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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 186/2016. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 25-én 

18:30 órakor tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: dr. Vancsura István polgármester, 
  dr. Taricska Tibor alpolgármester 
  Ajtai Elemérné, Csernák Zsolt Sándor  

dr. Csernus Tibor, Győri István 
dr. Vancsura Zoltán (7 fő) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

Külön megjelentek:   Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
 Szeidl József BKM.KH. Tiszakécskei JH. hivatalvezetője 
                              Sztakó Ildikó könyvtárvezető, újságíró 
 Rozsnyói Ákos informatikus 
    
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Bejelentéssel távollevő képviselők: Bartók István, Kézsmárki László képviselők 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 19:18 órakor, hogy a Képviselő-testület 
7 fővel határozatképes.  
 
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 bölcsődei szolgáltatás biztosításának módjáról, a pénzbeli és 
természetbeni települési támogatásokról szóló – többször módosított - 7/2015. (III. 
02.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
2. Előterjesztés a 2017/2018-as nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának 

meghatározásáról 
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Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

3. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi munkájáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
4. Előterjesztés a Tiszaalpári Hírmondó felelős szerkesztői feladatának ellátásáról 

Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

5. Előterjesztés a Pentarans B.T és a 4-SZER-„KO” Kft. Tiszaalpár Vasút körzet 2. és 
2/a szám alatt működő ingatlanok vízellátásával kapcsolatban 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

6. Előterjesztés a 194 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
7. Előterjesztés a tiszaalpári 0262 hrsz-ú út  részleges kiméretéséről 

Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

8. Előterjesztés az Alkotmány utca 18/B szolgálati lakás átalakításáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

9. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás 
felülvizsgálatáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
10. Előterjesztés közmeghallgatás időpontjáról, helyéről, napirendi pontjairól 

Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

11. Előterjesztés dr. Vancsura István polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének 
jóváhagyásáról, tájékoztatás 2016. évi szabadság felhasználásáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

12. Tájékoztató a Bizottság, a Képviselő-testület 2016. évi II. félévi munkájáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
13. Előterjesztés a 2017-ben megrendezni kívánt programokról 

Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

14. Tájékoztató Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat határozatáról 
a várossá nyilvánítási kezdeményezés véleményezéséről  
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

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

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

 
16. Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
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Zárt ülés 
 

17. Előterjesztés átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
18. Előterjesztés Szatmári Pálné Tiszaalpár, József A. u. 1. szám alatti lakos étkezés 

térítési díjának mérséklésére vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
19. Előterjesztés Szatmári Pál Tiszaalpár, József A. u. 1. szám alatti lakos étkezés térítési 

díjának mérséklésére vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

20. Előterjesztés a 4951-2/2016. sz. határozat elleni fellebbezéséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
1.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés bölcsődei szolgáltatás biztosításának módjáról, a pénzbeli és 
 természetbeni települési támogatásokról szóló – többször módosított - 7/2015. (III. 
 02.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló – többször módosított - 

7/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2017. (I.26.) Ör. számú 
rendelete 

(lásd melléklet) 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Önkormányzati fenntartású bölcsödét szeretne kialakítani az önkormányzat, a tulajdonában 
lévő Munkácsy u. 10. szám, illetve az Alkotmány utca 18. szám alatti ingatlanon. Tervező 
segítségét kérnék, hogy a fent megjelölt épületekben kialakítható - e bölcsőde. Illetve egy 
olyan terv készítését, amely alapján kivitelezői árajánlatot kérhetnek bölcsőde kialakítására. 
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dr. Csernus Tibor, képviselő 
 
Az - az épület már kapott korábban árajánlatot, a két lakás közel 20 millió Ft-os tételként 
szerepelt. Az épület, ha bölcsödének lesz alakítva, akkor az még drágább lesz, ott nincsenek 
vizesblokkok sem. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Tervkészítés: egy olyan terv, amely alapján kivitelezői árajánlatot kérhetnek bölcsőde 
kialakítására. 100 e Ft lenne a díja a tervező úrnak, aki ezt elkészíti. Az Alkotmány u. 28. 
szám alatti ingatlant megnézik, hogy családi napköziként az önkormányzat milyen módon 
tudná esetleg fenntartani. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozat-tervezetet: 
 
1/2017. (I.25.) Kth. 
 
Tervezői ajánlat kérése a Munkácsy utcai volt óvoda épületének átalakítására, 
az Alkotmány u. 18. szám alatti épület és Alkotmány u. 28. szám alatti épület 
felújítására 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló bölcsőde, vagy családi 
bölcsőde kialakításának lehetőségét megtárgyalta, és felkéri dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy kérjen tervezői árajánlatot Héjja József építészmérnöktől  – amennyiben 
nem vállalja akkor más építészmérnöktől - maximum 100.000,-Ft tervezői díj ellenében arra 
vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a Munkácsy utcai volt óvodát önálló bölcsődévé 
átalakítani, továbbá Alkotmány u. 18. sz. alatti ingatlant bölcsődévé alakítani, valamint az 
Alkotmány u. 28. szám alatti épületben önkormányzati fenntartású családi bölcsőde 
működtetése is kerüljön megvizsgálásra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura Isvtán polgármester, elektronikusan, 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, elektronikusan, 
5. Irattár 
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2.) Napirendi pont: 

 Tárgy: Előterjesztés a 2017/2018-as nevelési évben az óvodai beiratkozás 
 időpontjának meghatározásáról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

2/2017. (I.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017/2018-as  nevelési évben 
az óvodai  beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
A 2017/2018-as nevelési évben Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat fenntartásában lévő 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodába az óvodai beiratkozás időpontja: 2017. április 20-án 
(csütörtök)  800-1600 óráig,  2017. április 21-én (péntek) 800-1600 óráig. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói közlemény 
közzétételére. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
A határozatról értesül: 

6. dr. Vancsura Isvtán polgármester, elektronikusan, 
7. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan 
8. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
9. Bálint Katalin pénzügyi és gazd. csoportvezető, elektronikusan, 
10. Kiss Mária óvodavezető 
11. Irattár 

 
 
3.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi munkájáról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
3/2017. (I.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Értéktár 
Bizottság 2016. évi II. félévi munkájáról szóló beszámoló 
 
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 Települési Értéktár Bizottság 
2016. évi II. félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester elektronikusan 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző elektronikusan 
3. Bálint Katalin a vagyongazdálkodási csoportvezető elektronikusan 
4. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető elektronikusan 
5. Települési Értéktár Bizottság Elnöke, Sztakó Ildikó könyvtárvezető 

 
 
4.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Hírmondó felelős szerkesztői feladatának ellátásáról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

4/2017. (I.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Hírmondó 
felelős szerkesztői feladatának ellátásáról 
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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 Hírmondó 
szerkesztési feladatainak ellátásával megbízza Víglási Krisztina 6067 Tiszaalpár, Petőfi 
Sándor  utca 22. szám alatti lakost 2017. március 1-jétől 2017. december 31-ig bruttó 50.800 
ft/hó díjért. A megbízottat további költségtérítés nem illeti meg.  
Felmondási idő 2 hónap. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza dr. Vancsura István 
polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. 

 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester elektronikusan 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző elektronikusan 
3. Bálint Katalin a vagyongazdálkodási csoportvezető elektronikusan 
4. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető elektronikusan 
5. Víglási Krisztina, 6067 Tiszaalpár, Petőfi Sándor  utca 22.  
6. irattár 

 

 
5.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Pentatrans B.T és a 4-SZER-„KO” Kft. Tiszaalpár Vasút körzet 
 2. és 2/a szám alatt működő ingatlanok vízellátásával kapcsolatban 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
A határozat-tervezetet a bizottság támogatta, azzal a módosítással, hogy a Nagy - György 
falútól tehát az útnak a másik oldalától, ha visszafelé hoznák a vizet, akkor az, mennyibe 
kerülne, és mik lennének a feltételek? 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
5/2017. (I.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vasút körzet 2. - 2/a alatti  
ingatlanok vízellátásának kivitelezése és a Marsa sor vízellátásának kivitelezése. 
 
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 az előterjesztést megtárgyalta és  
bruttó 2.473.107,-Ft keretösszeget hagyott jóvá a Tiszaalpár, Vasútkörzet 2. és 2/a. sz. alatti 
ingatlanokra vonatkozóan ivóvíz szolgáltatás kiépítésére. 

Amennyiben a jóváhagyott keretösszeg elegendő lesz arra, hogy a Marsa sor felől történjen 
meg a vízvezeték kiépítése a Vasútkörzet 2. és 2/a. szám alatti ingatlanokhoz, akkor ez az 
alternatíva kerüljön megvalósításra; amennyiben erre nem lesz elég a keretösszeg, akkor a 
vasútátjáró felőli terveket kell kiviteleztetni. 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást köt Szabó Tiborral 
a Pentatrans BT. képviselőjével, illetve Kovács Lászlóval a 4-SZER-„KO” Kft. képviselőjével 
(továbbiakban: kérelmezők) a Tiszaalpár, Vasút körzet 2. és 2/a. sz. alatti ingatlanokra 
vonatkozóan a vezetékes ivóvíz szolgáltatás kiépítésére az alábbiak szerint: 

A megvalósítás bruttó költsége 2.473.107 Ft, melynek 1/3-át a Pentatrans B.T., 1/3-át a 4-
SZER-„KO” Kft., 1/3-át Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat – 2017. évi költségvetésébe 
való beépítésével - viseli. 
 
A kérelmezők és az önkormányzat elkészítteti a BÁCSVÍZ illetékes szakemberével a kiviteli 
tervet, melynek engedélyeztetéséről a BÁCSVÍZ gondoskodik, majd az elkészült tervek 
alapján kivitelezteti az ingatlanok vízbekötését. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Vancsura István 
Polgármestert a megállapodások megkötésére. 
 
Felelős: dr. Vancsura István 
Határidő: 2017. február 28. 
 

A határozatról értesül: 
1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan 
4. Bálint Katalin, pénzügyi és gazdasági csoportvezető, elektronikusan 
5. Kovács László 6066 Tiszaalpár, Hunyadi J. u. 7. 
6. Szabó Tibor 6066 Tiszaalpár Vasút körzet 2. 
7. Irattár                                             

 

6.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a 194 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

6/2017. (I.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 194 hrsz-ú ingatlan 
átminősítéséről 
 
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 a saját tulajdonában 
levő tiszaalpári 194 hrsz-ú ingatlan (mely jelenleg a 6066 Tiszaalpár, Bethlen Gábor u. 9-11. 
címmel szerepel, lakóház, udvar, gazdasági épületként nyilvántartva) ingatlan- nyilvántartási 
átvezetéséhez, miszerint a terület művelési ága kivett útra változzon, valamint felhatalmazza 
Dr. Vancsura István polgármestert a tiszaalpári 194 hrsz-ú ingatlan átminősítéséhez szükséges 
dokumentumok aláírására, valamint a felmerülő költségek rendezésére- amely költségek a 
2017. évi költségvetésbe beépítésre kerülnek. 
 
Felelős: dr. Vancsura István 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Bálint Ágnes, műszaki- vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. Irattár 

 

7.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a tiszaalpári 0262 hrsz-ú út részleges kiméretéséről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
  
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által elfogadott határozatokat, 
miszerint a paprika üzemtől a Fodor erdőig is méressék ki az utat. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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7/2017. (I.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tiszaalpári 0262 hrsz-ú út 
részleges kiméretéséről 
 
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 felhatalmazza Dr. Vancsura 
István polgármestert a tiszaalpár külterület 0262 hrsz-ú út részleges kiméretésére- a csatorna 
partjától a 0261/49 hrsz-ú ingatlan széléig, valamint a tiszaalpár külterület 0192 hrsz. 
ingatlant - felkéri Pozsár Péter (6640 Csongrád, Hunyadi tér 12.) földmérő mérnökkel való 
kitűzéseket érintő szerződés megkötésére. 
 
Felelős: dr. Vancsura István 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Bálint Ágnes, műszaki- vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. Irattár 

 
 
8.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés az Alkotmány utca 18/B szolgálati lakás átalakításáról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ezt a napirendi pontot nem tárgyalta, más irányú 
hasznosítás miatt. 
 

9.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és 
 Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás 
 felülvizsgálatáról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással– elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

8/2017. (I.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagyközség 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat között 
létrejött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról 
 
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 nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (1)-(5) bekezdése alapján, a Tiszaalpár Nagyközség 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. sz. 
mellékletét képező - Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat között létrejött - Együttműködési Megállapodást 
felülvizsgálta, megtárgyalta, elfogadta és változtatás nélkül fenntartja. 
 
Felkéri dr. Vancsura István polgármestert, hogy a határozatról értesítse Tiszaalpár 
Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. 
 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozat értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
2. Ajtai Elemérné CNÖ Elnök 
3. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan, 
4. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
5. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, elektronikusan, 
6. Irattár 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata (képviseli: dr. Vancsura 
István polgármester, székhely: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.) továbbiakban Önkormányzat,  
másrészről az Tiszaalpári Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
(képviseli Ajtai Elemérné elnök, székhely: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.) továbbiakban 
Nemzetiségi Önkormányzat között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel.  

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. -a alapján Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata és az Tiszaalpári Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik.  
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A megállapodás jogi háttérszabályozása1:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,  
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX, törvény (továbbiakban: Njtv.),  
 az államháztartásról Szóló 2011. évi CXCV. törvény,  
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet(továbbiakban: Ávr.),  
a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény.  
 
A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat 
együttműködését meghatározó szabályokat, azaz; a helyi nemzetiségi önkormányzat 
működésének biztosítása, működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása [Njtv. 80. §. 
(1)-(2)]  
az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítésével és 
megalkotásával, ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
határidőket és együttműködési kötelezettségeket, felelősök és határidők kijelölésével, [Njtv. 
80. §. (3) a)] 
- a Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos, helyi önkormányzatot 
terhelő ellenjegyzési, érvényesítési utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, 
felelősök konkrét kijelölését, [Njtv. 80. §. (3) b)]  
-  a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási 
kötelezettségekre, [Njtv. 80. §. (3) e)]  
-  a nemzetiségi önkormányzat működési tételeinek és gazdálkodásának eljárási és 
dokumentációs részletszabályait, személyek kijelölésének rendjét [Njtv.80. §. (3) d).]  
 

I. Nemzetiségi Önkormányzat működése, a személyi-tárgyi feltételek biztosítása2  

Az Önkormányzat a rendelkezésére álló anyagi eszközök  
arányában — az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül — a  
Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket, Tiszaalpári 
Polgármesteri Hivatal útján biztosítja az alábbiak szerint:  
Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek illetve 
közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz, rendezvényeihez, továbbá ügyfélfogadásának 
lebonyolításához szükséges helyiséget a Tiszaalpár, Árpád tér 1. , illetve Tiszaalpár, Dózsa 
György utca 2. szám alatti épület helyiségeiben.  

 
A Tiszaalpár, Árpád tér 1. sz. alatt a Polgármesteri Hivatal 12. sz. irodáját a nemzetiségi 
önkormányzat tagjai az alábbi időpontokban használhatják: 
hétfő, kedd, szerda: 07.30 – 16.00, 
csütörtök:  14.30 - 16.00, 
péntek:  07.30 – 13.30. 
 

                                                           
1
 A 35/2014.(XI.19.) sz. CNÖ határozat módosította. 

2
 A 35/2014.(XI.19.) sz. CNÖ határozat módosította. 
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Az irodában a nemzetiségi önkormányzat tagjai használni tudják az asztali számítógépet, 
amelyen jelszóval védett felhasználófiók kerül kialakításra valamennyi nemzetiségi 
önkormányzati képviselő részére. 

 A képviselő-testület a polgármesteri hivatalon keresztül biztosítja a Nemzetiségi 
Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok 
ellátását, a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi 
feltételeket.  
- A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző vagy 
annak — a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő — helyettese részt vesz.  
 A jegyző vagy a helyettesítésével megbízott személy biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésen a törvényességet és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.  
- 

A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 
iratkezelési feladatok ellátását a jegyző a Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosítja.  

A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos 
feladatok ellátását (meghívók, előterjesztések kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, 
sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a jegyző a Polgármesteri Hivatalon keresztül 
biztosítja.  
 

A fentiekben meghatározott feladat ellátáshoz kapcsolódó költségeket — a testületi tagok és 
tisztségviselők telefonhasználata kivételével — az Önkormányzat viseli.  
 

Ahhoz, hogy az Önkormányzat és a jegyző, illetve a Polgármesteri Hivatal fenti, és jelen 
együttműködés szerinti valamennyi kötelezettségeit teljesíteni tudja a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökének szoros együttműködése, iránymutatása szükséges. 
 

A nemzetiségi önkormányzat tagjainak vagyonnyilatkozatát, a köztartozásmentes adózói 
adatbázisba való felvétel iránti kérelem benyújtásával kapcsolatban a nemzetiségi 
önkormányzat tagjai által a Polgármesteri Hivatal részére átadott elfogadó nyugtát a 
munkaüggyel foglalkozó ügyintéző tárolja. A Polgármesteri Hivatal tárolja továbbá a 
nemzetiségi önkormányzat tagjai által átadott egyéb dokumentumokat.  
 
A testületi ülésekről készült jegyzőkönyv egy példányát a kommunikációs ügyintéző tárolja, 
aki egyben továbbítja azt a Nemzeti Jogszabálytár (továbbiakban: NJT.) rendszeren keresztül 
a kormányhivatal felé 

II. A költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának rendje  

1. 3 

2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése:4  

                                                           
3
 A 35/2014.(XI.19.) sz. CNÖ határozat helyezte hatályon kívül. 
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A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes 
információk ismeretében a vagyongazdálkodási csoportvezető folytatja az egyeztetést a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, ezen egyeztetés keretében a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke rendelkezésre bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat következő évével 
kapcsolatos pénzügyi adatokat, egyéb információkat.  
A jegyző a vagyongazdálkodási csoportvezető közreműködésével készíti elő a Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetési határozatának tervezetét. A Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő-testülete megtárgyalja, és önálló határozatában elfogadja a Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetését. A költségvetési határozat elfogadásának határideje az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) a nemzetiségi 
önkormányzatok költségvetésének elfogadására előírt határidő. 

3. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje: 

Ha a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az eredeti előirányzatán felül 
többletbevételt ér el, vagy bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül 
átcsoportosítást hajt végre, módosítja a költségvetésről szóló határozatát. A módosítást a 
Polgármesteri Hivatal az elnök kérésére készíti elő.  
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai a Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő-testületének határozata alapján módosíthatók.  

 
4. Információszolgáltatás a költségvetésről:  

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a 
Polgármesteri Hivatal részére Úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos 
tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.  

5. A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje5:  

Az Áht. 88.§-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli 
jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. Az éves költségvetési 
beszámolót a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyja jóvá, melyet a vagyongazdálkodási 
csoportvezető készít el. 

Az Áht 108. §-a szerint időközi költségvetési jelentésben és időközi mérlegjelentésben kell 
adatot szolgáltatni a Kincstár felé. Az időközi jelentéseket a nemzetiségi önkormányzat 
elnökének szintén jóvá kell hagynia. 

6. Zárszámadás elfogadása6: 

Az Áht. 91.§-a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a nemzetiségi 
önkormányzat elnöke a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a 
képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról határozatot hoz. 

III. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje, kötelezettségvállalás  

                                                                                                                                                                                     
4
 A 35/2014.(XI.19.) sz. CNÖ határozat módosította. 

5
 A 35/2014.(XI.19.) sz. CNÖ határozat módosította. 

6
 A 35/2014.(XI.19.) sz. CNÖ határozat módosította. 
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A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 
Polgármesteri Hivatal látja el. 
 

1. Kötelezettségvállalás rendje:  

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a feladatainak ellátása során fizetési vagy más 
teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök 
jogosult. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, 
hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a 
fedezetet.  
 
A kötelezettségvállalás csak írásban ás az arra jogosult személy pénzügyi ellenjegyzése után 
történhet.  
Továbbra is szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 
100.000 Ft-ot el nem érő kifizetések, jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági döntéseken, 
kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettségek, továbbá pénzügyi szolgáltatások 
igénybevételéhez kapcsolódó kiadások esetében is. A kötelezettségvállalások teljesítésére 
(érvényesítés, utalványozás, szakmai teljesítésigazolás) és nyilvántartására vonatkozó 
szabályokat ilyen esetben is alkalmazni kell.  
A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről.  
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell legalább:  
– a kötelezettségvállalás azonosító számát,  
– a kötelezettségvállalás alapjául szolgáló iktatószámát és keltét,  
– a kötelezettségvállaló nevét,  
– a kötelezettségvállalás tárgyát,  
– a kötelezettségvállalás összegét,  
– a kötelezettségvállalás évek és előirányzatok szerinti megoszlását,  
– a kifizetési határidőket és azok jogosultjait, továbbá  
– a teljesítési adatokat.  
 
A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A  
nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási csoportvezetője7 vezeti. A  
kötelezettségvállalás nyilvántartó — nyilvántartás adatai alapján — haladéktalanul  
köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a  
kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került. 

2. Ellenjegyzés:  

A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal 
vagyongazdálkodási csoportvezetője8 és főkönyvi könyvelője írásban jogosult.  

 A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a dátum és az ellenjegyzés 
tényére történő utalás megjelölésével, valamint az arra jogosult személy aláírásával kell 
elvégezni.  
 A kötelezettségvállalás ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az ellenjegyzést 
megelőzően meg kell győződnie arról, hogy:  

                                                           
7
 A 35/2014.(XI.19.) sz. CNÖ határozat módosította. 

8
 A 35/2014.(XI.19.) sz. CNÖ határozat módosította. 
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– A szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy a megtervezett és 
várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,  

– a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll,  
– a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.  
Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, az ellenjegyzésre 
jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót.  
- Ha a kötelezettséget vállaló a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az ellenjegyzésre, az 
ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglaltak 
szerint eljárni. 
 

3. Érvényesítés:  

Az érvényesítést a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási csoportvezetője9 és főkönyvi 
könyvelője írásban végzi.  
 A szakmai teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell:  
– az összegszerűséget,  
–  a fedezet meglétét és azt, hogy  
–  a megelőző ügymenetben az Áht, Ávr. és az államháztartási  

számviteli Korm. rendelet, továbbá e Szabályzat előírásait betartották-e.  
 
Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső  
szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az  
érvényesítés nem tagható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban  
utasítja. A további eljárási szabályokra az Ávr. 54. §. (4) bekezdésében foglalt  
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.  
 
 Az érvényesítésnek — az „érvényesítve” megjelölésen kívül — tartalmaznia kell:  
a megállapított összeget,  
– az érvényesítés dátumát és  
– az érvényesítő aláírását.  
 
 Az érvényesítés az utalványon kerül rávezetésre.  

 
4. A szakmai teljesítés igazolása: 

A szakmai teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére jogosult aljegyző, 
vagyongazdálkodási csoportvezető10, főkönyvi könyvelő. 
 
A szakmai teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.  

A szakmai teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag 
igazolni kell: 
– a kiadások teljesítésének jogosságát,  
– a kiadások összegszerűségét,  
– ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás estében annak teljesítését.  
 

                                                           
9
 A 35/2014.(XI.19.) sz. CNÖ határozat módosította. 

10
 A 35/2014.(XI.19.) sz. CNÖ határozat módosította. 
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A szakmai teljesítésigazolás a számlán: 
– „A szakmai teljesítést összegszerűségében is igazolom” szöveg rávezetésével,  
– a szakmai teljesítés igazolásának dátumával, és  
– a szakmai teljesítésigazolásra jogosult személy aláírásával történik.  
 
5. Utalványozás: 
 
A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az 
aljegyző jogosult.  
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. 
Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet 
sor. Készpénz a házipénztárból akkor fizethető ki, ha a Nemzetiségi  Önkormányzat 
Elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla) bemutatja, 
és pénzfelvételre irányuló szándékát legalább két nappal megelőzően a Polgármesteri Hivatal 
pénztári feladatokkal megbízott köztisztviselőjének jelzi.  
 
Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, 
más esetben az utalványrendeletre rávezetett írásbeli rendelkezéssel lehet.  
 
 A készpénzes fizetési mód kivételével az utalványon fel kell tüntetni:  
– az „utalvány” szót,  
– a költségvetési évet,  
– a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a számát, 
– a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,  
– a megterhelendő, jóváírandó pénzforgalmi számlaszámát és megnevezését,  
– a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,  
– a keltezést, valamint az utalványozó aláírását,  
– az érvényesítést.  
 
A rövidített utalványon — készpénzfizetési mód bizonylaton — az előzőekben  
felsoroltak közül a számla okmányon már feltüntetett adatokat nem kell  
megismételni.  
 
Nem kell külön utalványozni:  
– a termékértékesítésből, szolgáltatásból - számla, egyszerűsített számla, számlát 

helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján — befolyó, valamint a közigazgatási hatósági 
határozaton alapuló bevétel beszedését,  
továbbá a fizetési számla vezetésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások kiadásait,  

– az EU forrásokból nyújtott támogatások lebonyolítási számláról történő kifizetését,  
– a fedezetkezelői számláról, illetve a fedezetkezelői számlára történő utalás esetén az 

építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket.  

6. Összeférhetetlenségi szabályok: 

 A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági  
esemény tekintetében azonos személy nem lehet.  
 
Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.  
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Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés 
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk. 
szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.  
 
A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre ás a 
szakmai teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről ás aláírás mintájáról a Polgármesteri 
Hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséért a pénzügyi ügyintéző a felelős.  

IV. A Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlája  

1. A Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számlájának megnyitásáért, törzskönyvi 
nyilvántartásba vételéért ás adószám igényléséért a Polgármesteri Hivatal 
vagyongazdálkodási csoportvezetője11 felelős.  
 
2. A gazdálkodásával összefüggő pénzforgalom a Nemzetiségi Önkormányzat által 
megnyitott fizetési számlán bonyolódik. A Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számláját a 
helyi önkormányzat által választott számlavezető banknál vezeti. A Nemzetiségi 
Önkormányzat Elnökének és az általa meghatalmazott személyek — a banki aláírás-
bejelentés szerint—a fizetési számla feletti rendelkezés jogosultság illeti meg.  
 
3. A központi költségvetés támogatását 2012. évben az önkormányzat pénzforgalmi számláján 
keresztül az önkormányzat számlájára történő megérkezését követő 10 napon belül utalja át a 
nemzetiségi önkormányzat számlájára. A 2013. évtől közvetlenül a nemzetiségi 
önkormányzat saját bankszámlájára érkezik a központi költségvetés támogatása.  

 
V. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje12  

A Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási csoportvezetője a helyi nemzetiségi 
önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásain 
belül elkülönítetten vezeti.  
Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a 
statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében 
az elnök felelős.  
A pénzügyi adatszolgáltatás előkészítését a vagyongazdálkodási csoportvezető végzi. 
 
A pénztárral kapcsolatos feladatokat a Hivatal pénzügyi ügyintéző, a könyveléssel 
kapcsolatos feladatokat a főkönyvelő, a főkönyvi könyvelő, valamint az analitikus könyvelő 
látja el. 

VI. Záró rendelkezések  

1. Szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat 
megbízatásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják, és szükség szerint 
módosítják. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások 
szükségességét a települési és a nemzetiségi önkormányzatnak jelzi. A települési ás a 

                                                           
11

 A 35/2014.(XI.19.) sz. CNÖ határozat módosította. 
12

 A 35/2014.(XI.19.) sz. CNÖ határozat módosította. 
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nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a megállapodást szükség esetén határozatával 
módosíthatja.  
 
2. Felek megállapodnak abban, hegy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a köztük 
létrejött, Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott 
11/2011.(I.20) számú, valamint az Tiszaalpár Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
által hozott 1/2011. (I.10.) számú határozatokkal elfogadott együttműködési megállapodás 
érvényét veszti. Az együttműködési megállapodást Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 129/2012.(V.30.) számú határozatával, az Tiszaalpár Nagyközség 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2012. (V.24.) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 Tiszaalpár, 2012. május 30. 
 
 P.H P.H. 
………………………… ………………………… 
dr. Vancsura István                Ajtai Elemérné                  
polgármester                                                      elnök 
 
 
10.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés közmeghallgatás időpontjáról, helyéről, napirendi pontjairól 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

9/2017. (I.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évben tartandó 
közmeghallgatás időpontjáról, helyéről, napirendi pontjairól 
 
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 Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján  2017. május 02. 
(kedd) 17.30 órai kezdettel közmeghallgatást tart.  
 
Közmeghallgatás helye: Művelődési Ház nagyterem 6066 Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 2. 
Napirendi pontjai: 
 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2016. évben végzett munkájáról, 
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Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
2. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi terveiről, beruházásairól, pénzügyi 

lehetőségeiről 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

3. Egyéb kérdések, javaslatok, hozzászólások 
     
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Határozat értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan, 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, elektronikusan, 
5. Tiszaalpári Hírmondó szerkesztője 
6. Rozsnyói Ákos informatikus honlapra történő közzététel céljából 
7. Irattár 

 
 
11.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés dr. Vancsura István polgármester 2017. évi szabadság 
 ütemezésének jóváhagyásáról, tájékoztatás 2016. évi szabadság felhasználásáról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
10/2017. (I.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dr. Vancsura István 
polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása 
 
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Vancsura István 
polgármester 2017. évi szabadság ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
2017. március 13. – 2017. március 17.    4 nap 
2017. április   3. - 2017. április 14.     10 nap 
2017. október 02. - 2017.október 05.     4 nap 
2017. november 6. - 2017. november 17.    10 nap 
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2017. december 18. - 2017. december 29.    11 nap 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
Határozat értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan, 
3. Kelemenné Almási Csilla köztisztviselő 
4. Irattár 

12.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Tájékoztató a Bizottság, a Képviselő-testület 2016. évi II. félévi munkájáról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

11/2017. (I.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bizottság, a Képviselő-
testület 2016. évi II. félévi munkájáról 
 
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 Bizottság, a Képviselő-testület  
2016. évi II. félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.  

Határidő: - 
Felelős: - 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester elektronikusan 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző elektronikusan 
3. Bálint Katalin a vagyongazdálkodási csoportvezető elektronikusan 
4. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető elektronikusan 

 
 
13.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a 2017-ben megrendezni kívánt programokról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
12/2017. (I.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „2017-ben megrendezni 
kívánt programok” 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 2017-ben megrendezni 
kívánt programok” tárgyú előterjesztést megtárgyalta azt az előterjesztésben foglaltakkal 
megegyezően elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
              dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan, 
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, elektronikusan, 
5. Barna Anita ügyintéző 
6. Irattár              

 

14.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Tájékoztató Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
 határozatáról a várossá nyilvánítási kezdeményezés véleményezéséről  
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tájékoztatás megtörtént. 
 
 
15.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző 
 képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
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 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
 
Csernák Zsolt Sándor, képviselő 
 
A Tiszaalpári Tisza Vadásztársaság földtulajdonosi közösségének gyűlése mindig rejtett 
módon van meghirdetve, tudomása szerint ott az összes földtulajdonosnak részt kellene venni, 
hogy a bent maradt pénzekről legyen döntés. Elvileg valahol ki van függesztve. 
 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
dr. Csernus Tibor ügyvéd úr volt a levezető elnök, részletes tájékoztatással tud szolgálni. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő 
 
A mostani földtulajdonosi gyűlés érdemben pénzekről nem döntött. Kifejezetten a következő 
üzemtervi ciklus 2017. március 1-től 2037. február 28-ig terjedő időszakra szóló üzemtervi 
időszakra döntött a hasznosítás módjáról, a közös képviselő személyéről. Pénzügyi kérdéskör 
nem merült fel. Ez a hirdetmény 30 napig lógott kint az önkormányzat hirdető tábláján, illetve 
a Magyarország.hu is megjelent. A vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek megfelelően 
megtörtént a hirdetés. A közös képviselő bejegyzése is folyamatban van, a hivatal 
megvizsgálta az ide vonatkozó rendelkezéseket, maga a hirdetés az szabályszerűen zajlott le. 
Érdemben nem dőlt el semmi, ami eldőlt az a következő üzemtervi ciklusra vonatkozó 
haszonbérleti díj mértéke volt. A 2016-os év elszámolás az még az ezt következő időkben fog 
megtörténni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, képviselő 
 
Szeretné, ha a gazdakört elindítanák, hogy az ilyen dolgokról is értesüljenek, mert nem tartja 
valószínűnek, hogy bármelyik földes gazda a Magyarország.hu-t napi szinten nézegeti. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő 
 
Erre azt tudja mondani, hogy muszáj. 
 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
Rövid tájékoztatót szeretne adni a Kiss - Tike Kft.-vel való megbeszélésről. A Víziközmű 
társulat megszüntetése elég régóta húzódik, most találtak Kiskunfélegyházán egy Kft.-t aki 
nagyon jó szakmai referenciákkal rendelkezik, velük volt egy megbeszélés. Ez nem 
önkormányzati feladat lenne, hanem a Víziközmű Társulat feladata, de annyiban segítettek, 
hogy összehozták ezt az egyeztetést, ennek lesz további menete is, amit már a Víziközmű 
társulat fog bonyolítani. Innentől kezdve maximum fél év alatt le lesz zárva ez a történet, és 
akkor térhetnek rá arra, hogy mennyi pénzt lehet vissza adni a lakosoknak, mennyi pénzt kap 
az önkormányzat. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő 
 
Az elszámolási idő az a 2018 év, nem? 
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dr. Vancsura István polgármester: 
 
Igen, de el lehet számolni hamarabb is. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
2017. február 17-én 15:00 órakor lesz egy küldöttgyűlés, ahol bemutatkoznak.  
 
Szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal - tartózkodás nélkül - elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
13/2017. (I.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 48.§ (1) bekezdésben biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Megtárgyalta az előterjesztést, és az írásbelivel egyezően elfogadta a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. irattár 

 
Tárgy: Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 

 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az előző képviselő-testületi ülés óta történt legfontosabb eseményekről 
szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal - tartózkodás nélkül - elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 
14/2017. (I.25.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előző Képviselő-testületi 
ülés óta történtek tárgyában  
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésben biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Megtárgyalta az előterjesztést, és az írásbelivel egyezően elfogadta az előző képviselő-
testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. irattár 

 

 
16.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 
dr. Vancsura Zoltán, képviselő 
 
A játszótérnél lévő út járhatatlan állapotban van, reméli az - az út újra lesz aszfaltozva, de 
addig is murvával fel lehetne szórni. 
 
dr. Taricska Tibor alpolgármester: 
 
Van ott még egy fekete – sárga karó fémből kialakítva, ami ebben a csúszós útban elég 
balesetveszélyes, ezért el lehetne onnan távolítani. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az aszfaltozásról annyit szeretne mondani, hogy a tervezőknek a kiválasztása folyamatban 
van. Nagyon bízik benne, hogy a nyár elején hozzá tudnak kezdeni az aszfaltozáshoz, de 
természetesen addig is ezeket a nagy kátyúkat kezelni fogják. 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Képviselő-testület 19:38 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


