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

TISZAALPÁR  NAGYKÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

2014.  OKTÓBER  27-ÉN  TARTOTT  ALAKULÓ  ÜLÉSÉNEK 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Határozatszám:  239 - 260. 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 



2 

 

Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 4323/2014. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 

tartott alakuló üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: dr. Vancsura István polgármester, 
  Ajtai Elemérné, Bartók István, 

Csernák Zsolt, dr. Csernus Tibor, 
Győri István, Kézsmárki László, 
dr. Taricska Tibor, dr. Vancsura Zoltán (9 fő) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
 

Külön megjelentek:  Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Biczók Mihály HVB elnöke 
 Ajtai Elemér CNÖ képviselő 
 Bodor Ádám 
 Kiss Lajos  
 Papp Mónika könyvelő 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Borvák Erzsébet 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte az alakuló ülés minden kedves résztvevőjét. Megállapította 15:00 óra-
kor, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. A napirendi pontok kiosztásra kerültek, 
megkérdezte van-e valakinek módosítása.  
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Kérte, hogy a 2-es és 3-as napirendi pontok sorrendjét cseréljék fel. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Kérte, vegyék le napirendről a 8. napirendi pontot, mert úgy tudja, hogy október elején az 
előző képviselő-testület döntött arról, hogy megszünteti a Kft-t. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem tud róla. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Ő pedig úgy tudja. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta maradjon a 8. napirendi pont. 
 
Győri István, képviselő: 
 
A Településgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének megbízatása 2014. október 31-ig szól, legaláb-
bis úgy tudja. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Valóban, de ez nem a Kft.-re vonatkozik. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Mit javasol képviselő úr, hogy vegyék le napirendről? 
 
Győri István, képviselő: 
 
Vegyék le napirendről, vagy ha nem, akkor kerüljön tárgyalásra 2. napirendi pontként. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a 8. napirendi pont levételét. 
 
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal – 6 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – nem fogadta el 
a 8. napirendi pont levételét. 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a 8. napirendi pont sorrendjének változtatását, miszerint kerüljön tár-
gyalásra 2. napirendi pontként. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – nem fogadta el  
a módosítást. 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Másik javaslat dr. Csernus Tibor képviselő úrtól hangzott el, hogy a 2-es és 3-as napirendi 
pontot cseréljék fel. 
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Szavazásra bocsátotta a 2-es és 3-as napirendi pontok sorrendiségének cseréjét. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – elfogadta a 
módosító javaslatot. 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását az elhangzott 
változtatásokkal. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a napi-
rendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok:  
 
1.) Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 

Előterjesztő: Biczók Mihály, HVB elnöke 
Előadó: Biczók Mihály, HVB elnöke 

 
2.) Előterjesztés a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megválasztására 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

3.) Előterjesztés az Ügyrendi Bizottság megválasztására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

4.) Előterjesztés az alpolgármester választására; alpolgármester eskütétele 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
5.) Előterjesztés a polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítására 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

6.) Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

7.) Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályza-
táról szóló 14/2013.(V.15.) Ör. számú rendeletének felülvizsgálatára 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

8.) Előterjesztés a Településgazdálkodási Kft.-re vonatkozó döntések meghozatala  
       tárgyában 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
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Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

9.) Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Iskolai és Nagyközségi Könyvtár bővítéséhez 
műszaki ellenőr bevonására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
10.) Futsal Európa Bajnokságon való részvételhez támogatás biztosítására 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
       Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
11.) Egyéb bejelentések 

__________________________________________________ 
 
 

1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
Előterjesztő: Biczók Mihály, HVB elnöke 
Előadó: Biczók Mihály, HVB elnöke 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Átadta a szót Biczók Mihálynak a Helyi Választási Bizottság elnökének. 
 
Biczók Mihály, HVB elnöke: 
 
Köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta mindenki előtt ismert az a tény, hogy az alakuló ülésen 
a képviselő-testület tagjainak esküt kell tenni. Kiosztásra került az eskü szövege, amelyet fel 
fog olvasni, kérte mondják utána, majd írják alá az esküokmányokat. Megkért mindenkit áll-
jon fel az eskütételre. 
Ismertette az eskü szövegét, illetve Ajtai Elemérné, Bartók István, Csernák Zsolt Sándor, dr. 
Csernus Tibor, Győri István, Kézsmárki László, dr. Taricska Tibor, dr. Vancsura Zoltán az 
önkormányzati képviselői esküt letették. 
 
 

Az önkormányzati képviselő esküjének szövege 
 
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a helyi önkormány-
zati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Tiszaalpár Nagyközség fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
 
Biczók Mihály, HVB elnöke: 
 
Megkérte a képviselőket írják alá az eskü okmányokat, továbbá a jegyzőkönyvvezetőt, hogy 
szedje össze azokat aláírásra. Az alakuló ülésen a polgármester, a képviselő-testület előtt es-
küt tesz. Megkérte a jelenlévőket álljanak fel az eskütételre. 
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Ismertette az eskü szövegét, illetve dr. Vancsura István a polgármesteri esküt letette. (Eskü 
szövege külön lapon átadásra került.) 
 
 

A polgármester esküjének szövege 
 
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a polgármesteri 
tisztségemből eredő feladataimat Tiszaalpár Nagyközség fejlődésének előmozdítása érdekében lelki-
ismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
 
Biczók Mihály, HVB elnöke: 
 
Megérte polgármester urat írja alá az eskü okmányt. Elmondta, most már hivatalosan is elkez-
dődhet a munka. A következő 5 évhez nagyon sok sikert, eredményekben gazdag munkát kí-
vánt mindenkinek. Az esküben elmondott szövegnek megfelelően nagy türelemmel, lelkese-
déssel segítsék Tiszaalpár fejlődését. Megköszönte a figyelmet. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkérte a HVB vezetőjét a 4. napirendi pont lezárásáig tisztelje meg jelenlétével az alakuló 
ülést. Az 1. napirendi pont tárgyalását lezárta.  

_______________________________________________________ 
 
 

2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megválasztására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezzel kapcsolatosan egyeztetést tartottak a képviselő-testület tagjaival. Elnöknek Csernák 
Zsolt személyét javasolta, tagjainak Bartók Istvánt, dr. Csernus Tibort, Kézsmárki Lászlót, dr. 
Vancsura Zoltánt, Papp Mónikát, aki sajnos később érkezik és Kiss Lajost, aki már korábban 
is volt a bizottság tagja. 
 
Ajtai Elemérné képviselő: 
 
Módosító javaslattal élt a bizottság megnevezését illetően. Pénzügyi Gazdasági és Szociális 
Bizottság nevet javasolt. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazni fognak róla, de ő személy szerint nem javasolta. Korábban is azt javasolta legyen 
két bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Ügyrendi Bizottság és a későbbiek-
ben ha szükség van rá, akkor módosítanak. 
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dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Ez előző ciklusban már volt ennek egyfajta gyakorlata kialakulva, amit véleménye szerint jó 
lenne megtartani. Fontos ebben az esetben, hogy valamennyi képviselő már a bizottsági mun-
ka során a felvetéseket meghallgassa és hozzászólhasson a témákhoz. Javasolta a bizottság-
nak, a polgármesteren és az alpolgármesteren kívül, valamennyi képviselő legyen tagja, a kül-
ső tagok személyével egyetért, sőt még egy harmadik személyt is fog javasolni. Csernák 
Zsoltnak a hozzáértését, illetve a kérdéssel való komoly foglalatosságát nem vonja kétségbe, 
de úgy gondolja és ez már az egyeztetésen is felmerült, hogy Győri Istvánt javasolná elnök-
nek. Kérte szavazzanak róla. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Készült az alakuló ülésre egy részletes útmutató. Ha szociális jellegű lenne a bizottság, akkor 
a struktúrája és feladatköre is változna. Az Mötv. kimondja, hogyha korábbi bizottságnak 
megfelelő struktúrájú bizottságokat akarnak létrehozni, a testület a hatályos szervezeti és mű-
ködési szabályzatra hivatkozva megteheti, választhat tagokat, elnököt. Ha régi struktúrától 
eltérő bizottságot akarnak létrehozni, csak a szervezeti és működési szabályzat módosítását 
követően – amit ki is kell hirdetni – lehet megválasztani az új tagokat. Azt javasolta, hogy a 
hatályos SzMSz-nek a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnevezés felel meg. A következő 
ülésre egyébként is bekerül az SzMSz felülvizsgálatra, esetleg újat kell elfogadni, akkor le-
hetne beletenni a Szociális Bizottságot, de ezt most nem lehet meghozni. Vissza kellene vonni 
a javaslatot, mert az idő rövidsége miatt nem lehet megvalósítani és így a következő ülésre 
kerülne be az előterjesztés. Az Mötv. lehetőséget ad a módosításra a következő ülésen. 
 
Ajtai Elemérné képviselő: 
 
Természetesen megkönnyítve a hivatal munkáját a jelenlegi helyzetben visszavonja javaslatát. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megköszönte a javaslat visszavonását. 
 
dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Elmondta, azt gondolja, ha dr. Csernus Tibor képviselőtársa nem ült itt volna már egy pár 
ciklust, akkor nem tenné szóvá, de nagyon jól tudja kit javasolt elnöknek. Véleménye, hogy 
aki csak 1-2 ülésen részt vett és hallott megnyilvánulást néhány témában képviselő úrtól, va-
lamint rendelkezik némi racionális gondolkodással, az beláthatja, hogy semmiképpen sem 
alkalmas a tisztség betöltésére a javasolt képviselő úr. Határozottan visszautasítja és kérte 
képviselőtársától ne kövessen el destruktív hozzáállást. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Visszautasította, hogy ő destruktív lenne. Elmondta abban bízik, hogyha valakit ilyen fontos 
feladattal megbíznak, akkor a hozzáállása és minősége is fog változni, pontosan ezért javasol-
na 1 éves megbízatást. Amennyiben a testület elégedett a munkájával meg tudja hosszabbíta-
ni, amennyiben nem, választhat mást elnöknek. 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A bizottság tagjainak és elnökének megbízatása a képviselő-testület által történő megválasz-
tással jön létre a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. Viszont a bizottság személyi 
összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megválaszthatja a képviselő-
testülete, főszabály szerint a képviselő-testület időtartamára kellene megválasztani az elnököt. 
Győri István képviselő egyáltalán vállalja a megbízatást? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Képviselő úr vállalja a jelöltséget? 
 
Győri István, képviselő: 
 
Úgy gondolja tisztességgel példát mutatott 20 éven keresztül. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen vagy nem? 
 
Győri István, képviselő: 
 
Amennyiben megszavazza a testület igen, elvállalja, csak azt kéri támogassák a munkáját.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Rendben. Megkérdezte, van-e még valakinek javaslata? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Csernus doktor úr mondta, hogy külső személyre van egy javaslata. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Még egy harmadik személyt javasolt, ifj. Barna Sándor személyében. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A bizottságnak tehát a 7 képviselő, illetve a 3 külsős személy lennének a tagjai. Barna Sándor 
vállalja a megbízatást, amennyiben megszavazzák személyét? 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Igen. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Elnöknek pedig Győri Istvánt javasolta. Valamint a polgármester javaslata változatlanul 5 
képviselő és kettő külsős tag, Csernák Zsoltot javasolta elnöknek. 
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dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
Csak a konfliktus feloldása miatt gondolja, hogy dr. Vancsura Zoltán képviselőtársa a dest-
ruktív hozzáállást nem a vele szemben ülő személynek, hanem kicsit jobbra lévőnek mondta. 
 
dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Nem, ő személy szerint neki szánta, ez a törekvés vezérli az ajánlattevőt és a háttérben elvé-
gezteti a munkát mással. Konkrétan az előtte ülőnek címezte a kijelentést. 
 
dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
Akkor csak az ő fejében fordult meg, hogy talán nem. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Amennyiben nincs észrevétel elkezdenék a szavazást. 
 
Szavazásra bocsátotta Győri István személyének elfogadását a Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
ság elnökének. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – szavazott Győ-
ri István személyéről, abban a kérdésben, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
legyen. 
 
dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Saját magáról szavazhat? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Személyes érintettségét nem jelezte. 
 
dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Akkor ő jelzi. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Csernák Zsolt személyéről is szavazni kellene, lehet ő több szavazatot fog kapni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Csernák Zsolt személyének elfogadását a Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottság elnökének. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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239/2014.(X.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság elnökének, Csernák Zsolt személyének tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdés-
ben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdaság Bizottság 
elnökének személyét megtárgyalta és Csernák Zsolt képviselőt választotta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Csernák Zsolt képviselő 
6. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjai 
7. irattár 

 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Mivel minkét javaslatban vannak megegyező személyek, így javasolta, hogy személyenként 
szavaztassa meg polgármester úr a tagokat. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Bartók István személyének elfogadását a Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottság tagjának. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 fő nem szava-
zott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
240/2014.(X.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tagjának, Bartók István személyének tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdés-
ben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdaság Bizottság 
tagjának személyét megtárgyalta és Bartók István képviselőt választotta. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Bartók István képviselő 
6. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjai 
7. irattár 

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta dr. Csernus Tibor személyének elfogadását a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tagjának. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 fő nem szava-
zott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
241/2014.(X.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tagjának, dr. Csernus Tibor személyének tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdés-
ben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdaság Bizottság 
tagjának személyét megtárgyalta és dr. Csernus Tibor képviselőt választotta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. dr. Csernus Tibor képviselő 
6. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjai 
7. irattár 

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Kézsmárki László személyének elfogadását a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tagjának. 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 fő nem szava-
zott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
242/2014.(X.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tagjának, Kézsmárki László személyének tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdés-
ben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdaság Bizottság 
tagjának személyét megtárgyalta és Kézsmárki László képviselőt választotta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Kézsmárki László képviselő 
6. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjai 
7. irattár 

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta dr. Vancsura Zoltán személyének elfogadását a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tagjának. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 fő nem szava-
zott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
243/2014.(X.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tagjának, dr. Vancsura Zoltán személyének tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdés-
ben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdaság Bizottság 
tagjának személyét megtárgyalta és dr. Vancsura Zoltán képviselőt választotta. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. dr. Vancsura Zoltán képviselő 
6. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjai 
7. irattár 

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Következnek a külsős tagok. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Képviselőkről szavazzanak először. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Rendben. Szavazásra bocsátotta Ajtai Elemérné személyének elfogadását a Pénzügyi és Gaz-
dasági Bizottság tagjának. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással (1 fő nem 
szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
244/2014.(X.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tagjának, Ajtai Elemérné személyének tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdés-
ben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdaság Bizottság 
tagjának személyét megtárgyalta és Ajtai Elemérné képviselőt választotta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Ajtai Elemérné képviselő 
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6. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjai 
7. irattár 

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Győri István személyének elfogadását a Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
ság tagjának. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással (1 fő nem 
szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
245/2014.(X.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tagjának, Győri István személyének tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdés-
ben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdaság Bizottság 
tagjának személyét megtárgyalta és Győri István képviselőt választotta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Győri István képviselő 
6. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjai 
7. irattár 

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ki maradt ki, dr. Taricska Tibor? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Nem, ő nem lehet tagja. 
 
dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
Nem volt benne a listában. 
 
 



15 

 

dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Jelenleg nincs probléma, mert képviselő. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Szeretne a tagja lenni? 
 
dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
Nem. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Papp Mónika személyének elfogadását a Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottság külső tagjának. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal –  ellenszavazat, tartózkodás nélkül  – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
246/2014.(X.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság külső tagjának, Papp Mónika személyének tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdés-
ben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdaság Bizottság 
külső tagjának személyét megtárgyalta és Papp Mónikát választotta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Papp Mónika 
6. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjai 
7. irattár 

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Kiss Lajos személyének elfogadását a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
külső tagjának. 
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal –  ellenszavazat, tartózkodás nélkül  – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
247/2014.(X.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság külső tagjának, Kiss Lajos személyének tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdés-
ben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdaság Bizottság 
külső tagjának személyét megtárgyalta és Kiss Lajost választotta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Kiss Lajos 
6. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjai 
7. irattár 

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta dr. Csernus Tibor javaslatát, ifj. Barna Sándor személyének elfogadását 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság külső tagjának. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal –  5 ellenszavazat, tartózkodás nélkül  – nem fogadta 
el ifj. Barna Sándor személyét a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság külső tagjának. 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Így a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megalakultnak tekintendő. A napirendi pont tárgyalá-
sát lezárta. 

___________________________________________________ 
 
 

3.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés az Ügyrendi Bizottság megválasztására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az Ügyrendi Bizottság elnökének Győri Istvánt, tagjainak Ajtai Elemérné és Kézsmárki Lász-
lót javasolta. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Nem vállalja. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Tagságot sem vállalja? 
 
Győri István, képviselő: 
 
Azt esetlegesen igen, ha megszavazzák. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Elnököt kellene javasolni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ajtai Elemérnét kérdezte, elvállalja-e az elnökséget? 
 
Ajtai Elemérné, képviselő: 
 
Megköszönte a javaslatot, de nem vállalja. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kézsmárki Lászlót kérdezte, elvállalja-e az elnökséget? 
 
Kézsmárki László, képviselő: 
 
Megköszönte a javaslatot, de nem vállalja. 
 
dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Ha alakítanának egy Szociális Bizottságot? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Most jelenleg nem lehet, ez már elhangzott az ülésen. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Jobb lenne Szociális Bizottságnak csak maximum 3 tagú bizottságot alakítani, mert könnyebb 
összehívni mint egy 10 tagú bizottságot a segélyekről dönteni. 
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dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Úgyis a következő ülésen döntenek róla. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Igen. Doktor úr benne volt korábban a Szociális Bizottságba? 
 
dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Igen, nem egy nagy munka. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A mai ülésen nem kerül sor az Ügyrendi Bizottság megalakítására. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ha senki sem vállalja, úgy szól az Mötv., hogy nem fontos az alakuló ülésen, de az azt követő 
ülésen már meg kell választani a bizottsági tagokat. Viszont a titkos szavazásra választani kell 
egy szavazat számláló bizottságot a következő napirendi pontnál. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

__________________________________________________ 
 
 

4.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés az alpolgármester választására; alpolgármester eskütétele 

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Alpolgármesternek javasolta dr. Taricska Tibort. Elfogadja? 
 
dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
Igen. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Az SzMSz úgy szól, hogy az Ügyrendi Bizottság lenne a szavazat számláló bizottság, de mi-
vel nincs jelenleg, így a képviselő-testület a képviselők közül választ egy egyszeri ad hoc 3 
tagú bizottságot. Titkos szavazást ír elő az Mötv. 
 
 
 



19 

 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azon személyeket javasolta, akiket az Ügyrendi Bizottságba is javasolt tagoknak. Ajtai Ele-
mérné vállalja a szavazat számláló bizottsági tagságot? 
 
Ajtai Elemérné, képviselő: 
 
Igen. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Győri István vállalja a szavazat számláló bizottsági tagságot? 
 
Győri István, képviselő: 
 
Nem vállalja. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kézsmárki László vállalja a szavazat számláló bizottsági tagságot? 
 
Kézsmárki László, képviselő: 
 
Igen. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Akkor kellene még egy harmadik személy. Vállalja dr. Csernus Tibor a szavazat számláló 
bizottsági tagságot? 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Igen. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elnökséget is? 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Igen. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az ad hoc szavazat számláló bizottság tagjainak személyét és az elnök 
személyének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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248/2014.(X.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ad hoc szavazat számláló 
bizottság tagjainak és elnökének tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdés-
ben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ad hoc szavazat számláló bi-
zottság tagjainak és elnökének személyét megtárgyalta. Elnöknek dr. Csernus Tibort, tagjai-
nak Ajtai Elemérnét és Kézsmárki Lászlót választotta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Szavazat számláló bizottság tagjai 
6. irattár 

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a szavazólap formanyomtatványának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta a 
szavazólap formanyomtatványát. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Az urna Bársony Lajos irodájába került elhelyezésre. 
 
 
A titkos szavazás idejére dr. Vancsura István polgármester 10 perc szünetet rendelt el. 

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A választás megtörtént. Átadta a szót a szavazat számláló bizottság elnökének. 
 
dr. Csernus Tibor, szavazat számláló bizottság elnöke: 
 
A képviselő-testület tagjainak száma: 9 fő 
Az ülésen jelen van: 9 fő 
Leadott szavazatok száma: 8 db 
Érvényes szavazatok száma: 8 db 
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Érvénytelen szavazatok száma: - db 
 
Az érvényes szavazatokból dr. Taricska Tibor 6 igen szavazatot kapott és 2 ellenszavazat szü-
letett, tekintettel arra, hogy nem volt a szavazólapon ellenszavazatra lehetőség. 
 
Ez alapján a megválasztott alpolgármester dr. Taricska Tibor, a Képviselő-testület a követke-
ző határozatot hozta: 
 
249/2014.(X.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester személyé-
nek tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdés-
ben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az alpolgármester 
személyét és 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) dr. 
Taricska Tibor képviselőt választotta alpolgármesternek. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. dr. Taricska Tibor alpolgármester 
6. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
7. irattár 

 
 
Bartók István, képviselő: 
 
Polgármester úr is szavazott? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen. Kijelentette, hogy dr. Taricska Tibort a képviselő-testület megválasztotta alpolgármes-
ternek. 
 
Bartók István, képviselő: 
 
Kérte jegyző asszonyt ismertesse az alpolgármester feladatait. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Amivel a polgármester megbízza. 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Felolvasta az Mötv.-ben leírtakat: az alpolgármester a polgármester irányításával látja el fela-
datait. 
 
Bartók István, képviselő: 
 
Elmondta, ő kicsit bővebb kifejtést talált. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A törvényben lehet bővebben leírták. 
 
Bartók István, képviselő: 
 
Az alpolgármester a polgármester által ráruházott feladatokat látja el. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A törvény indoklását is felolvasta: a zavartalan önkormányzati munka ellátása érdekében a 
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére legalább egy alpolgármestert valameny-
nyi településen kötelező választani. Alapvető funkciója a polgármester helyettesítése, munká-
jának segítése. Ezért a javaslat a polgármester számára erős jogosítványt biztosít azzal, hogy 
az alpolgármester személyére a polgármester tehet javaslatot. 
 
Bartók István, képviselő: 
 
Elégedjenek meg ennyivel. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Sajnos azt kell, hogy mondja, alpolgármester úr minimális időt tud itt tartózkodni orvosi fela-
datainak ellátása mellett, továbbá sajnos a polgármesternek is vannak egyéni vállalkozásai és 
ő is igen kevés időt tölt bent a hivatalban. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Úgy gondolta jogszabállyal kapcsolatos hozzászólást fognak hallani. 
 
Csernák Zsolt, képviselő: 
 
Tudja, hogy nem tagja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak dr. Taricska Tibor, de nem kö-
telező részt venni azokon az alpolgármesternek? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem kötelező, de célszerű, ha jelen van. Megkérte a jelenlévőket álljanak fel az eskütételre. 
Ismertette az eskü szövegét, illetve dr. Taricska Tibor az alpolgármesteri esküt letette. (Eskü 
szövege külön lapon átadásra került.) 



23 

 

 
 

Az alpolgármester esküjének szövege 
 
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az alpolgármesteri 
tisztségemből eredő feladataimat Tiszaalpár Nagyközség fejlődésének előmozdítása érdekében lelki-
ismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkérte az alpolgármester urat írja alá az eskütételről szóló okmányt. A napirendi pont tár-
gyalását lezárta. 

________________________________________________________ 
 
 

5.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés a polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítására 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 

Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az 5. napirendi pont tárgyalásának levezetését átadta alpolgármester úrnak személyes érintett-
ségre hivatkozva. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Átadta jegyző asszonynak a szót. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Az Mötv. alapján a polgármester úr illetménye 448.727,-Ft/hó bruttó összeg. Ha valaki sze-
retné, elmondja a pontos levezetését. Ennek 15%- a költségtérítés 67.309,- Ft/hó. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Még mielőtt szavaznának, a költségtérítésről lemond. Eddig sem vett fel soha egy fillért sem. 
Mivel emelkedik az illetménye az előző ciklushoz képest 20.000,- Ft-al, így a cafetériáról is 
lemond. Tehát tulajdonképpen maradna az eddigi összeg. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Attól függetlenül, hogy lemond polgármester úr a költségtérítésről és a cafetériáról, amelyet 
írásban is meg kell tennie, attól még szavazni kell róla. 
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Bartók István, képviselő: 
 
Lehet rosszul informálódott, de úgy tudja, hogy 5.000 és 10.000 fő alatti településeken keve-
sebb lesz a helyi vezetőknek a fizetése. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ez tény, ezt írták, de most emelkedik 20.000,- Ft-al. Ezért mondta, ha szükséges elmondja a 
levezetését. 
 
Bartók István, képviselő: 
 
Sőt még a képviselőknek is csökkenni fog a tiszteletdíja. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Az egyéni, mert rendelet szabályozzák. Főleg az 1.500 fő alatti településeknél volt ez téma. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Arról is volt vita, hogy a főállású és társadalmi megbízatású polgármestereknek az illetménye 
között ne legyen különbség. Parlamenti döntés még nincs, nem zárult le. 
 
Bartók István, képviselő: 
 
Nincs ebből probléma, csak kérdezi, mert ezek voltak az irányvonalak. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Amint már mondta, az 1.500 fő alatti településekre vonatkozóan volt ez téma. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a polgármester illetményének elfogadását. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Az összeg tehát 448.727,- Ft/hó bruttó összeg megválasztásától, 2014. október 12-től. 
 
dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Kijelentette, érintettség miatt nem kíván szavazni. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a polgármester illetményének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (2 fő nem szava-
zott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 



25 

 

250/2014.(X.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester illetményé-
nek tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdés-
ben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester illetményét meg-
tárgyalta és elfogadta. Az összeg bruttó 448.727,- Ft/hó. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Taricska Tibor alpolgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Taricska Tibor alpolgármester 
3. dr. Menyhárt Anett jegyző 
4. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
5. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
6. irattár 

 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Szavazásra kell feltenni a költségtérítés elfogadását. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Ha lemondott róla nem szükséges. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Főszabály szerint szavaztatni kell róla. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a polgármester költségtérítésének elfogadását. Ennek összege 67.309,- 
Ft/hó. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérte, ne szavazzanak, mert lemond róla, gyakorlatilag már le is mondott. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Meg kell szavazni, aztán lemondhat az összegről. 
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dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Elhangzott már, hogy írásban kell lemondani róla. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a polgármester költségtérítésének elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással (3 fő nem szava-
zott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
251/2014.(X.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester költségtéríté-
sének tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdés-
ben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester költségtérítését 
megtárgyalta és elfogadta. Az összeg bruttó 67.309,- Ft/hó. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Taricska Tibor alpolgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Taricska Tibor alpolgármester 
3. dr. Menyhárt Anett jegyző 
4. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
5. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
6. irattár 
 

 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Visszaadta a szót polgármester úrnak. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Ha már úgyis lemondott róla, felesleges szavazni róla. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Bízzák rá jegyző asszonyra a törvényességi előírások betartatását. Egyébként is lemondott 
volna. A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

__________________________________________________ 
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6.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítá-
sára 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Átadta a szót jegyző asszonynak. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A társadalmi megbízatású alpolgármesternek a tiszteletdíja 70-90% között mozog. Bruttó 
157.054,- Ft-tól 201.928,- Ft-ig terjedő összegben dönthet a testület. A jogszabály lehetővé 
teszi azt, hogy ezen összeg egészéről vagy egy részéről lemondjon, amelyet írásbeli nyilatko-
zattal tehet meg. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Először nyilatkozik és ha szükséges, utána döntenek az összegről. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Egy szavazás ezt megállapítani és utána mondhat le róla. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Nem biztos. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Neki ez a véleménye, ezt elmondta. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Jogi vita. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Amíg a jogászok vitatkoznak, addig megkérdezte alpolgármester úr véleményét. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Megelégszik az előző ciklusban kapott összeggel. 
 
 
 
 



28 

 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az alpolgármester tiszteletdíjának elfogadását, bruttó 82.500,- Ft/hó 
összegben. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (2 fő nem szava-
zott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
252/2014.(X.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdí-
jának tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdés-
ben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíját 
megtárgyalta és elfogadta. Az összeg bruttó 82.500,- Ft/hó. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. dr. Taricska Tibor alpolgármester 
6. irattár 

 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A költségtérítésről is szavazni kellene, amely 15%-ban kerül megállapításra. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Nem vette fel ezt az összeget eddig sem, ezután sem kívánja felvenni. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Akkor nem kell szavazni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

__________________________________________________ 
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7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 14/2013.(V.15.) Ör. számú rendeletének felülvizsgálatára 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Az előző ciklusban volt egy ad hoc bizottság, amely összeült és megtárgyalta az SzMSz mó-
dosításait. Erre kérnének most javaslatot, mert a következő képviselő-testületi ülésre kerülne 
be előterjesztés a módosításról. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Amennyiben most nincs javaslat, a honlapon megtalálható az SzMSz. Úgy volt értesülve, 
hogy a jelenlegi ülésen már módosításra kerülnek a képviselők nevei. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Előreláthatólag mikor várható a következő képviselő-testületi ülés. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Nem tudják még. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Azért kérdezi, hogy a hivatalnak legyen elég ideje, hogy kidolgozza az előterjesztést a benyúj-
tott javaslatokról. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
November 15-e előtt nem lesz, addig kellene benyújtani a javaslatokat. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Az kevés idő, legalább november 5-e szerda legyen a beadási határidő, e-mailben megküldve. 
Ha valaki kicsúszna a határidőből, jelezze e-mailben. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Jegyző asszonyhoz szólt, mert nem volt itt annak idején, amikor ezt tárgyalták. Eléjük tették  
a Kecskeméti Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely teljesen eltért a 
régitől. Valamint a másik problémája az volt, hogy az utolsó pillanatban osztották ki, nem 
pedig 72 órával az ülés előtt és olyan apró betűvel, ki sem lehetett olvasni. Kérte tartsák be a 
törvényességi előírásokat. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazni nem kell, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

____________________________________________________ 
 
 

8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Településgazdálkodási Kft.-re vonatkozó döntések meghozatala 
tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elég régóta húzódik ez a kérdés. A testület megkapta az anyagot az egyszerűsített éves be-
számolóval együtt. A beszámoló alapján mintegy 8.000.000,- Ft  mínusszal zárt a Kft. és ezt 
még ki kell egészíteni. A törzstőkét ki kell egészíteni 3.000.000,- Ft-ra. Valamint a 
8.000.000,- Ft mellett van még 2.000.000,- Ft kintlévőség, amit szintén ki kell fizetni. Vala-
mint 2015. január 20-ával esedékesen durván 400.000,- Ft befizetendő áfa van. Megköszönte 
a belső ellenőr úr munkáját, amelyből két variáció lehetséges. Az egyik a Kft. további fenntar-
tása úgy, hogy a továbbiakban egyetlen ügyvezető látná el a Településgazdálkodási Kft. és a 
településüzemeltetés feladatait is, pontosan azért, hogy személyi bérekben további jelentős 
veszteséget ne szenvedjen a Kft. A könyvelés maradna Papp Mónikánál. A másik variáció a 
Kft. azonnali megszüntetése, felszámolása. Ennek hátránya, hogy ami jelenlegi mínusza van a 
Kft.-nek az meg fog maradni, tehát semmilyen lehetőség nincs annak ledolgozására. Amíg, ha 
megmarad a Kft., akkor ledolgozhatná a hiányát. Javaslata, hogy 1 évre hosszabbítsák meg a 
Kft. működését, azzal, hogy a Kft. Felügyelő Bizottságának tagjait kiegészítik, mert Kacziba 
Sándor lemondott. Kézsmárki Lászlót javasolta tagnak, szintén 1 év időtartamra. További 
veszteséget nem szenvedne a Kft., csak a könyvelési költséget, ami minimális összeg. Java-
solta, ha a jelenlegi településgazdálkodás vezetője elvállalja, - vagy ha nem ő, akkor más -, 
részére, mivel a Kft. ügyvezetése is némi feladattal jár, akkor béremelést kapna. Ha pedig 
külső munkát hozna, jutalmazásra kerülne. Összességében ezt javasolta, kihangsúlyozta 1 
évre, 2015. december 31-ig, hogy egész évet zárjon a Kft. Ehhez kérte a képviselőtársak tá-
mogatást. 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Amennyiben a testület úgy dönt, hogy talpra állítja a Kft.-t, akkor ugyancsak a testületnek 
társasági szerződést kell módosítani, ami jelenleg az alapító okirat. Jogszabály értelmében 
ugyanaz. Ezt ki kell egészíteni a pótbefizetés Polgári Törvénykönyvben meghatározott felté-
telrendszerével és miután a döntés megszületett, akkor állítható helyre a Kft. törvényes műkö-
dése. Ennek a pénzügyi és technikai részét a jelentés, az előterjesztés is tartalmazza. 
4.000.000 - 4.500.000,- Ft készpénzkiadást jelölt, ami tartalmazza az áfa befizetési kötelezett-
séget is. Október 16-i nappal kapta meg az egyszerűsített beszámolót, ebben még 305.000,- Ft 
áfa befizetési kötelezettség van, de ha a Kft. tovább működik ez növekedhet. Erre hívta fel a 
testület figyelmét. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkérdezte Papp Mónika könyvelőt, kívánja-e kiegészíteni a hallottakat. 
 
Papp Mónika, könyvelő: 
 
Nem. Folyamatosan konzultált a belső ellenőr úrral. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Kérdése volt, hogy a gépek viszonylatában felmerülő áfa befizetésről van szó? 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
A beszerzés során felmerülő áfáról van szó. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
A működés során felmerülő költség? 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Igen. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Mert konkrétan, ha bizonyos mértékű tőkét biztosítanak a cég részére, akkor azt is figyelembe 
kell venni, hogy ha ez az összeg kifizetésre kerül, akkor a saját tőkéjét nem éri el a társaság 
vagyona, tehát pótbefizetésre mindenképp szükség lenne. Inkább az javasolta, hogy a pótbefi-
zetés mértékét, amit átkonvertálnak a már átadott tagi kölcsön viszonylatában, azt olyan mér-
tékben határozzák meg, hogy a későbbi kifizetések után se menjen át negatívba a saját tőke. 
Inkább az ezen felüli tőkét a bent lévő összeggel konvertálják össze, nullázzák le és úgy fizes-
sék be, hogy ne legyen vele gond. Azt a kintlévőségi összeget is bele kell számolni, ami nagy-
jából olyan 10 millió forint körüli. Ilyen nagyságrendben javasolta meghatározni, ami pótbefi-
zetésként át lenne konvertálva a tagi kölcsönből és ezen felül legyen a szükséges összeg befi-
zetve, hogy ne menjen át a saját tőke negatívba. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Van még egy bizonytalansági faktor, hogy az egyik épület javítása folyamatban van, tehát 
ennek az összegét is át kellene tenni. Ennek nem tudják sajnos az összegét, de napokon belül 
kiderül. 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Amiről itt beszéltek készpénzkifizetés, rövid távú kötelezettség, amit sajnos a kompenzáló 
levéllel nem tudnak rendezni. Volna miből megoldani, de a szállítót meg kell fizetni, az áfát 
be kell fizetni. 
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dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Pontosan arra mondta azt, hogy ha ezt a 4.000.000 – 4.500.000,- Ft-ot be kell fizetni, hogyha 
tovább működik a Kft. akkor szükségesnek is tartja. Erre javasolta, hogy a jelenlegi teljes mí-
nuszt 10 millió forintos nagyságrendben határozzák meg, ezen felül biztosítsák a 4.500.000,- 
Ft-os összeget, amelyből kifizetésre kerül az áfa, stb. 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Érti, egyet ért, rendben. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Ne kelljen fél év múlva megint ezzel előhozakodni. 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Félre értette, egyet ért képviselő úrral, rendben van. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Kérdése volt, hová lehet elkölteni ennyi pénzt? Bocsánatot kért, de nem pénzszivattyú a kép-
viselő-testület. Még gépjavítási kötelezettségek is vannak. Fenntartani a Kft.-t, hogy a telepü-
lésüzemeltetés működtesse? Hogy plusz 30%-al vagy 100%-al több pénzt fizessenek ki, hogy 
a könyvelésekkel tudjanak össze-vissza manipulálni? Normális helyen ilyet nem csinálnak. 
Kicsinyes anyagi érdekek motiválják az egészet, úgy érzi ügyészségi kivizsgálás alá kell von-
ni a Kft. működését. Nem a polgármesteren, hanem a képviselő-testületen múlik. Van itt áfa 
csalástól kezdve minden, ami belefér. Tiszta vizet kell önteni a pohárba az önkormányzatnál. 
Az ügyészséghez fog fordulni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez csak képviselőtársa véleménye, ismerik ezeket a mondatokat már. Örüljön neki, hogy is-
mét beválasztották a képviselő-testület tagjai közé. 
 
dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Érdemes különbséget tenni az osztogatás és fosztogatás között. Tudhatná képviselőtársa is, 
hogy minél több áfát fizet be valaki, annál jobb, mert a bevétele annál több. Ha egyre nagyobb 
lesz az áfa, annak örülne legjobban. Bevétel után fizetnek. Vannak kintlévőségei, ami után ha 
bejönnek, akkor kell áfát fizetni, ha nem, sajnos nem kell. Akkor hajlandó támogatni a továb-
bi működését a Kft.-nek, ha egészen másfajta struktúrában folytatódik a működtetés. Jelen 
esetben két külön vezetővel nem működik, voltak is nehézségek. Úgy gondolja, hogy az egy-
személyi vezető garanciát adhat arra, hogy a közfoglalkoztatott munkásokat jól lehessen a 
feladatokra orientálódni, ne legyen a Kft.-nek bér jellegű kiadása, inkább csak a bevételek 
után kelljen fizetni az áfát. Egy év próbaidőt hajlandó megszavazni, de ha ez a verzió sem fog 
működni, nem fogja következő évben megszavazni. Talán a 17 millió forint is visszatérülhet, 
Tiszakécskén jól működik, meg lehet próbálni, de ha nem, több próbálkozást nem fog támo-
gatni. 
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dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Jelenleg egy olyan Kft.-ről beszélgetnek, ahol az ügyvezető megbízatása 2014. október 31-
ével lejár. Tehát egy olyan Kft. jövőbeni sorsáról beszélnek, amelynek nincs vezetője. Cso-
magban kell gondolkodni és azt is nézni kell november 1-jétől ki fogja vezetni a Kft.-t. Ezután 
lehet arról beszélni, hogy döntsenek a továbbiakról. Addig amíg a személyi probléma el nem 
hárul, nincs értelme tovább lépni. 
 
dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Fordítva látja a dolgot. Hogyan keressenek egy olyan társaság élére bárkit is, akinek az egy 
éves jövője nincs meghatározva. Először el kell dönteni a testületnek, hogy akarja-e egyálta-
lán egy új strukturális keret között ezt fenntartani, ha igen keressenek rá vezetőt. Ha nem lesz 
vezető, akkor valóban el kell gondolkodni. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Ügyvezető nélkül nem működhet a Kft. Az ügyvezető személye ilyen szempontból lényeges. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jelenleg itt van minkét érintett. Megkérdezte Bartucz Istvánt elvállalja-e a vezető személyét? 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Sajnálja, de nem vállalja. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ebben az esetben pályázatot kell kiírni és addig amíg le nem zajlik Bodor Ádámot kell meg-
bízni. Ennek ideje 3 hét - 1 hónap. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
3 hét kevés idő. Legalább 1 hónap. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Bodor Ádámtól kérdezte, hogy 1 hónapra elvállalja-e a megbízatást? Természetesen a pályá-
zat, amelyben kiírásra kerül mindenki számára nyitott. 
 
Bodor Ádám, a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője: 
 
Igen, elvállalja. Az új vezetőnek egyébként is szeretné átadni a papírokat. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Szerinte lesz 2 hónap is. A KEOP pályázat miatt mikor kell testületi ülést tartani? 
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Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
November 14-e a beadási határidő. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A pályázati kiírást el tudják készíteni addig, azon az ülésen a testület el tudja fogadni a pályá-
zati kiírást és mire elbírálják, véleménye szerint december közepe. November 30-át kevés 
időnek tartja, legfeljebb 10 nap lesz a pályázat beadási határideje. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az ügy fontosságára való tekintettel egy rendkívüli testületi ülést összehívhatnak. 
 
Bartók István, képviselő: 
 
Most sem látja azt, hogy ezzel a testülettel vagy akár személyzettel vagy bármi módon is élet-
képes lenne a Kft. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem arról van szó, hogy életképes legyen, hanem azt a veszteséget a lehető legrövidebb időn 
belül, 1 év alatt leküzdjék. 
 
Bartók István, képviselő: 
 
Az a baj ezt sem látja. Amikor megalakították a Kft.-t, akkor sem volt lefixálva, ki milyen 
munkát végez. Akkor a testület nem állt a Kft. mellé. El kellett volna dönteni a testületnek, 
hogy minden munkát a Kft. csinál és ezt az önkormányzat kifizeti a Kft.-nek. Akkor meg tu-
dott volna élni. Azt sem látja, hogy munkát tudna szerezni, a csatornázásnak vége. Nem kel-
lene húzni 1 évig, fél évig. Fejezzék be és kész. Nincs értelme pályázatot kiírni. Normális 
elképzelés megint nincs. A régi testület, aki megalakította, szerette volna, hogy jól működjön, 
láttak benne fantáziát. Az előző testületnek mindegy volt, az állam utalta a pénzt, az önkor-
mányzat utalta a fizetést. A mostani képviselő-testület többsége nem ilyen, meg kell dolgozni 
minden egyes fillérért. Nem látja, hogy erre a Kft.-re szükség van. Próbálják a legkisebb fáj-
dalommal megszüntetni. 
 
dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Volt ellenérdekeltség a megalakított Kft. és a falugondnokság között. Ezt lehetett is hallani, 
hogy kértek segítséget, de nem kaptak. Pontosan ez lenne a lényege, hogy egy személy lenne 
mindkettő vezetője. Ha úgy tetszik Bartucz úr elég sokat kockáztat, mert ha kiírásra kerül a 
pályázat a jelenlegi állását is elveszítheti. Nyereségként ott van az áfa visszaigénylésének le-
hetősége, amire az önkormányzat képtelen. Valamint ott vannak a közfoglalkoztatottak. Mun-
ka pedig lenne. A Felügyelőbizottsági megbeszélésen szó volt a település határain nyesedékek 
begyűjtéséről, valamint egy busz beszerzése, amelynek kapcsán az áfát szintén vissza tudnák 
igényelni és lehetne szállítani a sportolókat, iskolásokat, nyugdíjas klubokat, amellyel bevétel-
re tehet szert. Az, hogy a csatornázásban nem vett részt a Kft. mindenki tudja hogyan műkö-
dött a beruházás. Hogy ezzel a testülettel nem lehet? A bizalmat szavazzák meg a testületnek, 
hiszen 3 taggal lecserélődött. Ha nem lesz jelentkező a pályázatra, akkor nem lesz más válasz-
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tás, meg kell szüntetni. Aki javasolta, hogy legyen a Kft. ügyvezetője Bodor Ádám, jelenleg 
nem itt ül körükben, Barna Sándor, minden módon gátolta a Kft. működését ott tett neki ke-
resztbe, ahol csak lehetett. Egy 1 éves bizalmat megszavazna, ha a sok-sok „HA” teljesülni 
fog. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ehhez a napirendi ponthoz kíván hozzászólni képviselőtársa? 
 
Győri István, képviselő: 
 
Igen. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta már a véleményét, nem támogatja. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Ha ő végighallgatja a kicsinyes demagóg szövegeket, akkor kérte őt is hallgassák meg. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem adott szót. 
 
 

Dr. Vancsura István polgármester 10 perc szünetet rendelt el. 
 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A vita részét zárják le, szavazzanak. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Úgy látja és jegyző asszonynak mondta, kérte a jegyzőkönyvben is szerepeljen. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Úgy tudja nem adott szót. Kérte képviselőtársát próbálja tartani magát a rendes ülés levezeté-
séhez, mert mindenki tartja ő rajta kívül. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Ügyrendben kért szót, mert törvénytelen amit csinálnak. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Rendben, meg fogja adni a szót, de várja ki nyugodtan képviselőtársa. Megadta a szót. 
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Győri István, képviselő: 
 
Szavaznak a Kft. sorsáról, miközben tudomása szerint a Kft.-nek két Felügyelőbizottsági tagja 
van, dr. Vancsura Zoltán és Csernák Zsolt. Pedig háromnak kell lennie. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha elolvasta volna az előterjesztést, világosan látná, le van írva benne minden. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Szavazzanak először Kézsmárki László tagságáról. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Lezárta a vitát, az előterjesztés szerint fog szavaztatni. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Van egy olyan szó az előterjesztésben, hogy végelszámolással foglalkozó cég. Ha a Kft.-t úgy 
szüntetik, hogy kinullázzák, mert úgy lehet csak. Van felszámolás vagy végelszámolás. Mu-
száj, hogy végelszámoló cég számolja fel? Nem lehet, hogy benyújtják a végelszámolást és 
kész? 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Ez egy folyamat. A végelszámoló nem kell, hogy külsős legyen. Bárki lehet. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Akkor ki lehet, mert ebben nem jártas? 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Ugyanaz is akár, aki az ügyvezetője. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Mert ez plusz költséget jelentene. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Az biztos. Még júniusban mondta egy cég, hogy feltételesen elvállalja, de még árat sem tudott 
mondani. Arra hivatkozott konkrétan meg kell néznie mi a feladata. A másik cég azt mondta 
önkormányzat tulajdonú cégeket nem vállal el, mert nagyon rossz tapasztalatai vannak. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet 1. pontját a következő kiegészítésekkel: ebben mó-
dosításra kerül az összeg -8,348 eFt-ról -10,000 eFt-ra. A pénzügyi fedezetet a KEOP energe-
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tika pályázatra elkülönített pénzügyi keret átcsoportosításával tudják biztosítani, mivel annak 
határideje kitolódott 2015. május 31-ére. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
253/2014.(X.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpári Településgaz-
dálkodási Kft. további működéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§. (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Településgazdálko-
dási Kft. további működéséhez a következő intézkedéseket rendeli el: 

• A bejegyzett tőkét 500 eFt-ról 3 MFt-ra felemelni; 
• A Településgazdálkodási Kft. jelenlegi kötelezettségeit kiegyenlíti a szállítók-

nak. 
• Az eredménytartalék és a mérleg szerinti eredmény –10,000 eFt összeget kom-

penzáló levéllel a lekötött tartalékba helyez, hogy a társaság saját tőke állomá-
nya törvényileg rendeződjön. 

• Megelőlegezi a Kft. tulajdonában lévő – egyenlőre működésképtelen – gépek 
javításának költségeit. 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Településgazdálko-
dási Kft. további működtetésének pénzügyi fedezetét a KEOP energetika pályázatra elkülöní-
tett pénzügyi keret átcsoportosításával tudja biztosítani. 
 
Határidő: törvényi előírásoknak megfelelően 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
6. Felügyelő Bizottság tagjai 
7. irattár 

 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A többi határozatot is fel kell tenni szavazásra. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Csernák Zsolt Felügyelő Bizottsági tagságának meghosszabbítását 
2015. december 31-ig. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással (1 fő nem szava-
zott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
254/2014.(X.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Csernák Zsolt Sándor 6067 
Tiszaalpár, Csongráduti körzet 46. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tagságáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§. (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Csernák Zsolt Sándor 6067 Ti-
szaalpár, Csongráduti körzet 46. szám alatti lakos Felügyelőbizottsági tagságának megbízási 
idejét 2015. december 31-ig meghosszabbítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Csernák Zsolt Sándor (6067 Tiszaalpár, Csongráduti körzet 46.) 
6. irattár 

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta dr. Vancsura Zoltán Felügyelőbizottsági tagságának meghosszabbítását 
2015. december 31-ig. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással (1 fő nem szava-
zott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
255/2014.(X.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Vancsura Zoltán  6066 
Tiszaalpár, Mátyás kir. u. 2. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tagságáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§. (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Vancsura Zoltán 6066 Tisza-
alpár, Mátyás kir. u. 2. szám alatti lakos Felügyelőbizottsági tagságának megbízási idejét 
2015. december 31-ig meghosszabbítja. 
 



39 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. dr. Vancsura Zoltán (6066 Tiszaalpár, Mátyás kir. u. 2.) 
6. irattár 

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Kézsmárki László Felügyelőbizottsági tagságának elfogadását 2015. 
december 31-ig. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással (1 fő nem szava-
zott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
256/2014.(X.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kézsmárki László 6066 Ti-
szaalpár, Petőfi u. 13. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tagságáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§. (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kézsmárki László 6066 Tiszaal-
pár, Petőfi u. 13. szám alatti lakost a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. Felügyelőbizott-
sági tagjává választja 2015. december 31-ig. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Kézsmárki László (6066 Tiszaalpár, Petőfi u. 13.) 
6. irattár 

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Településgazdálkodási Kft. ügyvezetői pályázatának kiírásról egy rendkívüli ülés keretében 
fognak dönteni a következő napokban. Viszont egyről dönteni kell, hogy Bodor Ádámnak a 
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megbízatását 1 hónappal meghosszabbítsák. Megkérdezte Bodor Ádámtól mennyiért vállalja 
el a következő 1 hónapra a munkát? Nettó 50.000,- Ft? 
 
Bodor Ádám, Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője: 
 
1 hónapra? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A minimálbért meg kell adni 8 órára. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Papp Mónikától kérdezte mennyi lehet? 
 
Papp Mónika, könyvelő: 
 
Meg kell lennie a bruttó minimálbérnek. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Bodor Ádám jelenlegi Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője megbí-
zatásának meghosszabbítását bruttó minimálbér összeggel 2014. november 30-ig. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással  – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
257/2014.(X.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Településgaz-
dálkodási Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§. (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bodor Ádám Településgazdálko-
dási Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbítását megtárgyalta és elfogadta 2014. 
november 30-ig, ennek összege a bruttó minimálbér. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
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3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Bodor Ádám Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
6. irattár 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_______________________________________________________ 
 

 
9.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Iskolai és Nagyközségi Könyvtár bővíté-
séhez műszaki ellenőr bevonására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A kiosztásra az ülés előtt került sor, mert a bontás is ma zajlódott. Három árajánlatot küldtek 
ki a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére Ruda Győzőnek, Csabai Csabának és Madla Já-
nosnak. A három ajánlat közül Ruda Győző adta a legalacsonyabb árajánlatot nettó 105.000,- 
Ft-ot, Csabai úré bruttó 200.000,- Ft, Madla Jánosé pedig nettó 135.000,- Ft. 
 
Bartók István, képviselő: 
 
Ilyenkor csak az ár számít, az hogy helyi és milyen munkát végez, az nem? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Minél alacsonyabb legyen az ajánlat, ezt írja elő a közbeszerzési szabályzat. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ő nem mondta, hogy ki, csak hogy mennyiért tett ajánlatot. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Senki nem tudta mi van benne, ma bontották fel. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem tudnak mit csinálni vele. Csabai úr pedig szakmailag lenne a legjobb, ő csinálta a piacot 
is. 
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Ajtai Elemérné, képviselő: 
 
Fel szeretné hívni képviselőtársai figyelmét Madla János személyére, aki települési vállalko-
zó. Őt kellene támogatni először és utána egy külsős személyt, habár ő köztes árajánlatot 
adott. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezt konzultálták, hogy van-e arra lehetőség, hogy nem a legalacsonyabbat válasszák ki, jegy-
ző asszony szerint nincs. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Igen ez így van, a másik lehetőség, hogy nem szavazza meg a testület. 
 
Bartók István, képviselő: 
 
Rászámolható még az áfa is. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Mindegyik áfa mentes. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Klasszikusan az ajánlatokat úgy értékelik, hogy a legalacsonyabb és a legmagasabb ajánlatot 
nem nézik és ami marad, abból döntenek. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Műszaki ellenőr nélkül megy a beruházás, nem kötelező megjelölni. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Megy, nem kötelező. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Csak kérdezi, ki javasolta Ruda Győző személyét?  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Bugaci vállalkozó. Egyébként ha a köztes ajánlatot szavazza meg a testület, a Kormányhivatal 
majd mond rá valamit. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Nem a Kormányhivatal dönti el. Ruda Győző megtámadja az ár szempontjából.  
 
 



43 

 

dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Vagy nem szavazza meg a testület. Ez a két lehetőség van. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Műszaki ellenőr csak kellene. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Miért kell? 
 
Bartók István, képviselő: 
 
Ki fog felelni érte. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Melyik részével? 
 
Bartók István, képviselő: 
 
A műszaki részével. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Héjja úr. Tervez és kivitelez is. Mindenhez ért. Levezényli az egész beruházást, átadja hibát-
lanul. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ki fogja átvenni? Ezért kellene. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Ha nincs műszaki ellenőr, ki venné át? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Testület fogja átvenni, egyértelmű, polgármester aláírja, felelősség az övé. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Nem egy olyan bonyolult dolog ekkora építési tevékenységet átlátni, fel kell tudni vállalni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra javasolta a pályázati kiírás eredménytelenségét, mivel nem szükséges, illetve több 
olyan hozzászólás is elhangzott, hogy ne a legalacsonyabb árajánlatot tevő legyen a műszaki 
ellenőr. 
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dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Ha megismételnék a pályázati kiírást, akkor van lehetőség kihagyni Ruda Győző ajánlatát. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen, nem küldenek neki ajánlattételi felhívást. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Lehetne javaslatot tenni, kinek küldjenek ajánlattételi felhívást. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Kicsit egyszerűsítsék le. Van 3 ajánlat és legolcsóbbat kellene elfogadni. Mi a garancia arra, 
hogy a következő kiírásban még olcsóbb lesz? 
 
dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Szerintem sem. Ő elfogadja a 105.000,- Ft-os ajánlatot. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti határozat-tervezet elfogadását, Ruda Győző vállalkozó nettó 
105.000,- Ft-os ajánlatát. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
258/2014.(X.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár bővítéséhez műszaki ellenőr bevonása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében az alábbi döntést hozza: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagy-
községi és Iskolai Könyvtár bővítésének műszaki ellenőri feladatok ellátására adott ajánlato-
kat áttekintette, megtárgyalta. A Képviselő-testület megbízza Ruda Győzőt benyújtott ajánlata 
alapján a Könyvtár épület bővítésekor felmerülő műszaki ellenőri feladatok ellátásával, nettó 
105.000,- Ft összegben. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Polgármesterét, Dr. Vancsura Istvánt Ruda Győzővel a szerződés megkötésére 
a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár épületének bővítésekor felmerülő 
műszaki ellenőri feladatok ellátására. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester  
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Ruda Győző vállalkozó (6100 Kiskunfélegyháza, Radnóti M. út 8.) 
6. irattár 

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

________________________________________________________ 
 
 

10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Futsal Európa Bajnokságon való részvételhez támogatás biztosítására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 

       Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Győző Tilla és Győző Tamara adott be egy támogatási kérelmet. Elég régóta vesznek részt 
ezen a sportágon és nagyon eredményesen szerepelnek. Bulgáriában kerül megrendezésre, 
erre kérnek támogatást. Javaslata 50.000,- Ft/fő összeg. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Rácz Gergő mennyit kapott, amikor Japánban utazott? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Összesen 100.000,- Ft-ot. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Adott ajándékba Rácz Gergő egy nagyon szép japán leporellót, következőleg megmutatja. 
Amire állítólag az van írva, hogy sok boldogságot kívánnak mindenkinek. 
 
Bartók István, képviselő: 
 
Állítólag nagyon ügyes a két lány. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen, ezért is javasolta az összeget. 
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Szavazásra bocsátotta a személyenként 50.000,- Ft-os támogatás elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatokat: 
 
259/2014.(X.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Győző Tamara 6067 Tisza-
alpár, Kátai sor 28. szám alatti lakos részére anyagi támogatás biztosítása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§. (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Győző Tamara 6067 Tiszaalpár, 
Kátai sor 28. szám alatti lakos részére nettó 50.000,-Ft támogatást biztosít a Hallássérültek 
Futsal Európa Bajnokságon való részvételhez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Győző Tamara (6067 Tiszaalpár, Kátai sor 28.) 
6. irattár 

 
 
260/2014.(X.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Győző Tilla 6067 Tiszaalpár, 
Kátai sor 28. szám alatti lakos részére anyagi támogatás biztosítása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§. (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Győző Tilla 6067 Tiszaalpár, Ká-
tai sor 28. szám alatti lakos részére nettó 50.000,-Ft támogatást biztosít a Hallássérültek Futsal 
Európa Bajnokságon való részvételhez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
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3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Győző Tilla (6067 Tiszaalpár, Kátai sor 28.) 
6. irattár 
 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

________________________________________________________ 
 
 

11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Kiosztásra került egy jegyzői tájékoztató. Megjelent az Mötv.-ben a méltatlanság intézménye, 
mindenkinek regisztrálnia kell magát. A pontos címet nem tudja, ezért csatolta mellékletként. 
Vagyonnyilatkozatot 30 napon belül meg kell tenni, nyomtatványmintát tesznek fel a honlap-
ra. Megyei Kormányhivatal által szervezett képzésen kell részt venni 2015. január 12-ig min-
den képviselőnek. Jegyzői tájékoztatón azt mondták szerveznek, el tudja képzelni, hogy járá-
sonként oldják meg. Valamint van még a köztartozás rendezése. 
 
Bartók István, képviselő: 
 
Ez magánszemélyként vagy önkormányzatként kell, hogy érdekelje.  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Mint képviselő. A 3. oldal 4. bekezdésében leírásra került. A Képviselő-testület bizottsága 
külső tagjainak esküt kell tenni a megválasztást követően. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkérte a jelenlévőket álljanak fel az eskü letételéhez. 
 
Ismerteti az eskü szövegét, illetve Kiss Lajos és Papp Mónika külső bizottsági tagok az esküt 
letették. (Eskü szövege külön lapon átadásra került.) 
 
 

Bizottsági tag esküjének szövege 
 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; Tiszaalpár Nagykö-
zség Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagi tisztségemből eredő feladataimat Tiszaalpár Nagyközség 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
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(Az eskütevők az esküokmányt aláírták.) 

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

____________________________________________________________ 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt, a Képviselő-testület 17:22 órakor bezárta alakuló ülé-
sét. 
 

K.m.f. 
 
 
 

 /:  dr. Vancsura István  :/                                              /:  dr. Menyhárt Anett  :/ 
                     polgármester                                                      jegyző 
 
 


