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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 1645/2014. 
 
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én 

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

Dr. Csernus Tibor, Győri István, 
Kacziba Sándor, Dr. Puliusné Sárdi Mária (7 fő) 

  Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
Külön megjelentek: Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Kiss Mária óvodavezető 
 Szentirmay Tamás újságíró 
 Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
 Bartók István kérelmező 
 Mészároné Csernák Dóra óvodai dajka 
 Szabó Zoltánné óvodai dajka 
 Hekkelné Gyovai Mónika óvodai dajka 
 Hegedűs Jánosné óvodai dajka 
 Tógyer László kérelmező meghatalmazottja 
  
Bejelentéssel távollevő képviselők: Dr. Taricska Tibor, Dr. Vancsura Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 16:13 órakor, hogy a Képviselő-testület 
7 fővel határozatképes. Felvételre javasolta az alábbi előterjesztéseket: vissza nem térítendő 
támogatásról szóló előterjesztés zárt ülés keretében történő tárgyalását. Szintén zárt ülés 
keretében javasolta tárgyalásra az étkezési térítési díjakról szóló előterjesztést. Továbbá 
telekre érkezett árajánlatok ismertetése és javaslat a telek eladási feltételeire. Egyebekben 
kerülne tárgyalásra az Őszinte Mosoly Alapítvány pályázat elfogadása, valamint az Árpád 
Népe Egyesület kérelme bolhapiac megtartására. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Nem kell a testületnek tárgyalni, mert átruházott hatáskörben a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tárgyalta. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Akkor mégsem tárgyalják. A Kunság Volán Zrt. viszont menetrend-változásra vár javaslatot. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
A hitelkérelemről is szükséges tárgyalni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javaslat született rá bizottsági ülésen és visszavonásra kell javasolni a testületnek. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
További tárgyalandó napirendi pontokat sorolt fel. 10. napirendi pontban a könyvtár pályázat 
ki volt a bizottsági ülésen bővítve rámpa állításával, valamint Ajtai Elemérné megbízási 
szerződéséről is dönteni kell. Levételét javasolta a Tavaszköszöntő rendezvényt, mert az 
összeg el lett már fogadva a testület által a decemberi ülésen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az előbbiekben felsorolt napirendi pontok felvételével és levételével szavazásra bocsátotta a 
napirendi pontok elfogadását és sorrendiségét. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Javasolta a telek témakör és a dajkák kérelmét előrevenni, mert megjelentek az érintettek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A módosításokkal együtt szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda dajkáinak kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

2. Előterjesztés az 1147 hrsz.-ú 547 m2 nagyságú terület eladása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
3. Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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4. Előterjesztés a Tiszaalpár Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának 

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

5. Előterjesztés a megüresedő védőnői álláshely betöltésének pályáztatása tárgyában 
(szóbeli) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

6. Előterjesztés a Móra Ferenc Gimnázium és az önkormányzat között kötendő 
együttműködési megállapodás tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

7. Előterjesztés a Pejtsik Béla hagyaték felhasználása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

8. Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal és Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat takarítói munkakörének módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
9. Előterjesztés a 2014. évi közbeszerzési terv tárgyában 

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

10. Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár szakmai 
eszközfejlesztésre / korszerűsítésre irányuló pályázati lehetőség benyújtása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

11. Előterjesztés a 3119 hrsz. önkormányzati ingatlan bérbeadása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
12. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző képviselő-

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

13. Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései interpellációi 
 

Zárt ülés 
 

14. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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15. Előterjesztés a térítési díjak mérséklése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda dajkáinak kérelme 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Tegnap bizottság tárgyalta. Javaslata, hogy visszamenőleg 2014. 
január 1-től kapják a 118.000,- Ft-ot és a cafetériát. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Igen, plusz juttatásként kapnak még cafetériát. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tett tegnap egy kijelentést, hogy a régi megvonás törvénytelen volt. Nem volt törvénytelen, 
hanem adható hozzájárulás volt annak idején, nem volt kötelező megadni a bért, amiről most 
beszélnek. Ezt nem állította, nem volt törvénytelen, a testület döntési jogkörébe volt akkor. 
 
Bolláné Csernák Csilla, képviselő: 
 
Nem. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Pontosabban az iskola készítette a költségvetést és a képviselő-testület fogadta el.  
 
Szavazásra bocsátotta a kérelem elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
47/2014.(III.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda dajkáinak 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: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda szakképesítéssel rendelkező 6 fő dajka munkabérét havi 118.000,- 
forintban állapítja meg 2014. január 1-től kezdődően. 

 
Ennek érdekében felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a dajkák illetményemelését 
tartalmazó okiratok előkészítéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2014. március 31. 
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. Kiss Mária óvodavezető  
6. Irattár 

_________________________________________________________ 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az 1147 hrsz.-ú 547 m2 nagyságú terület eladása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Két vételi árajánlat érkezett a bizottsági ülésre. Bartók István részéről 3.500.000,- Ft-os 
ajánlat, Barna Sándor részéről 3.600.000,- Ft-os ajánlat. Javaslata, hogy annak adják oda, aki 
az ingatlanon lévő felépítményt is megvásárolja. Bármelyik személy veszi meg, mindkettő 
megadná érte a 3.600.000,- Ft-ot. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
Ha mindkettő meg akarja venni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Csak az, aki adásvételi szerződést hoz a felépítményről, aki meg tud egyezni, és amennyiben 
el akarja adni a testület. A jelenlegi tulajdonossal kell megegyezni. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Tudni akarja, hogy mennyiért jutnak hozzá. Egymással szemben áll a kettő. Valahol az 
önkormányzatnak a versenyhelyzetet meg kell teremteni. Mostani bérleti szerződés alapján a  
84.000,- Ft 25%-os kamatot biztosít számukra, a pénzt nem kapják meg.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem ábrándozás ez, tett egy konkrét javaslatot. 
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Győri István, képviselő: 
 
Az utókor elől adják el az ingatlanokat. Nem azokat a földeket művelik meg, amelyek a 
legjobb földek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem erre tett javaslatot. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Versenytárgyalást kell kiírni. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Döbbenettel hallgatja polgármester urat, nem is tudja felfogni. Nem tudja, mennyit akar a 
zsebükből kivenni az önkormányzat. Döbbenettel hallgatja, hogy elfogadható ár ez az összeg, 
mert volt már egyszer, aki 6 millió forintot is adott volna érte és nem adta oda a testület. Meg 
kell versenyeztetni. Ha valaki megveszi, akkor megveszi, ha nem marad az önkormányzatnak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem titok, hogy évek óta azt mondja, a föld és a felépítmény legyen egy kézben. Másnak az 
ingatlanára soha senki nem fog fejleszteni. Ha azt akarja az önkormányzat, hogy ne 
fejlesszenek, akkor szedjék a bérleti díjat, de ott fejleszteni senki sem fog. Tegnap is az volt a 
vélemény, hogy a 3.600.000,- Ft elfogadható összeg érte. Több döntés is születhet. Lehet 
olyan döntés is, hogy nem adják el. Vagy versenyeztessék meg, de akkor nem az fogja kapni, 
aki a felépítményt megveszi. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
Pontosan fordítva látja, ha a versenyeztetés megtörténik, az fogja megvenni, aki a 
legmagasabbat adja érte. Ha licitál valaki, akkor nyilvánvalóan azért adja a magasabb árat, 
mert meg akarja venni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Van-e ettől eltérő javaslat. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Van. Azért látják Tiszaújfalut? Nem arra fog fejlődni Tiszaalpár. Ő még elképzelne egy 
társasházat is az ingatlanon. A lakosságnak nem a benzingőzt kellene szívni. 
 
Bartók István, kérelmező: 
 
Teljes mértékben vannak indokok, ha versenyeztetnek. Más telkére nem ruház be senki sem, 
meg lehet nézni folyamatosan eladó. Az a veszély fenyeget olyankor, ha licitálnak, hogy akik 
pályáznak rá, nem fognak rá licitálni és elviszik kevesebb pénzért és az önkormányzat nem 
fog rajta semmi hasznot. Neki egy szóbeli megállapodása van megvásárlásra a mostani 
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üzemeltetővel, tehát elő van készítve. Gazdasági számításokat végzett, tőkét és tartalékot kell 
képezni, mert bármilyen beruházásra szükség lehet. A 3.600.000,- Ft-ot tartja ő is és majd 
látja az önkormányzat kié lesz. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a telek eladásának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással (1 fő nem 
szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
48/2014.(III.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1147 hrsz.-ú, 554 m2 
nagyságú önkormányzati ingatlan értékesítése 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 Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 1147 hrsz.-ú, 554 m2 nagyságú 
önkormányzati ingatlan értékesítéséhez hozzájárul. 
 
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. Bartók István kérelmező 
6. Barna Sándor kérelmező 
7. Irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a telek licitre bocsátását 3,6 millió forint kiinduló árral. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 fő nem 
szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
49/2014.(III.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1147 hrsz.-ú, 554 m2 
nagyságú önkormányzati ingatlan licitre bocsátása 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: 
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Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 1147 hrsz.-ú, 554 m2 nagyságú 
önkormányzati ingatlan licitre bocsátását 3.600.000,-Ft kiinduló ár megállapításával 
megtárgyalta és támogatta. 
 
Határidő: 2014. április 30. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester  
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző  
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Bartók István kérelmező 
6. Barna Sándor kérelmező 
7. Irattár 

 
 

Győri István képviselő 16:35 órakor kiment a képviselő-testületi ülésről, 
így a jelenlévő képviselők létszáma 6 fő. 

_________________________________________________________ 
 

 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Mindkét bizottság tárgyalta. A belső ellenőrzés pontosítását 
tartalmazza. 
 
Szavazásra bocsátotta a Polgármesteri Hivatal SzMSz módosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
50/2014.(III.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SzMSz) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1. Az SzMSz 7.§-át a következőképpen egészíti ki: 

(4) A jegyző gondoskodik a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, ennek 
keretében különösen: 

a) előkészíti az Önkormányzat belső ellenőrzésének meghatározására vonatkozó 
testületi döntéseket, 

b) testületi jóváhagyásra előkészíti az Önkormányzat éves belső ellenőrzési tervét, 
c) fogadja, értékeli a belső ellenőrzési jelentéseket, előkészíti a szükséges 

intézkedéseket, indokolt esetben gondoskodik ezek testületi előterjesztésre történő 
előkészítéséről, 

d) előkészíti a testületi előterjesztést a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentésről. 

e) megszervezi és működteti a belső ellenőrzést, biztosítja annak függetlenségét. 
 

2. Az SzMSz 40.§ (1) bekezdésének szövegét a következőképpen állapítja meg: 
(1) A jegyzőnek közvetlenül alárendelt feladat a Polgármesteri Hivatal belső 

ellenőrzése. 
 

3. Az SzMSz 40.§-át a következőképpen egészíti ki: 
(1a) A belső ellenőrzési feladatokat a (4) bekezdésben részletezett egységeknél a 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 15.§ (7) bekezdés a) pontjára 
figyelemmel polgári, jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr látja el. 

(1b) A belső ellenőr jogállása és feladatai a Bkr. 15.§ (2) bekezdésére figyelemmel a 
következőképpen kerül előírásra: 

A belső ellenőrzést végző személy tevékenységét, a jegyzőnek közvetlenül alárendelve 
végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg. 

 
4. Az SzMSz 40.§ (2) és (3) bekezdéseinek szövegét a következőképpen állapítja meg: 

(2) A belső ellenőr feladata a Polgármesteri Hivatal és a munkaszervezetében ellátott 
egyéb szervezetek belső ellenőrzésének, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek ellenőrzésének ellátása. Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a 
nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutató és a jegyző által 
jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv alapján végzi. 

(3) A jegyző felelős a belső ellenőr funkcionális függetlenségének biztosításáért, ezt a 
felelősséget másra nem ruházhatja át. A belső ellenőr ellenőrzési tevékenységen kívül más 
tevékenység végrehajtásába nem vonható be, a hivatal operatív működésével kapcsolatos 
feladatok ellátásában nem vehet részt, különösen az alábbiakban: 

a) a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos döntések meghozatala, ide nem 
értve a Bkr 21.§ (4) bekezdés a) pontjában foglaltakat; 

b) a Polgármesteri Hivatal bármely végrehajtási vagy irányítási tevékenységében 
való részvétel; 

c) pénzügyi tranzakciók kezdeményezése, vagy jóváhagyása, vagy kötelezettség 
vállalása, a belső ellenőrzésre vonatkozókon kívül; 

d) a szervezet bármely, nem a belső ellenőrzési egység által alkalmazott munkatársa 
tevékenységének irányítása, kivéve, ha ezek a munkatársak szakértőként segítik a belső 
ellenőrt; 

e) belső szabályzatok elkészítése, a belső ellenőrzésre vonatkozókon kívül; 
f) intézkedési terv elkészítése, a belső ellenőrzésre vonatkozókon kívül. 
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5. Az SzMSz 40.§-át a következőképpen egészíti ki: 

(3a) A belső ellenőrnek tevékenysége során függetlennek, külső befolyástól mentesnek, 
pártatlannak és tárgyilagosnak kell lennie. 

(3b) A belső ellenőrzést végző személy, tevékenységének tervezése során önállóan jár 
el, ellenőrzési terveit kockázatelemzésre alapozva és a soron kívüli ellenőrzések 
figyelembevételével állítja össze. 

(3c) A vizsgálatvezető az ellenőrzési programot szakmai megítélésének megfelelően 
állítja össze. 

(3d) A belső ellenőr önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és 
javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést. 

 
6. Az SzMSz 40.§ (4), (7)-(8) bekezdéseinek szövegét a következőképpen állapítja 

meg: 
(4) A belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége kiterjed: 
a) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatra; 
b) a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatalra; 
c) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre: 

ca) Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda, 
cb) Gondozási Központ, 
cc) Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár, 

d) az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági 
társaságra; 

e) a Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzatra; 
f) Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásra. 
(7) A belső ellenőr tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, 

különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és 
elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a 
vizsgálatára. 

(8) A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladata: 
a) elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, 

működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint 
működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; 

b) elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a 
vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a 
beszámolók valódiságát; 

c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és 
javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, 
kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása 
érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a 
belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében; 

d) nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett 
intézkedéseket. 

 
7. Az SzMSz 40.§-át a következőképpen egészíti ki: 

(8a) A belső ellenőrzési vezető feladata: 
a) a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése; 
b) a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek 

összeállítása, a képviselő-testület jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok 
megvalósításának nyomon követése; 

c) a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának 
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irányítása; 
d) az ellenőrzések összehangolása; 
e) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, vagy fegyelmi 

eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül 
fel, a költségvetési szerv vezetőjének, avagy a költségvetési szerv vezetőjének 
érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása, és 
javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására; 

f) a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonata a költségvetési szerv vezetője 
számára történő megküldése a Bkr. 43.§ (4) bekezdésének megfelelően; 

g) az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés Bkr 
48.§-ban foglaltak szerinti összeállítása. 

(8b) Az (8a) bekezdésben foglalt feladatokon túl a belső ellenőrzési vezető köteles: 
a) gondoskodni arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter 

által közzétett módszertani útmutatók; 
b) gondoskodni a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, a költségvetési szerv 

vezetőjének döntésétől függően a külső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az 
ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok 
biztonságos tárolásáról; 

c) biztosítani a belső ellenőrök szakmai továbbképzését, ennek érdekében – a 
költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott – éves képzési tervet készíteni és 
gondoskodni annak megvalósításáról; 

d) a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az 
attól való eltérésekről tájékoztatni; 

e) kialakítani és működtetni a Bkr 50.§-ban meghatározott nyilvántartást; 
f) a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően betartani az 

adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat, valamint 
gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzést végzők tevékenységüket ezek 
figyelembevételével végezzék. 
 

8. Az SzMSz 1. számú mellékletének ábráját a következőképpen állapítja meg: 
 

A Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szervezeti felépítése 
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9. Az SzMSz 2. számú mellékletének táblázatát a következőképpen állapítja meg: 
 

A Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala létszámkerete 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az okirat aláírására, és felhívja az aljegyzőt, 
hogy az SzMSz módosítása alapján készítse el annak egységes szerkezetét, és 
hatálybaléptetéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: 2014. április 10. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester/Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
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. Irattár 

___________________________________________________________ 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpár Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának 
módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. A bizottság tárgyalta. 
 
Szavazásra bocsátotta a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata módosításának 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
51/2014.(III.25.) Kth. 
 

Tisztviselő/Szervezeti egység megnevezése fő 
Jegyző 1 
Aljegyző 1 
Titkárság 3,5 
Igazgatási Csoport 5 
Vagyongazdálkodási Csoport 7,625 
Összesen:  18,125 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Polgármesteri 
Hivatal Közszolgálati Szabályzata módosítása 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 Közszolgálati Szabályzatát (a továbbiakban: KSzSz) az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A KSzSz 15.§ (3) bekezdés c) pontja hatályát veszti. 

 
2. A KSzSz 15.§ (3) bekezdése a d) pont szerint kiegészül: 

„d) képzettségi pótlék” 
 

3. A KSzSz V. Fejezete a 4. alcím szerint egészül ki: 
„4. Képzettségi pótlék 

 
17/A.§ (1) A Polgármesteri Hivatal szervezetében az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú 

szakképzésben vagy iskolarendszeren kívüli felsőfokú szakképzésben szerzett szakképesítés, 
szakképzettség esetén képzettségi pótlékot állapít meg. 

 (2) A képzettségi pótlék számítására a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és 
egyes illetménypótlékokról 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. 

 (3) A pótlék szempontjából alkalmas munkaköröket és a képzettségeket a 7. számú függelék 
tartalmazza.” 

 
4. A KSzSz az 1. számú melléklet szerint egészül ki: 

 
„1. számú melléklet 

A Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatához 
 

Munkakör Szakképesítés megnevezése OKJ száma 

Pénztáros, pénzügyi ügyintéző Pénzügyi szakügyintéző 55343601 

      

      
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosításra vonatkozó okirat aláírására, és 
az aljegyzőt, hogy a Közszolgálati Szabályzat módosítása alapján készítse el annak 
egységes szerkezetét, és a hatályba lépésről gondoskodjon. 

 
Határidő: 2014. április 1. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester/Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
Határozatról értesül: 

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

___________________________________________________________ 
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5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a megüresedő védőnői álláshely betöltésének pályáztatása 
tárgyában (szóbeli) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Győri Lászlóné élt a nyugdíjba vonulás lehetőségével. Véleménye 
szerint szükséges pályáztatni. 
 
Szavazásra bocsátotta a védőnői álláshely pályáztatásának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
52/2014.(III.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a megüresedő védőnői 
álláshely betöltésének pályáztatása 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 megüresedő védőnői álláshely 
betöltésének pályáztatását megtárgyalta és elfogadta. 
 
Felkéri az aljegyzőt a pályázat kiírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester / Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
Határozatról értesül: 

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

________________________________________________________ 
 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Móra Ferenc Gimnázium és az önkormányzat között kötendő 
együttműködési megállapodás tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Három iskolával kötne az önkormányzat együttműködési megállapodást a gyerekek nyári 
gyakorlatának letöltésével kapcsolatosan. 
 
Szavazásra bocsátotta a Móra Ferenc Gimnáziummal történő megállapodás elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
53/2014.(III.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat és a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium - Oktatási Intézmény 
együttműködési megállapodása 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 kiskunfélegyházi Móra Ferenc 
Gimnázium- Oktatási Intézménnyel együttműködési megállapodása tárgyában készült 
előterjesztést megtárgyalta, és támogatja a diákok 50 órás közszolgálat teljesítése érdekében 
az együttműködést. 

 
Felkéri a polgármester, hogy a mellékelt keret megállapodásra irányuló szerződéstervezetet 
írja alá. 

 
Felkéri a Polgármesteri Hivatal vezetőjeként az aljegyzőt, a Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda, a Gondozási Központ és a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 
vezetőjét, hogy az együttműködés részleteit dolgozza ki, és ezzel biztosítsa a közmunka 
lehetőségét a tiszaalpári középiskolás diákok számára. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester/Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
aljegyző/Kiss Mária óvodavezető/Palásti Viktor GK vezető/Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
 
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. Kiss Mária óvodavezető 
6. Palásti Viktor Gondozási Központ vezető 
7. Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
8. Móra Ferenc Gimnázium 
9. Irattár 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Közgazdasági Szakközépiskolával történő megállapodás elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
54/2014.(III.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat és a Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és 
Kollégium - Oktatási Intézmény együttműködési megállapodása 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 Kiskunfélegyházi Középiskola, 
Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium - Oktatási Intézménnyel együttműködési 
megállapodása tárgyában készült előterjesztést megtárgyalta, és támogatja a diákok 50 órás 
közszolgálat teljesítése érdekében az együttműködést. 

 
Felkéri a polgármester, hogy a mellékelt keret megállapodásra irányuló szerződéstervezetet 
írja alá. 

 
Felkéri a Polgármesteri Hivatal vezetőjeként az aljegyzőt, a Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda, a Gondozási Központ és a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 
vezetőjét, hogy az együttműködés részleteit dolgozza ki, és ezzel biztosítsa a közmunka 
lehetőségét a tiszaalpári középiskolás diákok számára. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester/Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
aljegyző/Kiss Mária óvodavezető/Palásti Viktor GK vezető/Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
 
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. Kiss Mária óvodavezető 
6. Palásti Viktor Gondozási Központ vezető 
7. Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
8. Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 
9. Irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Mezőgazdasági Szakközépiskolával történő megállapodás 
elfogadását. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
55/2014.(III.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat és a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző 
Iskola és Kollégium - Oktatási Intézmény együttműködési megállapodása 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 Kiskunfélegyházi 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium - Oktatási Intézménnyel 
együttműködési megállapodása tárgyában készült előterjesztést megtárgyalta, és támogatja a 
diákok 50 órás közszolgálat teljesítése érdekében az együttműködést. 

 
Felkéri a polgármester, hogy a mellékelt keret megállapodásra irányuló szerződéstervezetet 
írja alá. 

 
Felkéri a Polgármesteri Hivatal vezetőjeként az aljegyzőt, a Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda, a Gondozási Központ és a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 
vezetőjét, hogy az együttműködés részleteit dolgozza ki, és ezzel biztosítsa a közmunka 
lehetőségét a tiszaalpári középiskolás diákok számára. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester/Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
aljegyző/Kiss Mária óvodavezető/Palásti Viktor GK vezető/Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
 
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. Kiss Mária óvodavezető 
6. Palásti Viktor Gondozási Központ vezető 
7. Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
8. Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 
9. Irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A kötelező érettségi előtti 50 órás foglalkoztatásról szól a megállapodás. 

______________________________________________________ 
 
 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Pejtsik Béla hagyaték felhasználása tárgyában 
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Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tegnap a bizottság tárgyalta. Arról döntött, hogy a használatba vételi szerződést meg kell 
kötni a KLIK-el. 
A bizottság 3 milliót fogadott el, de a legkevesebb árajánlat 2.957.363 Ft. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az infokommunikációs eszközök megvásárlását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
56/2014.(III.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pejtsik Béla hagyaték 
felhasználása 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 hozzájárul ahhoz, hogy a 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata megvásárolja a az előterjesztésben felsorolt 
informatikai eszközöket a Pejtsik Béla hagyatékból. 
 
Határidő: 2014. április 15. 
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. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 
6. KLIK Tiszakécskei Tankerület 
7. Irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátott az összeg elfogadását. 
 
Bolláné Csernák Csilla, képviselő: 
 
Muszáj azt megszavazni, hogy melyik árajánlatot válasszák? 
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Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Van egy eszköz témakör, amit az önkormányzat vesz meg, tehát meg kell szavazni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem sok összeg marad. 
 
Bolláné Csernák Csilla, képviselő: 
 
Jelezték is, mert kevésbé jobb, mint a 3.200.000 ajánlat. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Melyikre mondták. 
 
Bolláné Csernák Csilla, képviselő: 
 
A gépek nem olyan jók. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Itt van az informatikus az önkormányzatnál, majd ő eldönti, hogy melyik árajánlat a jobb. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Magna-Trade Team Kft. ajánlatának elfogadását 2.957.363,- Ft 
összegben. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
57/2014.(III.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pejtsik hagyaték terhére 
megvásárolandó informatikai eszközökre beadott árajánlatok 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 Pejtsik hagyaték terhére 
megvásárolandó informatikai eszközökre beadott árajánlatokat megtárgyalta és a Magna-
Trade Team Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Molnár B. u. 56.) árajánlatát választotta bruttó 
2.957.363,- Ft összegben. 
 
Felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
 
Felkéri a polgármester, hogy a KLIK Tiszakécskei Tankerület vezetőjével kösse meg a 
használatba adási szerződést a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola részére. 
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Határidő: 2014. április 30. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Tiszaalpár Árpád Fejedelem Általános Iskola 
6. KLIK Tiszakécskei Tankerület 
7. Magna-Trade Team Kft. 
8. Irattár 

_______________________________________________________ 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal és Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat takarítói munkakörének módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Olyan javaslat született bizottsági ülésen, hogy közfoglalkoztatottal lesz megoldva a II. sz. 
háziorvosi rendelő takarítása. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
58/2014.(III.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat épületei takarítási feladatainak tekintetében 
 
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 Dr. Vidéki Erzsébet fogorvossal 
kötött ellátási szerződésben a takarítói feladatok ellátására vonatkozó megállapodást 
felmondja az egyéb rendelkezések érintetlenül hagyása mellett. 

 
Ennek érdekében felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a fogorvosi ellátási 
szerződés módosítására vonatkozó okiratot aláírja. 

 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy az Önkormányzat által önként felvállalt 
feladat ellátására Dr. Taricska Tibor háziorvosi rendelő (II. sz. rendelő 6066 Tiszaalpár, Szent 
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Imre tér 18.) helyiségeinek takarítását a közmunkaprogramba bevont munkavállalókkal 
szervezze meg. 

 
Továbbá felkéri az aljegyzőt, hogy a hivatali takarító munkaköri leírásából a rendelők 
takarításának kivezetéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester/Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
Határozatról értesül: 

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

__________________________________________________________ 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a 2014. évi közbeszerzési terv tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A jogszabályban történt változás és ezért felemelték a közbeszerzési díjakat. A bizottság 
elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
59/2014.(III.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve 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 Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 
közbeszerzési tervét a mellékelt táblázattal együtt megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
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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. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 
szakmai eszközfejlesztésre / korszerűsítésre irányuló pályázati lehetőség benyújtása 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
 

Győri István képviselő 16:47 órakor visszajött a képviselő-testületi ülésre, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 7 fő.  

 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Ehhez kapcsolódik még a művelődési ház akadálymentesítése. 
 
Szavazásra bocsátotta a könyvtári pályázat benyújtásának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
60/2014.(III.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemzeti Kulturális Alap 
Közgyűjtemények Kollégium 3505/183. altéma kódszámú „Könyvtári szakmai 
eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatása” elnevezésű pályázat benyújtása 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: 
 
1. A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat által fenntartott könyvtár 

nyilvános szolgáltatási tereiben elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések 
beszerzésére pályázatot nyújt be a Közgyűjteményi Kollégiumhoz. 

2. A pályázathoz szükséges 10%-os önerőt a 2014. évi költségvetés tartaléka terhére 
biztosítja. A pályázatban szereplő nevezési díjat, bruttó 10.000 Ft-ot a pályázat feladása 
előtt befizeti. 

3. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a „Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, 
korszerűsítés” pályázat keretében beszerzett bútorokat, kiegészítő berendezéseket a 
község könyvtárában helyezi el, azokat leltárba veszi. 
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4. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a „Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, 
korszerűsítés” pályázathoz a szükséges épület-felújítást, könyvtári nyilvános szolgáltató 
tér bővítését 2014-ben elvégzi. A könyvtár nyilvános szolgálati területét növeli. 

5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy bízza meg a Tiszaalpári Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár vezetőjét a pályázat benyújtásával. 

6. A pályázat pozitív elbírálása esetén a pályázat támogatása bruttó 6.155.761,- Ft-ot venne 
igénybe Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  
4. Hercegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégium 
6. Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
7. Irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Művelődési Ház akadálymentesítésének elfogadását és árajánlat 
bekérését tetőre. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
61/2014.(III.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Művelődési 
Ház akadálymentesítése 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 Művelődési Ház 
akadálymentesítését megtárgyalta és Héjja József okleveles építészmérnök által adott 
árajánlatot elfogadta bruttó 477.028- Ft összegben. 
 
Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. Felkéri a polgármestert, hogy kérjen 
árajánlatot az akadálymentesített feljáró és a Művelődési Ház bejárat előtti rész 
tetőszerkezetének kiépítésére. 
 
Határidő: 2014. április 15. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
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2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  
4. Hercegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Héjja József vállalkozó 
6. Irattár 

___________________________________________________ 
 
 
11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a 3119 hrsz. önkormányzati ingatlan bérbeadása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ingatlan bérbeadása a tárgy, amelyben érdekelt, ezért bejelentette nem kíván szavazni. 
 
Szavazásra bocsátotta a 3119 hrsz.-ú ingatlan bérbeadásának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 fő nem 
szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
62/2014.(III.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3119 hrsz.-ú 
önkormányzati ingatlan bérbeadása 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 3119 hrsz.-ú önkormányzati 
ingatlan bérbeadását Kutasi János 6066 Tiszaalpár, Esze Tamás u. 87. sz., és Dr. Vancsura 
István 6066 Tiszaalpár, Mátyás király u. 1. sz. alatti lakosoknak 5 évi időtartamra - 2014. 
április 1-jétől 2019. március 31-ig - 50-50%-os területi megosztásban megtárgyalta és 
elfogadta. 
 
Felkéri az alpolgármestert a haszonbérleti szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  
4. Hercegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Dr. Vancsura István kérelmező 
6. Kutasi János kérelmező 
7. Irattár 
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Kacziba Sándor, képviselő: 
 
Át kellene nézni az összeg ilyen telket, mert amikor legutoljára átnézte őket, úgy látta, hogy a 
bérleti díjak megszűntek és nem használják a földeket. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Vannak igen. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
Át kellene nézni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy nagy terület visszajött a városgazdálkodáshoz, de megnézik még milyen terültek vannak. 

________________________________________________________ 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 

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

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Véleményeket várt. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Az van írva az előterjesztésbe, hogy a három pályázat kiküldésre került és aláírásuk 
folyamatban van, szerinte már ezen túl vannak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen, ő is úgy tudja. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
A GDF SUEZ-el a szerződéskötés folyamatban. Már többször is kérte, hogy olyan szó nincs, 
hogy folyamatban, egy szerződés vagy alá van írva, vagy nincs. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az önkormányzat részéről alá lett írva, csak még nem került visszaküldése, tehát mégis csak 
folyamatban van. 
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Barna Sándor, képviselő: 
 
Rágcsálóirtásnál akkor szintén ugyanez a helyzet? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Rendben van aláírásra került. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
A tartalma biztos, hogy jóvá lett hagyva a szerződésnek. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem jött vissza még. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérnek még rajzokat, de nem mindegyikről van. Járják körbe és csináljanak skicceket. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Árpád Népe Egyesület kérelménél is a kifizetés folyamatban. Vagy ki van fizetve, vagy nincs. 
 
Török Annamária, jegyzőkönyvvezető: 
 
Kifizetési kérelemre várnak és csak ezután utalható az összeg. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
A Kék-vízzel történő megállapodásnál is ez a helyzet? 
 
Török Annamária, jegyzőkönyvvezető: 
 
Igen. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
28-as határozatnál Seresné Kozári Nóra felküldte a levelet Budapestre, a 29-es határozatnál az 
infokommunikációs eszközök átadásáról szóló szerződést sem tudja aláírásra került-e. Dr. 
Csernus Tibor is hozzátett egy mondatot. 
 
Török Annamária, jegyzőkönyvvezető: 
 
Igen, ismertette Bársony Lajossal, de nem tudja elküldte-e. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Sajnos Lajosnál jó néhány dolog van, amiről nem tudnak információt. 
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Barna Sándor, képviselő: 
 
A földutak kimérésével mi a helyzet? 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Elmondta mi vele a probléma. Amikor a földhivatali adatok kikérésre kerültek, akkor derült 
ki, hogy a térképen nyilvántartott m2 nem egyezik a tulajdoni lapon nyilvántartott m2-el. 
Tisztázni kell az eltéréseket. Ha a térképi adat megvan és a körülötte lévő földterületek is 
passzolnak, lehetséges, hogy az ingatlan-nyilvántartás adatait kell más négyzetméterrel 
feltüntetni a térképen. Lehet el lett mérve. Digitalizálásra került az állomány és folyamatosan 
egyeztetnek.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
1-2 hónapot biztosan igénybe vesz, lehet másik utat kellene kijelölni. Egyet értenek-e abban, 
hogy másik utat jelöljenek ki? 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Bíró Jenőné szerződése már lejár lassan, itt van szegény Bársony Lajos is, véleménye szerint, 
lehet hogy meg kellene június 30-ig hosszabbítani Icuka szerződését. A Leader akciócsoport 
hogy áll? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem tudja marad-e a Kiskunfélegyházi, de Tiszaalpár ahhoz tartozik és még néhány település 
is. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Szervezetek 2014. évi támogatása hogy áll? 
 
Bolláné Csernák Csilla, képviselő: 
 
Hogy kerültek kivágásra az alkotmány utcai fák? A pálya melletti fák nem kerültek 
kivágásra? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Két évvel ezelőtt hoztak határozatot arról, hogy ki kell vágni azokat. Ki is lesznek és hársfa 
kerül helyükre. 
 
Bolláné Csernák Csilla, képviselő: 
 
Látja, hogy nem akarnak dolgozni a munkások. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az alvállalkozó feladata ellenőrizni őket. 
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Bolláné Csernák Csilla, képviselő: 
 
Igazgató asszony nem tud róla. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
Kérdezze meg őt, mert tud róla. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Egyet ért azzal, hogy kivágják, mert pelyhedzenek, de abban is igazuk van, hogy nem adnak 
árnyékot. Az interneten is nagy felháborodást keltett a kivágásuk, mert valaki megszólta, 
fizettek érte, hogy kivágják. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Azt hallotta, hogy a MÁV-nál feljelentés történt, mert állítólag a MÁV területén is történt 
fakivágás. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ő vágatott ki egyet, mert nem lehetett várni vele, ott volt a gép is, ki kellett vágni. Elvitték a 
fát. 
 
Szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatok elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
63/2014.(III.25.) 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. 
 
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 
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Bolláné Csernák Csilla, képviselő: 
 
Jelezte, hogy a kft. felügyelő bizottsági tagságát 1 hónapra vállalta és ezt tartja továbbra is. 
 
 

Dr. Csernus Tibor képviselő 17:14 órakor kiment a képviselő-testületi ülésről, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 6 fő. 

 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Ha lemondott, akkor azonnal választani kell valakit. 
 
Bolláné Csernák Csilla, képviselő: 
 
Lemondott, azt hitte szem előtt lett tartva. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Akkor azonnal össze kell hívni egy rendkívüli ülést. 
 
Szavazásra bocsátotta az előző képviselő-testületi ülés óta történt események elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
64/2014.(III.25.) 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 

_____________________________________________________________ 
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13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései interpellációi 
 

a) Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány pályázat benyújtása 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a pályázat benyújtásának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
65/2014.(III.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Őszinte Mosoly 
Közhasznú Alapítvány által kiírt pályázat 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 Őszinte Mosoly Közhasznú 
Alapítvány által kiírt pályázatot megtárgyalta és annak benyújtását engedélyezte. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 31. 
A pályázat részvételi díja: bruttó 10.000 Ft 
 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

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

 
 

Dr. Csernus Tibor képviselő 17:16 órakor visszajött a képviselő-testületi ülésre, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 7 fő. 

 
 

 
b) Kunság Volán Zrt. kérése menetrend változtatásra 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta a Volán nézze meg a Kiskunfélegyháza-Tiszakécske útvonalat. 
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Barna Sándor, képviselő: 
 
Ebbe ők beleegyeztek egy páratlan járat induljon reggel 6:15-kor és Kapásfalunál még a 
buszmegállót is megcsinálják. Ebből lett-e valami, Lakitelekre bemegy-e a busz? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A korábbi bemegy, a 6:15-ös nem megy be. 

 
Szavazásra bocsátotta, annak elfogadását, hogy javasolják a Kunság Volán Zrt.-nek autóbusz 
indítását Kiskunfélegyháza-Tiszakécske között útvonalon 7:00 óra körüli időben. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
66/2014.(III.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunság Volán Zrt. 
menetrendi javaslatainak bekérése 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 Kunság Volán Zrt. menetrendi 
javaslatinak bekérését megtárgyalta és azt a döntést hozta, hogy a Kunság Volán Zrt.-nek 
címzett válaszlevélben javasolják a Kiskunfélegyháza – Tiszakécske útvonalon busz indítását 
06:30 órai időben. 
 
Határidő: 2014. április 07. 
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. Kunság Volán Zrt., Kecskemét  
6. Irattár 

 
 

 
c) Ajtai Elemérné megbízása turisztikai vezetésre 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Ajtai Elemérné turisztikai vezető személyének elfogadását a 2013. 
évben meghatározott feltételekkel. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
67/2014.(III.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ajtai Elemérné turisztikai 
feladatainak ellátása, megbízási 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 Ajtai Elemérné turisztikai 
feladatainak ellátását és megbízási szerződését megtárgyalta, a következő döntést hozta: 
a 123/2013.(IV.30.) és a 190/2013.(VI.26.) képviselő-testületi határozatban leírtakat 
alkalmazza 2014. évre. 
 
Határidő: 2014. április 15. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

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

 
 

Dr. Csernus Tibor képviselő 17:22 órakor kiment a képviselő-testületi ülésről, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 6 fő. 

 
 

Barna Sándor, képviselő: 
 
Aljegyző asszony kívánt hozzászólni. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Igen vannak még munkák. Azt, hogy Bíró Jenőné Lajos munkáját tudja-e pótolni, nem igazán 
tud rá válaszolni vagy csak részben, de inkább vagyongazdálkodási problémák vannak, ezt 
inkább polgármester úrra hagyja. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Ha jól érti meg lett hosszabbítva. 
 
 

Dr. Csernus Tibor képviselő 17:25 órakor visszajött a képviselő-testületi ülésre, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 7 fő. 
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Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Már mondta ügyvéd úr akkor is. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Zárszámadásig mindenképpen szükség van a munkájára. 

_____________________________________________________ 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt, és több nyílt ülés keretében tárgyalandó napirendi 
pont nem volt, a Képviselő-testület 17:25 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább 
munkáját.  

 
K.m.f. 

 
Jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott 

 
 
/:  Dr. Vancsura István  :/                             /:  Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna  :/ 

                  polgármester                                    aljegyző 
 


