személyek kaphatnak szemüveget és telefont. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Aljegyző asszonynak megköszönte munkáját. 
 
Szavazásra bocsátotta a jegyzői beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
282/2013.(XI.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Polgármesteri 
Hivatal 2013. évi beszámolója tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Polgármesteri 
Hivatal 2013. évi beszámolóját megtárgyalta, és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Molnár István belső ellenőr (6000 Kecskemét, Öntöző u. 9.) 
6. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási rendelet 
módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Bársony Lajos vagyongazdálkodási előadó 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a rendeletet. 
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Szavazásra bocsátotta a szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási rendelet 
módosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete 

 
a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

9/2008.(IX.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában, a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény 88.§. (4) bekezdésének a) és d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 
(1) bekezdés 1. Pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli 
el: 

 
 

1.§ (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
9/2008.(IX.19.) Ktr. számú rendeletének (a továbbiakban: Ör) II. fejezet címe helyébe a 
következő cím lép: 

„II. fejezet 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendje és módja, a közszolgáltató és az 

ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogai és kötelességei” 
 
 

(2) Az Ör. 7.§ utáni alcíme helyébe a következő cím lép: 
„Az ingatlanhasználó feladatai és kötelezettségei” 

 
(3) Az Ör. III. fejezet címe helyébe a következő cím lép: 

„III. fejezet 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei” 

 
2.§ Az Ör. 1.§ (2) bekezdésében „a kötelező közszolgáltatásra” szövegrész helyébe a 

„hulladékgazdálkodási közszolgáltatás” szöveg lép. 
 

3.§ Az Ör. 2.§ (2) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe az 
„ingatlanhasználó”,  „a hulladékgazdálkodást végző szolgáltatóra” szövegrész helyébe pedig 
„a közszolgáltatóra” szöveg lép. 
 

4.§ (1) Az Ör. 5.§ (1) bekezdésében „az ingatlantulajdonossal, gazdálkodó szervezettel” 
szövegrész helyébe „az ingatlanhasználó” szöveg lép. 
 

(2) Az Ör. 5.§ (3) bekezdésében „Az ingatlantulajdonos” szöveg helyébe „Az 
ingatlanhasználó” szöveg lép. 
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5.§ (1) Az Ör. 6.§ (1) bekezdésében „a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, 

elszállításáról” szövegrész helyébe „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról” szöveg lép. 
 

(2) Az Ör. 6.§ (5) bekezdésében „az ingatlantulajdonost” szövegrész helyébe „az 
ingatlanhasználó” szöveg lép. 
 

(3) Az Ör. 6.§ (7) bekezdésében „ingatlantulajdonosok” szövegrész helyébe „az 
ingatlanhasználók” szöveg lép. 
 

6.§ (1) Az Ör. 7.§ (2) bekezdésében „az ingatlantulajdonosnak” szövegrész helyébe „az 
ingatlanhasználónak” szöveg lép. 
 

(2) Az Ör. 7.§ (3) bekezdésében „az ingatlantulajdonosok” szövegrész helyébe „az 
ingatlanhasználók” szöveg lép. 
 

(3) Az Ör. 7.§ (4) bekezdésében „az ingatlantulajdonos” szövegrészek helyébe „az 
ingatlanhasználó” szöveg lép. 

 
(4) Az Ör. 7.§ (5) bekezdésében „az ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe „az 

ingatlanhasználó” szöveg lép. 
 
(5) Az Ör. 7.§ (6) bekezdésében „az ingatlantulajdonosnak és gazdálkodó szervezetnek” 

szövegrész helyébe „az ingatlanhasználónak” szöveg lép. 
 
(6) Az Ör. 7.§ (7) bekezdésében „az ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe „az 

ingatlanhasználó” szöveg lép. 
 
(7) Az Ör. 7.§ (9) bekezdésében az „ingatlantulajdonosok” szövegrész helyébe az 

„ingatlanhasználók” szöveg lép. 
 
(8) Az Ör. 7.§ (11) bekezdésében „az ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe „az 

ingatlanhasználó” szöveg lép. 
 
7.§ (1) Az Ör. 8.§ (1) bekezdésében „A szervezett közszolgáltatást” szövegrész helyébe „A 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást” szöveg lép. 
 

(2) Az Ör. 8.§ (3) bekezdésében az „ingatlantulajdonosai” szövegrész helyébe az 
„ingatlanhasználói” szöveg lép. 
 

8.§ (1) Az Ör. 10.§ (1) bekezdésében „az ingatlantulajdonossal” szövegrész helyébe „az 
ingatlanhasználóval” szöveg lép. 
 

(2) Az Ör. 10.§ (2) bekezdésében „az ingatlantulajdonosokat” szövegrész helyébe „az 
ingatlanhasználókat” szöveg lép. 
 

9.§ Az Ör. 11.§ (2) bekezdésében „Ingatlantulajdonosok (lakossági szolgáltatás)” 
szövegrész helyébe „az ingatlanhasználók” szöveg lép. 
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10.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti. 
 

(2) Hatályát veszti az Ör. 2.§ (3) bekezdése, 3.§, 5.§ (2) bekezdése, 6.§ (8) bekezdése, 7.§ 
(1) bekezdése, 7.§ (4) bekezdés 4. mondata, 9.§, 11.§ (1) és (3) bekezdése, 13.§, 16.§, 17.§ (1) 
bekezdés a) és b) pontja, 17.§ (4) bekezdése, 17.§ (5) bekezdése. 

 
 

a jegyző távollétében helyettesítésével megbízott 
 
Dr. Vancsura István     Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
       polgármester                 aljegyző 

_____________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Önkormányzati Társulás 2013. 
évi költségvetés- módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A költségvetés van előttük, lebontva Lakitelekre, Nyárlőrincre és Tiszaalpárra. Ha a 
számadatokat megnézik, akkor Alpár annyival járt jobban, hogy kevesebb a vesztesége. De 
így a terhe a Polgármesteri Hivatalt terheli, de úgy gondolja, hogy a kezdeti zökkenős indulás 
után jól fog működni. 
 

Győri István képviselő szót kért. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Győri István képviselő napirendhez történő hozzászólása lehetőségének 
elfogadását, tekintettel arra, hogy a bizottsági ülésen, amelyen ő is kifejtette véleményét, 
részletesen tárgyalásra került, vitát nem igényel. 
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással (1 fő nem vett 
részt a szavazásban) – nem fogadta el Győri István képviselő hozzászólásának lehetőségét. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a társulás költségvetésének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
283/2013.(XI.27.) Kth. 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti 
Önkormányzati Társulás 2013. II. félévi  költségvetése I. módosításának elfogadása 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztésben 
foglaltakat a csatolt mellékletekkel együtt megtárgyalta és a Szociális és Gyermekjóléti 
Önkormányzati Társulás 2013. II. félévi költségvetésének módosítását elfogadta. 
 
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. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
6.) 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: Dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez a rendelet azokat a módosításokat tartalmaz, amelyekben jogszabályi változás történt. A 
bizottsági javaslat a közgyógyellátásnál pontosításra kerültek, számadatokat ismertetett. 
Javaslat történt azzal kapcsolatban, hogy a kamatmentes kölcsönnél a szennyvízbekötést is 
felvennék, mert nem mindenki tudja megfizetni. 

 
Győri István képviselő szót kért. 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a képviselő napirendhez történő hozzászólása lehetőségének 
elfogadását, tekintettel arra, hogy a bizottsági ülésen, amelyen ő is kifejtette véleményét, 
részletesen tárgyalásra került, tehát vitát nem igényel. 
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül (1 fő nem vett 
részt a szavazásban) – nem fogadta el a képviselő hozzászólásának lehetőségét.  
 
Győri István, képviselő: 
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Ellene van, hogy a szennyvízberuházáshoz is adjanak segélyt. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Nem kapott szót képviselőtársa, szavazás következik. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet elfogadását 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2013.(XI.28.) Ör. számú önkormányzati rendelete 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) 
pontjában, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében, 37.§ (1) bekezdés d) pontjában, 37/A.§ (3) 
bekezdésében, 45.§ (1)-(2) bekezdésében, 47.§ (1)-(2) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 
50.§ (3) bekezdésébe, továbbá az önkormányzati segély kialakításával összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény 5.§ felhatalmazás alapján eljárva, 
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi 
Bizottsága és Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 
rendeli: 
 

I. Fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. Értelmező rendelkezések 

 
1.§ E rendelet szerint  

1. Nyugdíjminimum: Nyugdíjminimum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.  
2. Vagyon: Vagyon a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben 

meghatározott ingó- és ingatlan dolgok, valamint az érintett vonatkozásában számba 
vehető jogosultságok és kötelezettségek összessége. 

3. Munkanap: A munkanap a jogszabályban meghatározott és a közigazgatásban 
alkalmazott hivatalos munkarend keretei között a jegyző által meghatározott ügyintézésre 
kijelölt naptári nap. 

4. Jogosult: E rendelet alkalmazásában a jogosult az Szt. 37/B.§ (1) bekezdés b)-c) pontja 
szerint a rendszeres szociális segélyre jogosult személy. 

5. Lakóingatlan: Lakóingatlan a jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház kertje, 
udvara, a kerítéssel kívül határos területe, előkertje, járdája. 

6. Rászoruló: Rászoruló az ellátást igénylő nagykorú személy, akinek érdekében az ellátás 
iránti kérelmet előterjesztik. 
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7. Kérelmező: Kérelmező az a nagykorú személy, aki az ellátás iránti kérelmet a rászoruló 
érdekében előterjeszti, akár maga a rászoruló, akár törvényes képviselője vagy bárki, aki 
tudomást szerzett az ellátásra jogosult személyről. 

8. Hivatal: E rendelet alkalmazásában Hivatal Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal. 
9. Családsegítő: E rendelet alkalmazásában családsegítő Szociális és Gyermekjóléti 

Önkormányzati Társulás által működtetett családsegítő szolgálat. 
 

2. Eljárási szabályok 
 
2.§ A Képviselő-testület a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 

ellátásokkal kapcsolatos hatásköreinek gyakorlását a polgármesterre ruházza át. Ezeknek a 
jogcímeknek a felsorolását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
 

3.§ A rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelemnek tartalmaznia kell nyilatkozatot 
az egyéb szociális ellátás esetén a lakásban együtt lakó – oda bejelentett –, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott ingó és ingatlan dolgok, 
valamint az érintett vonatkozásában meghatározott személyekről. 
 

4.§ (1) A kérelemhez mellékelni kell  
a) a háztartás tagjainak a jövedelemszámításnál irányadó időszakra eső jövedelméről 

szóló igazolást;  
b) 30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem 

rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt 
tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról;  

c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott 
ellátások esetében a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló jogszabályban 
meghatározott egyéb igazolásokat; 

d) valamint az e rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat.  
 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás 
a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás;  
b) munkanélküli ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén az illetékes munkaügyi 

központ által  
kiállított igazolás;  
c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben 

kiállított  
nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény;  
d) családtámogatások esetén a kifizető szerv által kiállított igazolás vagy a folyósítást 

igazoló  
szelvény vagy bankszámlakivonat;  
e) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a 

lezárt  
adóévről kiállított igazolás;  
f) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által 

kiadott  
igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó 

nyilatkozata;  
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g) tartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, 
bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának 
nyilatkozata;  

h) ösztöndíjról a középfokú- vagy felsőfokú oktatási intézmény által kiállított igazolás, 
bankszámlakivonat vagy az átutalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott 
adattartalom;  

i) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő 
igazolás.  

 
5.§ A kérelmező és a rászoruló a körülmények tisztázása során köteles együttműködni a 

Hivatallal.  
 

6.§ (1) A Hivatal a döntés előkészítése során tájékozódik a rászoruló szociális helyzetéről 
az egyes szociális ellátási forma odaítéléséhez szükséges szempontok szerint, ha szükséges, 
környezettanulmányt készít. 

 
(2) A környezettanulmány felvételét a Hivatal mellőzi, ha a rászoruló lakásán már 

korábban, de legfeljebb 6 hónappal a kérelem előterjesztését megelőzően 
környezettanulmányt készítettek, és egyéb körülmény nem merült fel. 

 
(3) A környezettanulmány elkészítésében a családsegítő szolgálat a Hivatal felkérésére 

együttműködik. A környezettanulmány készítése során szükség esetén fénykép felvétel is 
készíthető. A családsegítő tájékoztatását környezettanulmány készítése nélkül is megadhatja, 
ha rendelkezik a szükséges adatokkal. 

 
(4) A családsegítő szükség esetén javaslatot ad a Hivatal részére, különösen ha 

vélelmezhető, hogy a Hivatal rendelkezésére álló adatok nem felelnek meg a tényeknek, vagy 
nem kielégítőek. 

 
(5) A határozat előkészítéséről, a döntés végrehajtásáról, valamint az Szt. 18.§-ában előírt 

nyilvántartások vezetéséről a jegyző gondoskodik. A nyilvántartások vezetése számítógépen 
történik.  
 

(6) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeiként meghatározott tények, 
körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Hivatalt. 

 
7.§ (1) Egyes pénzbeli szociális ellátások rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása 

érdekében a döntéshozatal jogosultja elszámolási kötelezettség továbbá a családsegítővel való 
együttműködés írható elő a támogatás jogosultja részére. 
 

(2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszatérítését az alábbi, méltánylást érdemlő 
esetekben lehet elengedni, vagy csökkenteni: 

a) hosszan tartó súlyos betegség vagy 
b) a családban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum összegét nem éri el, és 

három vagy több eltartásra jogosult személyről gondoskodik az ellátásra jogosult. 
 

8.§ (1) A megállapított, 10 ezer forintot elérő összegben folyósított rendszeres pénzbeli 
szociális ellátásból és az átmeneti segélyből ötezer forintot – jogerős határozat alapján – a 
Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportja havonta utólag természetben, fogyasztásra alkalmas, 
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kész étel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában minden hónap 5. napjáig 
fizet ki. A fennmaradó összeget átutalással vagy készpénzben  

a) minden hónap 5. napjáig átutalja a jogosult pénzintézeti számlájára, vagy 
b) a jegyző külön intézkedésére a Hivatal pénztárából kifizeti. 

 
(2) A pénzbeli ellátások kifizetése részletekben is történhet, amennyiben a cél szerinti 

felhasználása azt lehetővé teszi. 
 
9.§ (1) A rendszeres ellátásokra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálata a 

jogosultságot megállapító szerv – személy – feladata. Az éves ellenőrzés előkészítését, 
szervezését a Hivatal végzi, melyhez igényelheti a házi orvosi szolgálat, a védőnői vagy a 
családsegítő szolgálat közreműködését. A közreműködés módja orvosi igazolás, tájékoztatás 
vagy környezettanulmány. Az ellenőrzésre jogosult a felülvizsgálat keretében megkeresheti a 
munkáltatót amennyiben olyan adat merül fel, mely ezt szükségessé teszi. 
 

II. Fejezet 
AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSA 

 
1. A rendszeres szociális segély 

 
10.§. (1) A rászoruló érdekében a Hivatal együttműködik a családsegítővel. 

 
(2) A jogosult köteles: 

a) a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a családsegítőnél 
nyilvántartásba vetetni magát; 

b) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az egyéni élethelyzethez igazodó 
beilleszkedést segítő program kidolgozásában közreműködni, és az ezen alapuló 
együttműködési megállapodást megkötni; 

c) az együttműködési megállapodásban foglaltakat betartani; 
d) folyamatosan kapcsolatot tartani a családsegítővel, és legalább havonta eleget tenni a 

családsegítő által megjelölt időpontban a megjelenési kötelezettségének. 
 

(3) A családsegítő az együttműködés keretében:  
a) figyelemmel kíséri a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban 

meghatározott határidő megtartását, annak elmulasztása esetén megvizsgálja a mulasztás 
okát; 

b) a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat kézhezvételekor 
nyilvántartásba veszi; 

c) a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt tájékoztatja a beilleszkedést segítő 
program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási 
szabályairól; 

d) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az együttműködésre kötelezett 
bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó, beilleszkedést segítő programot, 
és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt, a rendszeres szociális 
segélyre jogosult személyt tájékoztatja a beilleszkedést segítő program elkészítésének 
menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályiról; 

e) rendszeresen vagy alkalmanként tájékoztatja a Hivatalt. 
 

(4) A beilleszkedést segítő program típusai különösen: 
a) a családsegítővel való kapcsolattartás; 
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b) életmódot formáló tanácsadás; 
c) családi életvitel segítése; 
d) munkavégzésre történő felkészülést segítő intézkedések. 
 

(5) A családsegítő és az együttműködésre kötelezett jogosult személy a beilleszkedési 
programban való részvételről megállapodást köt. 
 

(6) A beilleszkedést segítő programokon belül a foglalkozások – a segélyben részesülő 
jogosult személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó – tartalmát, 
követelményrendszerét a családsegítő családgondozója és az együttműködésre kötelezett 
jogosult személy közösen határozza meg. 

 
(7) Az együttműködési kötelezettség felróható megszegésének minősül, ha a jogosult: 

a) a családsegítőnél – menthető ok nélkül – nem jelenik meg határidőben, és nem 
működik együtt a nyilvántartásba vétel során; 

b) nem működik közre a beilleszkedést segítő program kidolgozásában, és az abban 
foglaltakat nem hajtja végre; 

c) nem köti meg az együttműködési megállapodást; 
d) megszegi az együttműködési megállapodásban foglaltakat, különösen, ha nem tesz 

eleget együttműködési vagy megjelenési kötelezettségének. 
 

(8) Nem minősül felróhatónak az együttműködési kötelezettség megszegése, ha a jogosult 
a családsegítőhöz benyújtott iratokkal – különösen orvosi igazolás, zárójelentés, hatósági 
határozat, vagy bizonyítvány – kimenti magatartását. 

 
(9) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a családsegítő 8 napon belül 

írásban új határidő tőzésével felhívja a jogosultat, hogy tegyen eleget a jogerős határozatban, 
illetve az együttműködési megállapodásban foglaltaknak, egyidejűleg tájékoztatja arról, hogy 
az együttműködési kötelezettség másodszori felróható megszegése esetén a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelően az ellátásra való jogosultsága megszüntetésre kerül. 

 
(10) A családsegítő (11) bekezdésben foglalt kötelezettségén túl köteles a jogosultságot 

megállapító hatóságot haladéktalanul írásban tájékoztatni a kötelezettségszegésről, 
esetlegesen annak kimentéséről, továbbá a másodszori felróható kötelezettségszegés esetén a 
rendelkezésre álló valamennyi okiratot a hatóságnak megküldeni. 
 

11.§ (1) Az Szt. és a végrehajtására kiadott rendeletben, a közfoglalkoztatási 
jogszabályokban foglalt, valamint az e rendeletben meghatározott rendelkezések keretei 
között az aktív korú, nem foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben részesülő személy 
köteles vállalni 

a) a beilleszkedést segítő programban való részvételt, 
b) együttműködni a Hivatallal, valamint 
c) a területileg illetékes álláskeresési szervvel. 

 
(2) A beilleszkedést segítő programban való részvételről és az együttműködés vállalásáról 

a jogosultnak nyilatkoznia kell. Az együttműködési kötelezettség tartalmát a segély 
megállapításakor a jogosulttal közölni kell. 
 

(3) A jogosult 15 napon belül köteles bejelenteni 
a) ha rendszeres pénzbeli ellátásban részesül, vagy 
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b) kereső tevékenységet folytat, vagy 
c) előzetes letartóztatásban van, vagy 
d) szabadságvesztését tölti, vagy 
e) családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja nyugdíjminimum 90%-át, 

vagy 
f) ha a rendszeres szociális segély megállapításának alapjául szolgáló jövedelem 

változik, és a változás 3 egymást követő hónapban meghaladja a jogosultság feltételéül 
meghatározott értékhatár 10%-át. 

 
12.§ (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltétele, hogy az ellátás 

jogosultjának lakókörnyezete rendezett legyen, az alábbi szempontok szerint: 
a) a lakóingatlan gondozott, – az évszaknak megfelelően, folyamatosan – gyommentes 

legyen; 
b) a lakóingatlanon és az azzal határos köz- vagy magánterületen az ellátásra jogosult és 

annak családja által háztartási kommunális- és egyéb hulladék elhelyezésre, felhalmozásra 
ne kerüljön; 

c) a lakóingatlan használatához igazodóan, az illemhely a higiéniai követelményeknek 
megfelelően kerüljön kialakításra, vagy átalakításra, és rendben tartásra; 

d) a lakóingatlanon esetlegesen előforduló kártevő rágcsálók irtása megtörténjen; 
e) a lakóingatlannal határos járdaszakasz téli hó- és csúszásmentesítése megtörténjen; 
f) a lakóingatlannal határos területen elhelyezkedő csapadékvíz-elvezető árok, 

kapubejáró, áteresz folyamatosan gondozott legyen oly módon, hogy az alkalmas legyen a 
csapadékvíz elvezetésére; 

g) az ellátás jogosultjának lakókörnyezete rendben tartásáról a lakhatását szolgáló 
ingatlan használatának jogcímétől függetlenül köteles gondoskodni; 

h) az állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása. 
 

(2) A jegyző az aktív korúak ellátásának megállapítására irányuló kérelem benyújtását 
követően az eljárás során helyszíni szemle lefolytatása során győződik meg a lakókörnyezet 
rendezettségéről.  
 

(3) Ha a lakókörnyezet az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyző 15 
napos határidő tőzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját – az elvégzendő 
tevékenység konkrét megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek  
teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg.  
 

(4) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitőzött határidőig nem biztosítja, annak ellátás 
nem állapítható meg, illetve a megállapított ellátást meg kell szüntetni, ha az (1) bekezdésben 
foglalt feltételeknek – a felszólítás ellenére – nem tesz eleget.  
 

2. Lakásfenntartási támogatás 
 

13.§ A lakásfenntartási támogatás egyéb feltétele, a jogosult lakókörnyezetének 13.§ 
szerint való rendezettsége. 
 

14.§. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti normatív 
lakásfenntartási támogatás összegének kifizetését havonta, 

a) közüzemi és egyéb szolgáltatási díj támogatása esetén a szolgáltató szervezet 
számlájára történő átutalással, 
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b) a lakhatást szolgáló egyedi költség támogatásának esetében a kérelmező részére 
történő kifizetéssel, 

kell teljesíteni. 
 

3. Adósságkezelési szolgáltatás 
 

15.§ (1) Az adósságkezelési szolgáltatás adósságcsökkentési támogatásból és 
adósságkezelési tanácsadásból áll. 
 

(2) Az adósságkezelési tanácsadást a családsegítő biztosítja.  
 

16.§ (1) Adósságkezelési szolgáltatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetében 
200 %-át, és háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá egyebekben megfelel a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben foglaltaknak. 
 

(2) Az adósságkezelési szolgáltatás a közüzemi díjhátralék adósságtípusra terjed ki. 
 

(3) A településen elismert lakásminőség tekintetében az adósságkezelési szolgáltatás 
kizárólag a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló törvényben foglaltak szerinti lakásokra terjed ki. 
 

(4) A településen elismert lakásnagyságra vonatkozóan az Szt. 38. § (4) bekezdésében 
meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 

 
(5) Az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósság felső határa 300.000 Ft. 

 
17.§ (1) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel 

- az adósságkezelés körébe bevont adósság 
a) 50 % -a, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 100 %-a és 

150 %-a közé esik, 
b) 75 %-a, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 

nyugdíjminimum 100 %-át. 
 

(2) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke egyedül élő esetében az adósságkezelés 
körébe bevont adósság 

a) 50 %-a, ha a jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a és 200 %-a közé esik, 
b) 75 %-a, ha a jövedelem nem haladja mega nyugdíjminimum 150 %-át. 

 
18.§ (1) Az önkormányzat az adósságcsökkentési támogatást az adós vállalásától függően 

egy összegben vagy havi részletekben – az önrész vagy az önrész részlete befizetésének az 
adósságkövetelés jogosultja általi igazolását követően – az adósságkövetelés jogosultjának 
utalja át. 
 

(2) A támogatás egy összegben történő teljesítésére csak az önrész egyösszegű befizetése 
esetén kerülhet sor. 

 
(3) Az önrész részletekben történő megfizetése esetén az adós a részletfizetési 

kötelezettségének minden hónap 20. napjáig köteles eleget tenni, amelyről az 
adósságkövetelés jogosultja igazolást állít ki. Az adós az igazolást az adósságkezelési 
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tanácsadónál haladéktalanul bemutatja. A tanácsadó minden hónap utolsó napjáig jelzi az 
önkormányzat felé, hogy az önrész befizetése megtörtént-e. Az önkormányzat az 
adósságcsökkentési támogatást a tanácsadó jelzése alapján utólag, a következő hónap 5. 
napjáig utalja át az adósságkövetelés jogosultjának. 
 

19.§ (1) Az adós köteles az adósságkezelési szolgáltatásba bevont tartozásának a támogatás 
megállapítása során megállapított önrészét az adósságkövetelés jogosultja részére egy 
összegben vagy havi részletekben (legfeljebb 18 hónap) megfizetni. 

 
(2) Az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult köteles adósságkezelési tanácsadást igénybe 

venni, ennek érdekében a családsegítő adósságkezelési tanácsadójával együttműködni és vele 
írásbeli megállapodást kötni. Az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult az adósságkezelés 
időtartama alatt köteles továbbá együttműködni az önkormányzattal és az adósságkövetelés 
jogosultjával. 

 
(3) Az együttműködés során az adós köteles 

a) hozzájárulni az adósságra vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi 
megismeréséhez és nyilvántartásához; 

b) a jogosultságot megállapító határozat kézhezvételét követő 8 napon belül felkeresni a 
családsegítő adósságkezelési tanácsadóját, és aktívan közreműködni az adósságkezelési 
megállapodás kidolgozásában; 

c) havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és 
tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, valamint az 
adósságkövetelés jogosultjának igazolását bemutatni a havi befizetésekről; 

d) az adósságcsökkentési támogatásról szóló jogerős határozat birtokában az 
adósságkövetelés jogosultjával a tartozás megfizetése érdekében kapcsolatot tartani. 

 
(4) Az adós az önrész egyösszegű vagy részletekben történő teljesítése esetén is köteles az 

adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt fizetési kötelezettségének eleget tenni. 
 

20.§ (1) A családsegítő adósságkezelési tanácsadója a tanácsadás keretében 
a) az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult adóssal írásos megállapodást köt, amely 

tartalmazza 
aa) az adósságkezelési tanácsadóval való kapcsolattartás módját, gyakoriságát, 

támogatásban részesülő együttműködési kötelezettségének szabályait, 
ab) az adósságcsökkentési támogatást megállapító határozatban foglalt kötelezettség 

teljesítése igazolásának módját, 
ac) több adósság esetén az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósságok 

megnevezését és a támogatások százalékos arányát, 
b) az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy 

személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési 
megállapodásban foglaltak betartását,   

c) jelzéssel él az önkormányzat felé, ha az adós az adósságkezelési tanácsadást nem 
veszi igénybe, szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó 
döntés módosítását.  

 
(2) A tanácsadás formája lehet egyéni vagy csoportos, a részvétel időpontját és a 

tanácsadás formáját az adósságkezelési tanácsadó határozza meg. 
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(3) Az adósságkezelési tanácsadó a tudomásra jutástól számított 8 napon belül javaslatot 
tesz az önkormányzat felé a támogatás megszüntetésére, ha 

a) az adós a megállapodás megkötésére nem jelenik meg, 
b) a tanácsadáson egy alkalommal nem vesz részt, és távolmaradását hitelt érdemlően 

nem igazolja, 
c) a megállapodásban foglaltakat nem teljesíti, 
d) vállalt adósságtörlesztési kötelezettségének három alkalommal nem tesz eleget, 
e) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási 

kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget. 
  

4. Önkormányzati segély 
 

21.§. (1) Önkormányzati segélyben részesíthető az az egyedül álló vagy családban élő 
nagykorú személy, aki Tiszaalpár Nagyközség illetékességi területén legalább 12 hónapja 
állandó lakóhellyel rendelkezik vagy életvitelszerűen tartózkodik, és akinek saját maga és 
családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
130 %-át, egyedül élő esetén a 150%-át nem haladja meg. 
 

(2) Tartósan fennálló rendkívüli élethelyzetben, elemi kár, vagy életveszély esetén az (1) 
bekezdésen túl akkor is megállapítható önkormányzati segély, ha az egy főre jutó jövedelem 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át meghaladja, de 

a) családban a másfélszeresét, 
b) egyedül élő esetén a kétszeresét, 
c) elemi kár, vagy életveszély esetén a háromszorosát 

nem éri el. 
 

(3) E cím tekintetében elemi károsultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek elemi csapás 
következtében a tulajdonában lévő és általa lakott, használt ingatlana, illetve ingósága olyan 
mértékben elpusztult, hogy létfenntartása átmenetileg lehetetlenné vagy nagymértékben 
veszélyeztetetté vált. Elemi csapásnak minősül különösen az árvíz, talajvíz, tűzvész, jelentős 
viharkár, villámcsapás. 
 

22.§ (1) Az önkormányzati segély folyósításának – a (3) bekezdésben szabályozott esetben 
– időtartama maximum egy év lehet. 
 

(2) Az önkormányzati segély 
a) minimum 3.000,- Ft, 
b) maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének megfelelő 

összegben állapítható meg. 
  

(3) Az önkormányzati segély havi rendszerességgel 
a) minimum 3.000,- Ft/hó, 
b) maximum havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének megfelelő 

összegben állapítható meg. 
 

(4) Az egyszeri önkormányzati segély összegének felső határa a nyugdíjminimum összege. 
 

(5) Elemi kár esetén és életveszélyben az egyszeri önkormányzati segély összege az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének megfelelő összeg háromszorosáig 
terjedhet. 
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23.§ (1) Az önkormányzati segély készpénzben vagy természetbeni támogatásként 

nyújtható. Az önkormányzati segélyt megállapító határozatban minden esetben elszámolási 
kötelezettséget kell előírni, megjelölve az elszámolás módját és határidejét. 
 

(2) Amennyiben a kérelmező kérelmének indoklásaként megélhetésének biztosítását jelöli 
meg, abban az esetben az ellátást természetben, fogyasztásra alkalmas készétel vásárlására 
felhasználható Erzsébet-utalvány formájában kell kifizetni. 
 

(3) A természetben nyújtható juttatás formái különösen az élelmiszerjuttatás, fogyasztásra 
készétel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány, egyéb szociális célú vásárlási és tüzelő 
utalvány, egészségügyi vagy közműszolgáltatásért fizetendő térítési díj, a jogosult 
lakóingatlanának lakható állapotra helyreállítását végző szolgáltatás díjának rész- vagy teljes 
összegben történő kifizetése, tűzifa, ruha, krízisotthonban való elhelyezés. 
 

(4) Az egyéb szociális célú vásárlási utalványt a jogosult elsősorban tisztálkodási szerek, 
ruhanemű, gyógyszer vásárlására használhatja fel. Az egyéb szociális célú vásárlási, a tüzelő 
és a fogyasztásra készétel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány kizárólag a jogosult 
által, – szükség esetén ilyen tartalmú, határozatban foglalt rendelkezés esetén – a jogosult 
érdekében való felhasználásra érvényes.  
 

(5) Az egyéb szociális célú vásárlási utalvány nem használható  
a) alkoholtartalmú ital  
b) dohányáru  
c) és egyéb élvezeti cikk 

vásárlására. 
 

(6) Az egyéb szociális célú és a tüzelő utalvány – kivéve az Erzsébet-utalványt, amelyre az 
arra vonatkozó jogszabályban foglalt rendelkezések érvényesek – minden olyan kereskedelmi 
egységben felhasználható, amelynek üzemeltetőjével a Hivatal megállapodást kötött. Az e 
rendelet által meghatározott egyéb szociális célú és a tüzelő utalvány közokiratnak minősül, 
ellenértékének megtérítésére a Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat vállal felelősséget. Az 
utalvány címletei: 200,-, 500,-, 1.000,- és 2.000,- Ft-os, előre sorszámozott, szigorú 
számadású nyomtatványnak minősül. 
 

(7) A felhasznált utalványok ellenértékét a Hivatal egyenlíti ki az együttműködő 
kereskedelmi egységek részére. Az utalványokat a jogosult részére történő átadást követő év 
december 31. napjáig lehet felhasználni. A fel nem használt utalványokat a Hivatal kérelemre 
újra kicseréli. A határidő jogvesztő. 
 

(8) E cím alkalmazásában az utalvány az egyéb szociális célú és a tüzelő utalvány. 
 
24.§. (1) Nem állapítható meg önkormányzati segély 

a) ha az aktív korú rendszeres ellátásra jogosult személytől a szociális segélyt azért 
vonták meg, mert az illetékes munkaügyi központtal való együttműködést nem vállalta, 
vagy 

b) azt a személyt, aki a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzattal szemben fennálló 
érvényes polgári jogi szerződésből fakadó fizetési kötelezettségének önhibájából nem tesz 
eleget, illetve a jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésére kötelezték. 
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(2) Aki rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban, gyermekvédelmi, étkezési díj – 
támogatásban részesül, önkormányzati segélyben csak különösen nehéz élethelyzetben, és 
legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének feléig részesíthető. 
 

(3) Ha az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a készpénz-segélyt nem 
a rendeltetésének megfelelően használja fel a jogosult, az ellátás a továbbiakban utalvány, 
elsősorban – ha a felhasználási cél megengedi - fogyasztásra készétel vásárlására 
felhasználható Erzsébet-utalvány formájában is kiadható. Az ellátás nyújtásának módjában 
bekövetkezett változásról végzést kell hozni. 

 
25.§ (1) Önkormányzati segély havi rendszerességgel is megállapítható 

a) ha a rászoruló létfenntartása előre láthatóan - előre meghatározható tartamú – 
hosszabb időre veszélyeztetett. Ilyen veszélyhelyzet különösen a hosszan tartó betegség, a 
rendszeres jövedelem hiánya; 

b) ha a rászoruló rendszeres pénzellátásban vagy más rendszeres, a Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat által nyújtott segélyben nem részesül. 

  
(2) Amennyiben az ellátást megállapító határozatban több alkalomra szólóan, folyamatosan 

nyújtandó pénzbeli vagy természetbeni ellátás kerül megállapításra, pontosan és a több 
alkalomra tekintettel részletesen fel kell tüntetni 

a) a pénzbeli ellátás kifizetésének helyszínét és időpontját, 
b) a természetben nyújtandó támogatás átadásának helyszínét és időpontját. 

 
(3) Nem állapítható meg önkormányzati segély havi rendszerességgel, ha 

a) a rászoruló családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 80%-át meghaladja; 

b) a korábban havi rendszerességgel megállapított önkormányzati segély folyósításának 
megszűnésétől 6 hónap nem telt el; 

c) a rászoruló olyan jövedelemre szerzett jogosultságot, amelynek összege a jogosultság 
megszerzésének időpontjáig visszamenőlegesen jár, különösen a nyugdíj; 

d) bíróság vagy más hatóság megállapította, hogy az (1) bekezdés a) pont szerinti 
állapot a rászoruló vétkes, vagy egyéb jogszabálysértő magatartásának következtében 
alakult ki, különösen italozó életmód, az illetékes munkaügyi központ által felajánlott 
munkalehetőség visszautasítása; 

e) a rászoruló a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzattal szemben fennálló érvényes 
polgári jogi megállapodásból fakadó fizetési kötelezettségének önhibájából nem tett vagy 
tesz eleget, illetve a jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésére kötelezték jogerősen; 

f) az illetékes munkaügyi központ nyilvántartásában nem szerepel. 
 

26.§ Az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a létfenntartás 
veszélyeztetettségének alapját képező állapotról vagy körülmény fennállásának várható 
időtartamáról készült igazolást, különösen háziorvosi igazolást a betegség várható 
időtartamáról. 
 

27.§. Önkormányzati segélyt az adott hónapban a háztartás tagjai közül csak egy személy 
részére lehet folyósítani. A kérelemben a háztartás valamennyi tagját fel kell tüntetni, és 
jövedelmükről igazolást kell becsatolni. 
 

28.§. (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként 
megállapítható önkormányzati segély összege nem lehet több Tiszaalpár Nagyközségben 
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szokásos, legolcsóbb temetés költségének 15%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a 
temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. 
 

(2) Különös méltányosságból akkor is megállapítható az elhunyt személy eltemettetésének 
költségeihez való hozzájárulásként önkormányzati segély, ha a kérelmező családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem 5 %-kal meghaladja e rendelet 22.§. (1) bekezdésében foglaltakat. A 
különös méltánylás eseteit a 35. §. szabályozza. 
 

5. Az önkormányzati segély – pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő – 
kamatmentes kölcsön formájában történő nyújtása 

 
29.§ (1) Az erre elkülönített költségvetési keretek között kamatmentes, visszatérítendő 

támogatást (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) nyújtható azoknak a Tiszaalpáron 
legalább 12 hónapja állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a 
rászorulóknak, akiknek 

a) a saját vagy saját és családja lakáscélú használatában lévő – saját vagy idegen 
tulajdonú – lakóingatlan vonatkozásában közvetlen életveszély elhárítását szolgáló 
állagmegóvási munkálatok szükségesek; 

b) a saját vagy saját és családja lakáscélú használatában lévő – saját vagy idegen 
tulajdonú – lakóingatlan vonatkozásában korszerűtlen, egészségtelen lakásviszonyok – 
közvetlen életveszélyt célzó – megszüntetése szükséges; 

c) elemi csapás következtében kialakult, a 7. Cím alatt nem szabályozott – másként el 
nem hárítható – élethelyzetekben, ha a veszélyhelyzetet ésszerűen belátható időn belül 
rendezni tudja; 

d.) a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 számú szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan az 
utcai fővezetéktől a háztartásban lévő lefolyó, derítő kivezetéséig történő költségei 
merülnek fel, annak viselésére egy alkalommal, a vállalkozóval kötött szerződés 
alapján, maximum 4.500,- Ft/fm összegig. 

 
(2) Kamatmentes kölcsön nyújtható azoknak is a 30.§ (1) bekezdésében meghatározott 

feltételek esetén, akinek a családjában haláleset történt, és a temetés költségeinek kifizetése 
után megélhetésük veszélybe kerülhet, illetve a temetés költségeit más módon finanszírozni 
nem tudják, és a 29.§ (1) bekezdésben foglalt értéket meghaladja a temetés költsége. 
 

(3) A támogatás az (1) bekezdésben megjelölt célokra annak a rászorulónak nyújtható, 
akinek (családban az egy főre jutó) átlagos, havi nettó jövedelme a nyugdíjminimum 
háromszorosát nem haladja meg. Kivételes méltányosságból a kamatmentes támogatás 
megállapítható akkor is, ha a jövedelemhatár ezt 5 %-kal meghaladja. A különös méltánylás 
eseteit a 35.§ szabályozza. 
 

(4) A kamatmentes kölcsön nem nyújtható annak a személynek, aki a részére felajánlott 
munkalehetőséget igazolható ok nélkül visszautasítja vagy a kérelem benyújtását megelőző 
egy évben visszautasította vagy a pénzbeli vagy természetben nyújtott ellátást korábban nem a 
céljának megfelelően használta fel. Nem nyújtható továbbá annak a személynek sem, akinek a 
lakókörnyezete nem felel meg e rendelet 13.§-ában megfogalmazott feltételeknek. 
 

(5) Kamatmentes kölcsön nem nyújtható azoknak a személyeknek sem, akik jelentősebb 
vagyonnal rendelkeznek. E rendelet alkalmazása szempontjából jelentősebb vagyonnak 
minősül az igénylő és vele közös háztartásban élő személyek tulajdonában lévő és 
értékesíthető üdülő, lakóház, öröklakás, társasházi lakás, beépíthető lakó- vagy üdülőterület, 
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további 1.500.000,- Ft egyedi értéket meghaladó értékű ingó vagyontárgy, 100 AK feletti – 
nem saját és családja megélhetését szolgáló – termőföldek tulajdona, kivéve a rászoruló 
családjának tulajdonát képező ingatlan, amelyben életvitelszerűen lakik. 
 

30.§ A kamatmentes kölcsön nyújtásáról és a felhasználás céljáról a döntésre jogosult 
határozatot hoz. A határozat jogerőre emelkedését követően a feltételeket hatósági 
szerződésbe kell foglalni. A szerződési feltételek között kell meghatározni különösen a 
visszafizetés feltételeit, a késedelmes törlesztés jogkövetkezményeit, a felhasználás 
igazolásának módját. A Hivatal a kamatmentes kölcsön célszerinti felhasználásának a 
helyszínen ellenőrzi. A kamatmentes kölcsön a hatósági szerződés hatályba lépését követően 
folyósítható. A kamatmentes kölcsön felhasználását számlával vagy teljes bizonyító erejű 
magánokirattal kell igazolni. 
 

31.§ A kamatmentes kölcsön összege a 30.§ (1) bekezdésben szabályozott élethelyzet miatt 
– a kérelemhez mellékletként csatolandó költségvetés függvényében 

a) minimum 20 ezer forint, 
b) maximum 300 ezer forintig terjedő, 

összeg lehet. 
 

32.§ (1) A kamatmentes kölcsönt az összeg teljes egészének kifizetésétől számítva 
a) a 32.§ a) pontja esetében 6 hónapon belül, 
b) a 33.§ b) pontja esetében 18 hónapon belül 

kell visszafizetni.  
 

(2) Különös méltánylást érdemlő esetben a visszafizetési határidő 6 hónappal hosszabb 
időtartamban is megállapítható vagy – a kifizetés után vagy a visszafizetés időszakában – 
meghosszabbítható. 

 
(3) A kamatmentes kölcsön behajthatatlansága esetén – a szerződés megkötését követően 

bekövetkezett rendkívüli élethelyzet esetén – a döntésre jogosult dönthet a kamatmentes 
kölcsön – még vissza nem fizetett összegének – vissza nem térítendő támogatásra történő 
átalakításáról. 
 

33.§ A kérelemhez korszerűsítési és egyéb felújítási munkák esetén szakirányú 
végzettséggel és vállalkozói igazolvánnyal rendelkező szakember által készített költségvetést 
és az egyéb jogszabályok szerint szükséges építési vagy bontási engedélyt kell mellékelni. 
 

34.§ Az e §-ban alkalmazott különös méltánylást érdemlő körülmények a következők: 
a) a jogosult vagy családjában élő gyermek, közeli hozzátartozó fogyatékos vagy 

tartósan beteg állapotba kerül; 
b) a jogosult családjában fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeket nevel, vagy oda 

ilyen gyermek kerül; 
c) a jogosult kiskorú gyermekét (gyermekeit) egyedül neveli, vagy egyedül nevelővé 

válik; 
d) a jogosult aktív korú és 67%-ot eléri, vagy meghaladó munkaképesség-csökkent, 

vagy ilyenné válik; 
e) a jogosult egészségtelen lakáskörülmények között él, vagy lakáskörülményei ilyenné 

válnak; 
f) a jogosult fogyatékossági támogatásban részesül, vagy részesülővé válik; 
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g) egyedülálló nyugdíjas, amennyiben havi nettó jövedelme nem haladhatja meg a 
100.000,- Ft-ot, vagy ilyenné lesz. 

 
6. Közgyógyellátás 

 
35.§ (1) Méltányosságból közgyógyellátási igazolványra való jogosultságot lehet 

megállapítani azon szociálisan rászoruló személy részére, akinek a háztartásában az egy főre 
jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 265%-a alatt, 
egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 320%-a alatt van, és a havi rendszeres gyógyító 
ellátás költsége a nyugdíjminimum 25%-át eléri. 
 

(2) Nem részesíthető közgyógyellátásban az a személy, akinek ellátása, ápolása, gondozása 
tartási, életjáradéki, öröklési szerződés alapján biztosított. 
 

7. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság 
 

36.§ Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Szociálpolitikai 
Kerekasztalt az alábbi személyek részvételével működteti: 

a) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere, 
b) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Jegyzője, 
c) Gondozási Központ Vezetője, 
d) Római katolikus Szeretetszolgálat PAX Otthonának Vezetője, 
e) Tavirózsa Idősek Otthonának Vezetője, 
f) Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Vezetője, 
g) Árpád Fejedelem Általános Iskola Igazgatója, 
h) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat által működtetett védőnői szolgálat védőnője, 
i) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat által működtetett gyermekorvos, 
j) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának képviselője. 

 
III. Fejezet 

 
1. Záró rendelkezések 

 
37.§ (1) Ez az önkormányzati rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 
 
(2) Egyidejűleg a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról 

szóló 23/2012.(XII.01.) Ör. számú rendelet hatályát veszti. 
 

a jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott 
 
             Dr. Vancsura István                                  Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
                 polgármester                                         aljegyző 
 

1. számú melléklet 
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról 

24/2013.(XI.28.) Ör. számú önkormányzati rendeletéhez 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1993. évi III. 
törvény szerint meghatározott jogkör 

_____________________________________________________ 
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7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 
rendelet tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Néhány olyan utca van, ahol pontosítani kell a házszámozást, illetve utca nevet is. A 
névtáblák elhegyezését célszerű lesz megvizsgálni, hogy a jelenleginél esztétikusabb 
táblanevek kerüljenek ki. 
 

Győri István képviselő szót kért. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Győri István képviselő felszólalásának lehetőségét. 
 
A Képviselő testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással (1 fő nem vett 
részt a szavazásban) – nem fogadta el Győri István felszólalásának lehetőségét. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a közterületekről és házszámozásról szóló rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, tartózkodás nélkül – elfogadta 
az alábbi rendeletet: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete 

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) 
bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 143.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Mötv. 13.§ (1) bekezdés 3. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.  
 

I. Fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1.§ Tiszaalpár Nagyközség közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot 

megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e 
rendelet szabályai szerint lehet. 
 

2.§ (1) A rendelet hatálya Tiszaalpár Nagyközség közigazgatási területére terjed ki. 
 
(2) A rendelet alkalmazása szempontjából belterületnek tekintendők: Tiszaalpár 

Nagyközség mindenkor érvényben lévő településrendezési terve szerint központi belterületté 
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nyilvánított belterület, valamint a belterületnek minősített külterületi lakott helyek, melyek a 
Helyi Építési Szabályzatban egyéb belterületként szerepelnek. 

 
(3) Külterületnek minősül a belterületen kívüli közigazgatási terület. 
 
3.§ E rendelet alkalmazásában: 

1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerint 
meghatározott közterület. 
2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és 
nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév. 
3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az 
ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan 
térbeli beazonosítását szolgálja. 
 

II. Fejezet 
A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
 

4.§ (1) Minden közterületet el kell nevezni, kivéve az utcák, épületek közötti szervizutakat, 
gyalogutakat, mezőgazdasági célú területet, valamint a külterületi szilárd és dűlőutakat 
függetlenül attól, hogy lakónépességet érint-e. 

 
(2) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül kell 

megállapítani. 
 
(3) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása a Képviselő-testület 

hatáskörébe tartozik. 
 
5.§ (1) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, 

földrajzi névről, elhelyezkedésről, fogalomról lehet elnevezni. 
 
(2) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. Ez 

alól kivételt képeznek a különböző helyrajzi számon lévő, de természetben egymás 
folytatásában elhelyezkedő azonos típusú közterületek. 

 
(3) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni a település jellegére, történelmére, 

hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, 
sajátosságaira, és előtérbe kell helyezni ugyanúgy, mint a közterületnek a településen belüli 
elhelyezkedésére utaló névadást. 

 
6.§ (1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, 

közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen. 
 
(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan 

személynek állítson emléket, aki 
a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a 

nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, vagy 
b) élete, munkássága a településhez vagy a térséghez kötődik, hozzájárult a település 

vagy a térség fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet a település lakói számára. 
 

7.§ A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: 
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a) polgármester, 
b) önkormányzati képviselő, 
c) Képviselő-testület bizottsága, 
d) a településen bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár, 
e) a településen ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy. 

 
8.§ A közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztést a szervezeti és működési 

szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint társadalmi 
egyeztetésre kell bocsátani, és az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket a 
Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

 
9.§ A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést közzé kell tenni, és a döntésről 

értesíteni kell: 
a) okmányirodát, 
b) illetékes földhivatalt, 
c) rendőrkapitányságot, 
d) postahivatalt, 
e) tűzoltóságot, 
f) mentőállomást, és 
g) közmű-szolgáltatókat. 

 
III. Fejezet 

A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
1. Belterületi házszámozás 

 
10.§ (1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az 

építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni. 
 
(2) Új építési területen az utcák elnevezését követően a beépítési mód figyelembevételével 

az ingatlanok számozását el kell végezni. 
 
(3) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a 

későbbi beépítéskor a közbenső házszámot kapják. 
 
11.§ (1) A házszámozás a településközponthoz legközelebb eső utcavégtől, vagy a 

felsőbbrendű útvonaltól jobb oldalon egytől kezdődő folyamatosan növekvő páratlan, bal 
oldalon kettőtől kezdődő folyamatosan növekvő páros arab számokkal történik. A sorjellegű 
közterület házszámozása folyamatos. 

 
(2) A számozás római számmal, vagy csak betűvel nem történhet. Egy utcában két azonos 

házszám nem lehet. 
 
12.§ (1) A lakótelkeket telkenként kell számozni. A belterületi épület házszámának 

megállapításakor a közterületről nyíló beépítetlen, vagy olyan telek, amelyre építési engedélyt 
még nem adtak ki, beépítettnek tekintendő. 
 

(2) Úszótelkeken elhelyezett lakóépületet lépcsőházanként kell számozni. 
 

(3) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel, utcával is érintkezik, a házszámot arról a 
közterületről kell megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető, amely közterületre az 
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ingatlan bejárata esik. Amennyiben ez több közterület esetében is igaz, akkor az ingatlannak a 
szélesebb közterület soron következő házszámát kell kapnia. 

 
(4) Egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén, továbbá telekmegosztás során 

keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén – ha annak lehetőségét az utca számozásánál nem 
vették előzetesen figyelembe –, a magyar ABC sorrend szerinti betűivel történő 
megkülönböztetés alkalmazandó „szám/betűjel” formátumban, a kettős, hármas és ékezetes 
betűk alkalmazása nélkül. 

 
(5) Telekegyesítéskor, ha a kialakult számozási sorrendet az azt követő telekalakítás 

(összevonás) során kialakult új ingatlanon vagy ingatlanokon épített lakóház számozása 
megzavarná, a házankénti számozástól el lehet térni, akár kettős számot alkalmazva (pl. 1-3., 
2-4.), akár szám/betű (pl. 5/a, 5/b, 2/a). Egyéb estben több lépcsőházas épületeket 
lépcsőházanként kell házszámmal ellátni. 
 

(6) Belterületbe vont ingatlan a belterületi számozási rend szerint új számozást kap. 
 
13.§ (1) Az egy helyrajzi számon nyilvántartott üzletek, üzemek, műhelyek, irodák, 

telepek, intézmények (a továbbiakban: üzlet) és az ott elhelyezett szolgálati lakások egy 
házszámot kapnak. 
 

(2) Ha az üzlet lakóépület alatt van, számozása az épület számozásához igazodik. 
 

14.§ (1) Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása egytől 
kezdődően, növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve 
az utca bal oldalán lévő ingatlanok páros, a jobb oldalon lévő ingatlanok páratlan számozást 
kapnak.  

 
(2) Tér, liget, park és hasonló jellegű közterület melletti épületek esetén a házszámozás 

egytől kezdődően folyamatos, az óramutató járásával ellentétes irányban történik. A számsor 
a becsatlakozó legmagasabb rendű úttól kiindulva, az utca bal oldalán kezdődik és a jobb 
oldalán ér véget. 

 
(3) A földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása arab 

számozással egytől kezdődően folyamatos. 
 

2. Külterületi ingatlanok számozása 
 
15.§ Külterületen számmal kell ellátni az állandó lakás céljára szolgáló épületeket, 

függetlenül hogy engedéllyel, vagy engedély nélkül épült, valamint számmal kell ellátni, 
azokat az ipari vagy mezőgazdasági létesítményeket, telepeket és majorokat, ahol külön 
közületi vagy magán postaszolgáltatás van. 

 
16.§ (1) Tiszaalpár Nagyközség külterülete az ingatlan-nyilvántartási térkép adatainak 

megfelelően hat körzetre oszlik. A körzeten belül az ingatlanok számozása a kialakult helyzet 
szerint folyamatosan növekvő arab számokkal történik. 

 
(2) Új ingatlant a körzeti beosztásnak megfelelően a legközelebb eső ingatlan száma ../a 

házszámmal kell ellátni. 
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(3) Tartósan fennmaradó tanyás területen számmal ellátott létesítmény, lebontott tanya, 
üzem, major és más telep helyén emelt új létesítményt a régi számmal kell ellátni. 

 
IV. Fejezet 

A HÁZSZÁMOK MEGÁLLAPÍTÁSA, A NÉVTÁBLÁK ÉS A HÁZSZÁMTÁBLÁK 
ELHELYEZÉSE 

 
17.§ (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni. 
 
(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, 

vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni. 
 
(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla 

kihelyezését tűrni köteles. 
 
(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről, pótlásáról az 

önkormányzat gondoskodik. 
 
18.§ A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető 

névtáblákat, a változásról szóló döntést követően egy évig piros átlós vonallal áthúzva az 
eredeti helyén kell hagyni, és az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött 
vagy alatt kell elhelyezni. 

 
19.§ (1) A házszám megállapításáról, módosításáról a jegyző gondoskodik. 
 
(2) A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni 

jogosultakon túl közölni kell a 9.§-ban meghatározott szervekkel. Az új épületek házszámát 
az építési engedély tartalmazza. 

 
20.§ (1) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, 

szükség szerint cseréjéről, pótlásáról az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában 
a tulajdonosának (a továbbiakban: kötelezettnek) kell gondoskodnia. 

 
(2) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti 

kerítésére vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell a kötelezettnek elhelyezni. 
 
(3) A jegyző e kötelezettség teljesítését határozattal előírhatja, vagy a kötelezett költségére 

elvégeztetheti a házszámtábla elhelyezését. 
 

V. Fejezet 
ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 
21.§ (1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

(2) Egyidejűleg hatályát veszti a házak számozásáról és a házszámtáblák 
elhelyezéséről szóló 2/2010.(II.09.) rendelet. 

 
22.§ A rendelet hatályba lépésekor meglévő közterületi elnevezéseket és házszámokat 30 

napon belül felül kell vizsgálni és a rendeletnek megfelelően módosítani kell. 
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    jegyző távollétében helyettesítésével megbízott 

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

_____________________________________________________ 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 
honlapszerkesztési kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem támogatják, hanem olyan megoldás született, hogy január 15-ig a rendszergazda 
elkészítni a honlapot. 
 
Vajda Márta, kérelmező: 
 
Elnézést kért, de Ildikó nem tudott eljönni, mert beteg a kolléganője. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megköszönte az információt. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosító javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
284/2013.(XI.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpári Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár honlapszerkesztési kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár honlapszerkesztési kérelmét megtárgyalta. A honlap 
megszerkesztését a Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat rendszergazda feladatait ellátó 
megbízott végzi el. 
 
Határidő: 2014. január 15. 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester/rendszergazdai feladatokat ellátó megbízott 
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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. MAGNA Produkciós Iroda Bt. 
6. Rendszergazdai feladatokat ellátó megbízott 
7. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a készpénzfizetésről szóló rendelet tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Támogatták a bizottságok, célja, hogy a készpénzfizetést átutalásra próbálják terelni.  
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelete 
a kiadások készpénzben történő teljesítéséről 

 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazásával élve, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.§ (6) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 
 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed: 
a) a) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatra, 
b) az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő 

intézményeire (Függelék), valamint 
c) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján létrehozott 

önkormányzati társulásra (Függelék), és 
d) a nemzetiségi önkormányzatra (Függelék). 

 
2.§ (1) Az intézmény házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben: 

 a) személyi juttatások, 
aa) készpénzelőleg, 
ab) utazási költségtérítés, bérlet, 
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ac) közhasznú foglalkoztatottak munkabére, 
 b)postai kézbesítés, 

c) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások, 
 d) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások, 

e) reprezentáció, 
f) jogszabályban meghatározott szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, 
g) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés, 
h) jogcímtől függetlenül 200. 000 forint összegig történő kifizetés, 
i) társadalmi ünnepek és községi rendezvények kiadása. 

 
(2) A Tiszaalpári Polgármesteri Hivatalnál az (1) bekezdésben foglalt esteken felül a 

jegyző egyedi engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés. 
 

3.§ Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

         a jegyző távollétében helyettesítésével 
megbízott 

 
Dr. Vancsura István         Spádáné dr. Pelsőczi-Kovács Marianna 

                 polgármester              aljegyző 
 
 

Függelék 
a 26/2013.(XI.28.) számú önkormányzati 

rendelethez 
 
 

Felsorolás Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat intézményeiről és azon szervekről, 
amelyek vonatkozásában a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal munkaszervezeti 

feladatot lát el 
 
 
I. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 

1. önállóan működő és gazdálkodó intézményei: 
Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal     6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
 

2. önállóan működő intézményei: 
a) Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda    6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40. 
b) Gondozási Központ      6066 Tiszaalpár, Dózsa György utca 71. 
c) Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár    6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14. 

 
II. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján létrehozott önkormányzati 
társulás: 

Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
 
III. Nemzetiségi Önkormányzat: 

Tiszaalpári Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a  6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
 _____________________________________________________ 
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10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az ebrendészeti hozzájárulás rendelet tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tegnap támogatták a bizottságok. Szó volt róla, hogy meg kell vizsgálni a chippelt kutyák 
létszámát, adatot kell begyűjteni az állatorvostól. Ha a nyilvántartás rendbe lesz, akkor utána 
kerül elő újra a rendelet. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosítás elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
285/2013.(XI.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ebrendészeti feladatok 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 ebrendészeti feladatokat 
megtárgyalta. Felkéri az aljegyzőt, hogy készíttessen nyilvántartást az ebösszeírással 
kapcsolatos feladathoz, azt szervezze meg és végeztesse el. 
 
Felkéri az aljegyzőt, hogy dolgozzon ki koncepciót, esetlegesen rendeletet az ebrendészeti 
feladatok költséghatékonyabb, lehetőleg Tiszaalpár Nagyközség területén való ellátására. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester/Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester  
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző  
3. Borvák Erzsébet az igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Boris Ferenc közterület-felügyelő 
6. Dr. Horváth László állatorvos 
7. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési tervről 
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Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tegnap belső ellenőr úr itt volt, részletesen leírta a tervben mit szeretne. 

 
Győri István képviselő szót kért. 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Győri István képviselő napirendhez történő hozzászólása lehetőségének 
elfogadását, tekintettel arra, hogy a bizottsági ülésen, amelyen ő is kifejtette véleményét, 
részletesen tárgyalásra került, vitát nem igényel. 
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással (1 fő nem vett 
részt a szavazásban) – nem fogadta el Győri István képviselő hozzászólásának lehetőségét. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a belső ellenőrzési terv elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
286/2013.(XI.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Polgármesteri 
Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 a Tiszaalpári Polgármesteri 
Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési tervéről készült előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta 
és azt változtatás nélkül elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester  
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző  
3. Borvák Erzsébet az igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Molnár István belső ellenőr (6000 Kecskemét, Öntöző u. 9.) 
6. Irattár 

_____________________________________________________ 
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12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az ÁROP pályázat projektmenedzseri szerződése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ahhoz, hogy a szervezet tudja végezni a munkát, szükség van arra, hogy támogassák. 
 
Szavazásra bocsátotta a szerződés elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 
287/2013.(XI.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁROP pályázat 
projektmenedzseri szerződése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 ÁROP-1.A.5-2013-2013-0010 
jelű pályázat megbízási szerződését megtárgyalta és elfogadta. 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester  
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző  
3. Borvák Erzsébet az igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.(1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.) 
6. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Javaslat a Konyha Önkormányzatba való beolvasztása tárgyában (szóbeli) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
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Eddig a konyhát az óvoda működtette, amely sok problémát jelentett. Nem szakfeladata az 
óvodának. Olyan észrevétel hangzott el, ha átveszik, akkor egy személy felvételére lesz 
szükséges. Jelenleg az óvoda küszködik a problémával. De a következő ülésnek lesz a 
napirendi pontja. Ennek ismeretében kéri a képviselő-testület támogatását, hogy a következő 
ülésre előterjesztés készüljön a konyha önálló működésével kapcsolatosan. 
 
Szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 
288/2013.(XI.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a konyha önkormányzatba 
történő beolvasztása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 a konyha önkormányzatba történő 
beolvasztását megtárgyalta.  
 
Felkéri az aljegyző asszonyt, hogy dolgozza ki és terjessze elő a következő képviselő-testületi 
ülésre a konyha önkormányzatba történő beolvasztásának lehetőségeit. 
 
Határidő: 2013. decemberi képviselő-testületi ülés 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester/Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
Határozatról értesülnek: 

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

_____________________________________________________ 
 
 
14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Vajda Márta kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tegnap a bizottság tárgyalta. Vajda Márta melléképületét le kellett bontani, mert egyéb bajok 
érték. Ez a bontás nem történt meg egyéb okok miatt, ezért Mártika lebontatta és ennek 
költségének felvállalásáról döntött a bizottság. 
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Szavazásra bocsátotta a kérelem elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
289/2013.(XI.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Vajda Márta melléképület 
bontási költségeinek kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Vajda Márta kérelmét 
megtárgyalta, a melléképület bontása során felmerülő költségek megtérítését, összesen 
165.100,- Ft kifizetését elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

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

_____________________________________________________ 
 
 
15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Teleház bútorvásárlási kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérelem érkezett bútorvásárlása, kevés a hely, ezért szeretnének új bútort. 
 
Szavazásra bocsátotta a kérelem elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 
290/2013.(XI.27.) Kth. 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Teleház bútorvásárlási 
kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 a Teleház bútorvásárlási kérelmét 
megtárgyalta. A kérelemben leírt 5 db számítógépes asztal és 6 db irodaszék megvásárlását, 
összesen 95.400,- Ft összegben engedélyezi. A képviselő-testület hozzájárul a bútorok 
önkormányzat tulajdonában lévő járművel történő kiszállításához. 
 
Határidő: 2013. december 20. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester  
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző  
3. Borvák Erzsébet az igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Vajda Márta, egyesületi vezető 
6. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
16.) 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: 
 
Szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatok elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 
291/2013.(XI.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatok tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 megtárgyalta, és az írásbelivel 
egyezően elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást. 
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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. Irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkérte Győri István képviselőtársát ne takarja el a kamerát. Éppen ő kérte korábban, hogy 
mindenről tájékoztatni kell a lakosságot. 
 
Szavazásra bocsátotta az előző ülés óta történtekről szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 
292/2013.(XI.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előző Képviselő-testületi 
ülés óta történtek tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 megtárgyalta, és az írásbelivel 
egyezően elfogadta az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló 
tájékoztatást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról 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 

_____________________________________________________ 
 
 
17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A szennyvízberuházás folyik a településen. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Az SzMsz működése szembe száll a képviselő-testületnek… 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem adott szót, várossá nyilvánítási pályázatról volt még szó. Tájékoztatás a kék víz 
közbeszerzésének eljárásról, a települést is érinti, mert az ivóvízben a vas és ammónia 
határértéket éri el és javításra szorul. 
 
 
 a) II. sz. háziorvosi rendelő lépcsőjének felújítása 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Árajánlat bekérés volt a II. sz. háziorvosi rendelő lépcsőjének és járdájának felújítására. Ma 
beadtak még egy árajánlatot, tegnap még csak egy volt és nem tudtak dönteni. Ismertette az új 
ajánlatot. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Három ajánlat került bekérésre, de nem érkezett meg a harmadik. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kíván-e a testület dönteni a két árajánlatról. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 fő nem vett 
részt a szavazásban) elfogadta az árajánlat megvitatását. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Megnézte, nem gondolja, hogy ilyen sokat kellene rákölteni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A legolcsóbb árajánlatot tenné fel szavazásra, amely a Szabó Építőipari cég ajánlata, összesen 
186.000,- forint, bruttó összegről van szó. A lépcső javítására fordítanák. 
 
 

(Hangzavar az ülésen.) 
 
 

Dr. Vancsura István polgármester 16:20 órakor 3 perc szünetet rendelt el az árajánlat 
áttanulmányozására. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a 186.000,- Ft-os árajánlat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
293/2013.(XI.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az I. sz. háziorvosi rendelő 
lépcsőfeljárójának helyreállítása tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 I. sz. háziorvosi rendelő 
lépcsőfeljárójának helyreállítására bekért 2 db árajánlatot megtárgyalta és a SZA & BO 
Építőipari Szolgáltató ajánlatát választotta bruttó 186.000,- Ft értékben. 
 
Felkéri a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatalt, készítse elő a szerződés-tervezetet. Felkéri Dr. 
Vancsura István polgármester urat a szerződés megkötésére. 
 
Határidő: szerződés megkötése: 2013. december 15., munka elvégzése: 2013. december 31. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester/Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Dr. Taricska Tibor háziorvos (6066 Tiszaalpár, Gárdonyi G. u. 4.) 
6. SZA & BO Építőipari Szolgáltató (6066 Tiszaalpár, Thököly u. 15.) 
7. Irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kunság Volán Zrt. kora reggel 6-kor indult eddig, amely bement Lakitelekre. Módosult az 
indulás ideje december 15-től 6:15-kor indul, visszafelé pedig bemegy Lakitelekre. 
 

 
b) gyepmesteri feladatok 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyszeri támogatást kérték 30.000 forintot. A másik pedig az együttműködési megállapodás, 
amelyről szavazni kell. 
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Szavazásra bocsátotta a támogatás összegének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
294/2013.(XI.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyepmesteri telep 
fejlesztésének hozzájárulása tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 egyszeri bruttó 30.000,- Ft 
hozzájárulást biztosít a gyepmesteri telep fejlesztésére (tekintettel a 2013. június 2. napjától 
2013. szeptember 30. napjáig terjedő időszakban ellátott szolgáltatásra). 
Felkéri az aljegyzőt, hogy intézkedjen az összegnek a Városfenntartó és Szolgáltató 
Költségvetési Szervezet (6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc u. 2.) számlájára való átutalás 
érdekében. 

 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin 
5. Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet (6100 Kiskunfélegyháza, Deák 
Ferenc u. 2.) 
6.  Irattár 
 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az együttműködési megállapodás elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
295/2013.(XI.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a kóbor állatok 
befogadásáról szóló megállapodás tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 1. napjától a 
Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezettel (6100 Kiskunfélegyháza, Deák 
Ferenc u. 2.), mint szolgáltatóval a Tiszaalpár területén befogott kóbor ebek elhelyezése és az 
állati tetemek elszállítása vonatkozásában a megállapodást határozatlan időre kívánja 
megkötni 30 napos felmondási idővel. 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szerződés tervezetét ennek értelmében készítse elő, 
valamint a Polgármestert, hogy a szerződés tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2013. december 20. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A 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. Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet (6100 Kiskunfélegyháza, Deák 
Ferenc u. 2.) 
6. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
18.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Képviselők kérdései, interpellációi 

 
Győri István, képviselő: 
 
A szmsz-ben biztosítsák számára a 3 percet, mert tegnap is itt volt 6 órán keresztül, de nem 
kapott szót. A későbbiekben gondolják végig, mit akarnak. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Először is polgármester úrnak megköszöni az ülésvezetést. A tegnapi bizottság 6 óra hosszáig 
tartott, ezek a kérdések részletesen ki lettek tárgyalva, és úgy gondolja, hogy a jövőben is így 
fog működni. A testület egy döntéshozó szerv, a bizottsági ülésen mindenkinek van módja 
elmondani gondolatait. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Kijelenti Barna Sándor hazudik. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Személyi sértegetést nem hajlandó hallgatni. 
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Győri István, képviselő: 
 
Ne korlátozzák, nincs joguk hozzá.  

_____________________________________________________ 
 
 

Dr. Vancsura István polgármester 16:31 órakor 13 perc szünetet rendelt el. 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt, a Képviselő-testület 16:44 órakor zárt ülés keretében 
folytatta tovább munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 

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

                  polgármester                                    aljegyző 
 

 
 
 
 


