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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 1813/2016. 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 19-én 
tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: dr. Vancsura István polgármester, 
  dr. Taricska Tibor alpolgármester 
  Bartók István, Csernák Zsolt Sándor 

Győri István (5 fő képviselő) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Külön megjelentek: Kiss Lajos a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 
                                 Bondár Enikő 
                                 dr. Halász Mátyásné 
  
  
Bejelentéssel távollevő képviselők: Ajtai Elemérné, dr. Csernus Tibor, Kézsmárki László, dr. 
Vancsura Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 16:17 órakor, hogy a Képviselő-testület 
5 fővel határozatképes 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pont elfogadását. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontot. 
 
Napirendi pont: 
 Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
 pénzbeli és  természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) Ör. számú 
 önkormányzati rendelet módosításáról szóló ……/2016.(……..) Ör. számú 
 rendeletéről 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
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 Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
 pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) Ör. számú 
 önkormányzati rendelet módosításáról szóló ……/2016.(……..) Ör. számú 
 rendeletéről 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Elmondta a rendelet-tervezet arról szól, hogy az önkormányzat a szociálisan rászoruló 

gyermekek nyári táboroztatásához illetve erdei iskolában való részvételhez 40.000 Ft/fő 

összegű támogatást biztosít. Ez a rendeletmódosítás 2016. december 31-ig tart. Elfogadásra 

javasolja a rendelet-tervezetet illetve a kérelmet. 

dr. Taricska Tibor, alpolgármester 

Hány fő tud elutazni? 

Bondár Enikő 

Először mikor a jegyzőasszonnyal beszéltek akkor még csak a Tiszavirág táborról volt szó. 

Később a kollegákkal egyeztetve úgy gondolták ne szorítkozzanak erre az egy táborra. 

Megkérdezte jegyzőasszonyt, hogy esetleg ki lehet-e terjeszteni, másik két szabadidős 

programra is, az erdei iskolára és a másik nyári táborra. A jegyzőasszony válasza az volt, 

hogy lehet, azzal a kitétellel, hogy egy tanuló csak egy programba vehet részt. Körülbelül 60-

66 gyermekről van szó. Két program tervezetet készített és nyújtott be, az egyik az alsó 

tagozatosok részére készült, a másik a felső tagozatosok részére. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Ez a pénz állami normatívából menne, nem az önkormányzat saját bevételéből. A szociális 

normatíva 35 millió Ft körül van. Megkeresték az iskolát és javasolták, hogy a táboroztatást a 

szociális támogatásba hozzák be, és így az önkormányzatnak nem kerülne pénzbe. Mivel a 

tavalyi tapasztalok alapján is maradt pénz. 

dr. Taricska Tibor, alpolgármester 

Nem a korcsoport a fontos, hanem az életkor. 

Bondár Enikő 

A rendelet-tervezetben benne van, hogy a gyermek a 9. életévét már töltse be az adott 

tanévben és még nem töltse be a 16. életévét. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 
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A rendelet-tervezet több soron egyeztetve lett az iskolával. Közösen dolgozták ki a jelenlévő 

pedagógusokkal. 

dr. Vancsura István, polgármester 
 

Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának  10/2016.(IV.21.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) Ör. számú 
önkormányzati rendelet módosításáról  

(lásd melléklet) 

 

dr. Vancsura István, polgármester 
 
A Képviselő-testület rendkívüli ülését 16:25 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 
 


