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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 207-31/2011/Ü 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottságának 
              2011. december 12-én tartott ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal kistanácskozója 
 
Jelen vannak: Csernák Csilla,  
                       Dr. Puliusné Sárdi Mária (2 fı bizottsági tag) 
                       Dr. Vancsura István polgármester 
                       Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
                       Barna Sándor képviselı 
 
Bejelentéssel távollevı bizottsági tag: Dr. Taricska Tibor 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, 16,05 órakor megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes, 2 fı bizottsági tag van jelen. 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 

1. Elıterjesztés a települési folyékony hulladékkezelésre vonatkozó közszolgáltatásról 
      szóló 11/2010. (VI.17.) Ktr. számú rendelet módosításáról 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
2. Elıterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
      9/2008. (IX.19.) számú rendelet módosításáról 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
3. Javaslat a Képviselı-testület 2012. I. félévi munkaprogramjára 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
4. Egyéb bejelentések 

 
5. Külföldi tanulmányok támogatása iránti kérelem (zárt ülés) 

            Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az ismertetett napirendi pontokat. 
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A bizottság a javasolt napirendi pontokkal egyhangúlag egyetértett.  
 
1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a települési folyékony hulladékkezelésre vonatkozó közszolgáltatásról 
                 szóló 11/2010. (VI.17.) Ktr. számú rendelet módosításáról 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyetlen ajánlat érkezett erre, viszont a mai napon a Lakiteleki Településgazdálkodási Kft-tıl 
érkezett egy másik ajánlat, ami nem teljes, csak a szállításra vonatkozik. Így érdemben nem 
tudjuk elbírálni. Ha most nem kellene ebben döntenünk, akkor el lehetne halasztani a 
következı ülésre a döntést. Kérnénk egy kiegészítést az árajánlatukra, hogy összehasonlítható 
legyen a kettı. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
2012. január 1-jétıl új díjak lesznek, decemberben meg kellene hozni a rendeletmódosítást. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Olyan javaslattal szeretnék élni, hogy az önkormányzat által fenntartott intézmények esetében 
pályázatot kéne kiírni erre a célra. Mindenképpen úgy tárgyalni, hogy olcsóbb legyen, mint a 
magánszemélyek esetében.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A jelenlegi jogszabályi keretek erre nem adnak lehetıséget. Mi a BÁCSVÍZ Zrt-vel vagyunk 
közszolgáltatási szerzıdésben. Akkor a BÁCSVÍZ Zrt-vel le kell ülni, fel kell bontani a 
közszolgáltatási szerzıdést és versenyjogi szabályok alapján kell egy eljárást lefolytatnunk.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem látok akadályát, sıt célszerő lenne, mert mindig mondogatjuk, hogy a Kft-t is helyzetbe 
kéne hozni. Azt javasolnám, hogy ezt meg kéne hosszabbítani egy meghatározott idıre, az 
alatt lenne idı a Kft-nek is lehetıséget adni. Közösen mőködtetnénk a két település között. 
Lehet, hogy olcsóbban kijövünk, de ehhez idıt kellene nyerni.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Nem olyan egyszerő ez, mert ebben nem mi döntünk, hanem a BÁCSVÍZ Zrt. Nekünk csak a 
rendeletbe bele kell építeni azt az összeget, amiben a BÁCSVÍZ Zrt. megállapodik.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ebben mi döntünk, csak a BÁCSVÍZ Zrt-nek megtesszük a javaslatot. A BÁCSVÍZ Zrt-nek a 
szolgáltató teszi a javaslatot. Ha mi is beszállunk ebbe a dologba, akkor azért lehet a 
BÁCSVÍZ Zrt-vel tárgyalni, hiszen saját tulajdonunk a BÁCSVÍZ Zrt.  
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Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft-nek kell árajánlatot tenni a BÁCSVÍZ Zrt-nek. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Úgy tudom, hogy a Horváth Dénes, a Lakiteleki Településgazdálkodási Kft-tıl megtette az 
árajánlatát a BÁCSVÍZ Zrt-nek, azt a választ kapta, hogy a Tiszaalpári Önkormányzat felé is 
el lesz küldve az İ általa tett ajánlat. Ezt mi nem kaptuk meg.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az lenne a legpraktikusabb, ha ezt meghosszabbítanánk március 30-ig, az alatt eldöntenénk a 
Kft. sorsát is.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Egyetértek, mert így csak egy ajánlat van, mert a másik hiányos. 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a települési folyékony hulladékkezelésre vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 11/2010. (VI.17.) Ktr. számú rendelet módosítása 2012. január 1-jétıl 
2012. március 31-ig legyen elfogadva.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 1 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – nem 
fogadta el, hogy 2012. január 1-jétıl, március 31-ig legyen elfogadva a rendeletmódosítás. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
Miért ne fogadnánk el, ami elı van terjesztve? A Kft. sorsa majd kiderül. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Az egy határozatlan idejő szerzıdés. Módosítani tárgyalás útján lehet, ha a másik fél 
hozzájárul.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Mivel csak egy érvényes ajánlat érkezett be, szavazásra bocsátja a települési folyékony 
hulladékkezelésre vonatkozó közszolgáltatásról szóló 11/2010. (VI.17.) Ktr. számú rendelet 
módosítását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
40/2011. (XII. 12.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság a települési folyékony hulladékkezelésre vonatkozó közszolgáltatásról 
szóló 11/2010. (VI. 17.) Ktr. számú rendelet módosításával egyetért és javasolja a Képviselı-
testületnek elfogadásra. 

================= 
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2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
                 9/2008. (IX.19.) számú rendelet módosításáról. 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezt már elfogadtuk, csak a rendeletet kell most elfogadni. Az a konzorciumi döntés, ami végül 
ezt elfogadta, tudni kell, hogy nem felelt meg az összehívása az alapszabályban 
lefektetetteknek. A megbízások nem aszerint szóltak, ahogyan az alapszabályban le van írva. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
A 70 literes őrtartalom meg van határozva a lakosság számára? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Annak idején, amikor elfogadták a közbeszerzést, akkor abban úgy volt a megállapodás, hogy 
110 literesre számoltak ki mindent. A 70 literes maximum 5 %-a lehetett az egésznek. Ebbıl 
vannak a nagy problémák, mert így nem jön ki az összeg. A telep mőködtetésének van egy 
konstans tényezıje, ami mindig annyiba kerül. Van a változó, például az üzemanyagár, a 
munkadíjak, amik még változtatják ezt a dolgot. Vaskút, Kiskunhalas mindig simán mindent 
megszavaz és ez volt nekünk a gyanús, amikor ugyanúgy sújtja az ı településüket is.  A 
Kiskunfélegyházi Kistérség polgármesterei kértünk tájékoztatást és kiderült, hogy például 
Vaskútnál négy magánszemély a tulajdonos. Annak egy része tulajdonos a mi szolgáltató kft-
nkben is, ugyanakkor az önkormányzatok nem tulajdonosok a szolgáltatóval.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Milyen szerzıdési feltételek szabják meg az árakat? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A szelektíven győjtött hulladékot értékesítik. Elvileg ezzel csökkenthetı lenne, ugyanakkor a 
szelektíven győjtöttnek még drágább a begyőjtése.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Az önkormányzat által fenntartott intézményekre egy kedvezıbb ajánlatot lehet –e kérni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az árakat a konzorcium hagyja jóvá. Ez vajúdik még, annál is inkább, mert ık szeretnék egy 
kicsit aránytalanul megemelni a 70 literes kukák díját. A következı évre ez már így fog 
maradni.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
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Szavazásra bocsátja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
9/2008. (IX.19.) számú rendelet módosítását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
41/2011. (XII. 12.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
9/2008.(IX.19.) számú rendelet módosításával egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra.  
 

================== 
 
3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Javaslat a Képviselı-testület 2012. I. félévi munkaprogramjára 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Javaslat a Képviselı-testület II. félévi munkaprogramjára, július helyett júniusban lenne 
megtárgyalva.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
A Tiszaalpári Településüzemeltetési Kft. 2012. évre vonatkozó koncepciója, pénzügyi terve 
januárban legyen tárgyalva. 
 
- Mivel több kiegészítés nincs, szavazásra bocsátja a Képviselı-testület 2012. I. félévi 
munkaprogramjára szóló javaslatot.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
42/2011. (XII. 12.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság a Képviselı-testület 2012. I. félévi munkaprogramjával egyetért, 
melyet az alábbi kiegészítéssel javasol a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
2012. január: A Tiszaalpári Településüzemeltetési Kft. 2012. évre vonatkozó koncepciójáról, 
pénzügyi tervérıl szóló elıterjesztés. 
2012. június: Javaslat a Képviselı-testület II. félévi munkaprogramjára. 
 

================ 
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4.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, a bizottsági ülés 16,25 órakor zárt ülés keretében 
folytatódik tovább. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

/:  Kovács Zoltánné  :/                                   /:  Csernák Csilla  :/ 
                           jegyzıkönyvvezetı                                        bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 

 


