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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 221/2018. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 18-án 

tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: dr. Vancsura István polgármester, 
  Bartók István, Csernák Zsolt Sándor 

dr. Csernus Tibor, Győri István(5 fő) 
Kacziba Sándor(eskü tevő képviselő)  
Kiss Lajos Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
 

Külön megjelentek:  Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
 Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Biczók Mihály HVB elnöke 
 Bartucz István településüzemeltetési előadó 
 Kapus Márta pályázati koordinátor 
 Kerekes András hangtechnikus 
 Víglási Krisztina újságíró 
 
Bejelentéssel távollevő képviselők: dr. Taricska Tibor alpolgármester, Kézsmárki László, dr. 
Vancsura Zoltán  
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 16:35 órakor, hogy a Képviselő-testület 
5 fővel határozatképes. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a napi-
rendi pontokat és azok sorrendiségét. 
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Napirendi pontok: 
 
1.) Kacziba Sándor önkormányzati képviselő eskütétele 

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

2.) Előterjesztés a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjára 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
1.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Kacziba Sándor önkormányzati képviselő eskütétele 
 Előterjesztő: Biczók Mihály, HVB elnöke 
 Előadó: Biczók Mihály, HVB elnöke 
 

dr. Vancsura István, polgármester 
 

Megkéri Biczók Mihály urat a Helyi Választóbizottság Elnökét, hogy az esküt vezesse le. 
Most erre kerül sor. Felkérem a képviselőket, valamint a tisztelt vendégeket, szíveskedjenek 
felállni, a Választási Bizottság elnökét pedig, hogy az eskü szövegét ismertesse.  
 
Biczók Mihály, a Választási Bizottság elnöke: 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
Mint ahogy hallották egy képviselő eltávozott a képviselő-testület soraiból. A választás ered-
ménye alapján, ami legutóbb volt, a sorba következő képviselő úr kerül majd a helyére. Ezt a 
tevékenységet már megkezdték azzal, hogy részére a megbízólevelet átadták, Ahhoz azonban, 
hogy a munkáját konkrétan meg tudja kezdeni, szükséges, hogy a testület előtt esküt tegyen. 
Felkérné Kacziba Sándor urat, hogy az esküszöveget szíveskedjen utána mondani. 
 
Ismertette az eskü szövegét, illetve Kacziba Sándor képviselő az esküt leteszi. (Eskü szövege 
külön lapon átadásra került.) 
 

1. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez 

 

Az önkormányzati képviselő esküjének szövege 

 
„Én, Kacziba Sándor becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; helyi 
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Tiszaalpári Nagyközség fejlődé-
sének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet ja-
vára gyakorlom. 
Isten engem úgy segéljen!” 
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Biczók Mihály, a Választási Bizottság elnöke: 
 
Felkérem az esküt tett képviselőt, hogy az esküről készült okmányt szíveskedjenek aláírni. 
Kacziba úrnak nagyon eredményes munkát kíván a ciklus hátralévő éveire, a Képviselő-
testületnek további jó munkát kíván.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az eskütétellel Kacziba Sándor képviselő teljes jogú tagja lett a Képviselő-testületnek. Gratu-
lál, és sok sikert kíván az elkövetkezendő időszakra. Viszont van még egy feladatuk, hogy 
Kacziba Sándor képviselő úr a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja legyen.  
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

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

 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjának Kacziba Sándort javasolja. 
 
Győri István, képviselő 
 
Őt annak idején kiszavazták a bizottságból. Elgondolkodott, hogy miért nem alkalmas ő arra, 
hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja legyen. Látni fogja a mai ülésen, hogy a bizott-
ság hány órát tárgyalt, még a testületi ülés sokkal kevesebb idő. Polgármester úrnak nagyon 
fontos, hogy a megyéhez, járáshoz, Kormányhivatalhoz milyen jegyzőkönyvi anyagok men-
nek. Majd látni fogja, hogy mennyi törvénytelenség van. Most már nyugdíjas, elvárná, hogy a 
tiszaalpári emberek érdekeit képviselje, ne a polgármester úr érdekeit. Az a baj, hogy polgár-
mester úrnak elvárásai vannak. Mindaz a rengeteg törvénytelenség, ami a szennyvízberuhá-
zásnál történt, és úgy látja, hogy polgármester úr számít rá. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A szavazás megkezdése előtt ismertetné, az Mötv. módosult annyiban az előző alakuló ülés 
óta, hogy a személyes érintettséget arra az esetre, amikor a Képviselő-testület saját tagja közül 
bíz meg, választ, kinevez, megbíz tipikusan akár egy most önkormányzati bizottsági tisztség-
re. Itt maga a javasolt személy is szavazhat. Nem minősül személyesen érintettnek.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat- tervezetet.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Az Mötv. ezt nem tekinti személyes érintettségnek, tehát akit javasolnak, az szavazhat.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Új szavazást kér. 
 
Újra, szavazásra bocsátotta a határozat- tervezetet.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
1/2018. (I.18.) Kth.    
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tagjának, Kacziba Sándor személyének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§. (1) bekezdésben 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
ság tagjának személyére tett polgármesteri javaslatot megtárgyalta és Kacziba Sándor képvi-
selőt a Bizottság tagjának megválasztotta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 

2. dr. Menyhárt Anett jegyző 

3. Kacziba Sándor képviselő 

4. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjai 

5. irattár 

 

dr. Vancsura István, polgármester 
 
Kacziba Sándor mai naptól kezdve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja. 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Képviselő-testület rendkívüli ülését 16:45 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
/:  dr. Vancsura István  :/                                              /:  dr. Menyhárt Anett  :/ 

                    polgármester                                                    jegyző 

 


