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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám:3133-2/2016. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságának 2016. szeptember 09-én 18:00 órakor tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Ajtai Elemérné, dr. Csernus Tibor,  
  Kézsmárki László, dr. Vancsura Zoltán (4 fő bizottsági tag) 

dr. Vancsura István polgármester 
dr. Taricska Tibor alpolgármester 

  dr. Menyhárt Anett jegyző 
Győri István képviselő 
 

Külön megjelentek: Kerekes András hangtechnikus 
           Rédeiné Bondor Klára tervező 
 
Napirendi pontok tárgyalása közben érkezett bizottsági tag: Bartók István 
        
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag: Csernák Zsolt Sándor, Kiss Lajos 
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnökének távolléte miatt dr. Csernus Tibor képviselő, 
bizottsági tag vezeti le a rendkívüli ülést. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 18:10 órakor megállapította, hogy a bizottság 4 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte dr. Vancsura Zoltán bizottsági tagot. 
Megkérdezte dr. Vancsura Zoltántól elfogadja-e a felkérést? 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 

 
1. Előterjesztés a Településrendezési Terv módosításának közbenső véleményezéséről, 

tájékoztatás jogszabályi változásról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt elnök 

 
2. Előterjesztés az 502/2 hrsz-ú ingatlan megosztásáról (Általános iskola, könyvtár, 

sportpálya) 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt elnök 
 

3. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati 
rendszer 2017. évi fordulójához való csatlakozásról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt elnök 

 
1.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: A Településrendezési Terv módosításának közbenső véleményezése, 
 tájékoztatás jogszabályi változásról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt elnök 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Már többször tárgyaltak róla, szükségességéről illetve különböző kérdések vonatkozásában, 
hol jogszabályi szükségesség, hol pedig a felmerülő egyéb igények vonatkozásában, a 
Településrendezési Terv módosításáról. Az előterjesztés részletesen tartalmazza az elkészített 
munkaanyaggal kapcsolatos véleményeket. Egy sarkalatos kérdés merült fel a 8. számú 
tétellel kapcsolatban, amely az ipari övezetben a legkisebb telek méret nagyságát próbálja a 
jelenlegi 3000 m2 - ről alacsonyabb szinten meghatározni. Eredeti elképzelés szerint 800-900 
m2 körüli teleknagyságban kívánták ezt a szabályozásban megjeleníteni. Viszont az állami 
főépítész egy javaslatot fogalmazott meg, célszerűségi szempontok alapján jelölt meg 1500 
m2 telek területet. Ami miatt felmerült a módosítási szükségesség a legalacsonyabb telek 
nagyság vonatkozásában az - az volt, hogy sajnálatos módon vannak kisebb területigények is, 
amik akceptálhatók lennének. Ha valaki egy ipari beruházást végrehajt ott a telek mérete 
meghatározza azt, hogy mennyit építhet rá. Viszont vannak olyan jellegű építmények, amik 
tárolási célra vannak kialakítva, nem igazán igényelnek túl nagy területet. 
 

Bartók István bizottsági tag 18:14 órakor megérkezett a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság ülésére, 

így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma 5 fő 
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A felmerült építészi javaslat nem jogszabályi kötelezősségen alapul, nincs jogszabállyal alá 
támasztva, ezzel együtt célszerű lenne megtartani az eredeti koncepció szerinti telek 
nagyságot. 
 
Rédeiné Bondor Klára, tervező 
 
Fontos, hogy a határozat-tervezet, ami az előterjesztés mellékletét képezi ne így hangozzék. 
Hanem úgy, hogy amennyiben nem fogadnak el minden választ, akkor ez indoklással 
szerepeljen, tehát nem a határozat melléklete szerint fogadja el, hanem a határozat melléklete 
szerint, kivéve a 8. számú tételre adott választ. Azzal indokolja, hogy a kezdeményezőnek 
tulajdon rendezés céljából van szüksége arra, hogy a területet megossza és egyszerűen nincs 
nagyobb terület. A településképi törvény csak tervezet szinten ismert, ami annyiban érinti a 
mostani módosítást, hogy a 2. számú ügyben, a Lakitelek melletti üdülő terület változás 
ügyében településképi követelményeket nem lehet megfogalmazni, marad az, ami most van, 
ezen felül semmit nem lehet meghatározni, ez lehet jó is meg rossz is. A lényeg, hogy amint 
megjelenik a kormányrendelet, akkor el kell dönteni, hogy akar-e az önkormányzat helyi 
települési képi rendeletet alkotni. Dönthet úgyis, hogy nem alkot, ez esetben a jelenlegi 
szabályok a HÉSZ – ben tovább élnek 2017. december 31-ig. Január elsejével a törvény 
erejénél fogva hatályukat vesztik. Alpár egy történelmi település és lehet, hogy érdemes lenne 
majd valamilyen szinten a helyi dolgokat levédeni. 
 
Győri István, képviselő 
 
Ő végig vitatta azt, hogy most ezt aktuális lenne-e elkészítetni, mert 2018- ban újra rendezni 
kell a Településrendezési Tervet. Polgármester úr leírja, hogy valami oka fogyottá vált, de 
már az is törvénytelen, ahogy oka fogyottá vált, véleménye szerint. Nem tudja dr. Csernus 
Tibor emlékszik - e rá, hogy a zöldség feldolgozó üzem a Halászcsárda mellett megvette azt a 
területet, dr. Csernus Tibor javasolta azt, hogy ne fizesse ki a teljes vételárat, majd csak 5-6 
hónap után, és most látja azt, hogy be van véve a Településrendezési Tervbe és megosztás 
lesz, ami azt jelenti nem is kell neki megvenni. Itt is veszteség érte az önkormányzatot. Az 
iskolával vonatkozóan telek megosztás, ez megint egy nagy kérdés, mert ha jól emlékszik dr. 
Csernus Tibor meg volt bízva egy pár évvel ezelőtt, hogy ott végezze el a helyrajzi számok ki 
igazítását. Tudomása szerint ezt valami oknál fogva nem vezették át. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Ez így van. 
 
Győri István, képviselő 
 
Arra lenne kíváncsi, hogy a földhivatal milyen véleményt adott, miért nem vezette át.  Volt- e 
olyan vélemény esetleg a földhivatal részéről, hogy nem szabad oly mértékben lecsökkenteni 
az 500 fős iskolának a szünidei kintlévőségnek a területét, azért, hogy akármilyen sportköri 
érdekeket képviseljenek. A tiszaalpári Önkormányzatnak az ilyen módosításokból hatalmas 
vesztesége van. 
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Rédeiné Bondor Klára, tervező 
 
Ez a mostani módosítás egy 600.000 Ft körüli ajánlaton alapszik, de nem fog ennyibe kerülni, 
mert megspórolták a régészt és a kertészt. Az ő tisztelet díja 150.000 Ft bruttó/nettó. Ezt azért 
kell megcsinálni, mert ebben az évben még lehet módosítani, de jövőre már csak újat lehet 
készteni, mert közbe megváltoztak a törvények, és a Kormányrendeletek feltétele. Ez a 
rendezési terv 2018 év végéig használható, ha nem akarják, nem módosítják, változatlanul 
hozzá nyúlni már nem lehet. Ha mégis úgy gondolják, akkor újat kell csinálni, az pedig az 
értékhatár függvényében közbeszerzési eljárás lesz. 
 
Győri István, képviselő 
 
Ezt a módosítást el tudja fogadni. Ez a Településrendezési Terv 2018. december 31-ig jó, de 
ha mégis úgy döntenek, hogy 2017-ben meg csináltatják a Településrendezési Tervet valami 
oknál fogva, akkor még egyszer ki kell fizetni. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Jegyzőkönyvbe szeretné mondani, hogy hamarabb, mint a szükséges előkészítői folyamatok 
indokolják, nem fogják megindítani az új rendezési terv elkészítését, és az azzal kapcsolatos 
előkészítést, pályáztatást stb. Annál hamarabb, mint ahogy a jogszabályi feltételek az 
elkészítés folyamatát előírják, nem fogják megindítani. Viszont a módosítások azok olyan 
kérdések, amikre nem lehet azt mondani, hogy évekig várjanak az érintettek, hogy kiderül-e, 
hogy ezeket a kérdéseket sikerül-e megoldani. Most éppen választ kaptak arra, hogy ez a 
módosítás pár százezer Ft-ba fog kerülni. Ennyit viszont megért az, a lakosságért, de lehet, 
hogy csak néhány személyt érint, de akkor is ezeknek a személyeknek nagyon fontos. Hiszen 
azért vannak itt, hogy könnyítsenek minél több embernek a dolgán, és próbáljanak nekik 
olyan lehetőséget biztosítani, ami ezt a települést élhetőbbé teszi, adott esetben a 
vállalkozásaikat megfelelőképpen tudják fejleszteni. Ennyit megért ez a módosítás, több soron 
beszéltek róla, a hivatali dolgozó is elmondta, hogy vannak olyan jellegű túlszabályozott 
kérdések, amik akadályoztattak bizonyos fejlesztési lehetőségeket. Ezeket célszerű volt 
módosítani, most per pillanat ezek a kérdések tisztázódtak, van még egy, amiben van némi 
nézeteltérés, de bízik benne, hogy sikerül oly módon megoldani, hogy mindenki számára egy 
olyan eredmény szülessen ami használható, és az érintetteknek megoldást jelent. 
 
Győri István, képviselő 
 
2018. december 31-ig ezek a módosítások nem fogják igényelni azt, hogy előrébb hozzák és 
2018. decemberi 31-ig két rendezési tervet finanszírozzon meg a Tiszaalpári Önkormányzat. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Egyetlen egy, új rendezési tervet fognak csinálni, és ennek hamarabb nem fognak neki, mint 
ahogy egyébként az új rendezési terv elfogadására szükséges előkészülési folyamat ezt 
indokolja. 
 
Rédeiné Bondor Klára, tervező 
 
Az alpári terv is azért túljogszabályozott, mert akkor azt követelték meg. 
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dr. Vancsura István, polgármester 
 
Győri képviselő úrnak szeretné a memóriáját kissé felfrissíteni, hogy az előző Képviselő-
testületi ülésen mit fogadtak el. Elfogadták, hogy a konszolidációs pénzből fogják fizetni a 
Településrendezési Tervet. Az önkormányzatnak egy fillérjébe nem kerül, mert kapják rá a 
pénzt. 
 
Rédeiné Bondor Klára, tervező 
 
Ez egy pályázati ajánlat. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezetet, annak megfelelően, hogy az 
észrevételekben szereplő tételeket elfogadják, kivétel a 8. számú tétel. 
 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
Felolvassa a határozat tervezetet. Az első pontnak a vége felé van olyan, hogy melléklete 
szerint azután a következő szöveg kerülne beillesztésre, a 8. számú tétel kivételével elfogadja. 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész véleményét a 8. számú tételre 
vonatkozóan nem fogadja el, továbbra is 900 m2 – ben kéri megállapítani a legkisebb 
telekterületet. Az állami főépítész véleményét jogszabállyal nem támasztotta alá, a kérelmező 
célja a tulajdonrendezés, ez a cél csak ezzel a telekmérettel tud megvalósulni. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Azért javasolná a 800 m2 mert ha szükséges válik úgyis nagyobbat fognak, és ha a 900 m2 
nem fogadják el akkor a 800 m2 sem fogják elfogadni. 
 
Rédeiné Bondor Klára, tervező 
 
900 m2 volt eddig is, és ezt nem lehet lejjebb vinni. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Akkor legyen 900 m2 

 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 

Szavazásra bocsátotta a jegyző asszony által ismertetet határozat-tervezetet. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - az 
alábbi határozatot hozta: 
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173/2016.(IX.09.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Településrendezési Terv módosításának közbenső véleményezése, 
tájékoztatás jogszabályi változásról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek,  

1. A képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése 
alapján a község településrendezési terve véleményezési eljárása során beérkezett 
véleményeket és az azokra adott válaszokat a határozat melléklete szerint a 8. számú 
tétel kivételével elfogadja.  
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész véleményét a 8. számú 
tételre vonatkozóan nem fogadja el, továbbra is 900 m2 – ben kéri megállapítani a 
legkisebb telekterületet. Az állami főépítész véleményét jogszabállyal nem támasztotta 
alá, a kérelmező célja a tulajdonrendezés, ez a cél csak ezzel a telekmérettel tud 
megvalósulni. 

2. A képviselő-testület felkéri Dr. Vancsura István polgármestert a döntés közzétételére, 
valamint hogy ezt követően a javított tervezetet, a véleményeket és e döntést küldje 
meg végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörben eljáró Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatalnak. 

 

Melléklet  

ÖSSZEGEZÉS 

Tiszaalpár, településrendezési terv 2015-2016. évi részleges felülvizsgálat  

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet /Eljr./ 38.§-a szerinti teljes eljárás véleményezési szakaszban beérkezett 
véleményekrıl 

1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Állami Fıépítész Kecskemét, Deák F. tér 3.  
(Iktatószáma: BKB/OO1/522-4/2016.) 
ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 
jóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatos 
észrevételek: 
- a 4. számú tételnél az Lfh-3 és Lfh-4 közötti 
övezethatár hiányzik. Az Ev véderdı hol felületében 
színezett, hol nem színezett, összehangolás 
szükséges. 
 
 
- 8. számú tétel: korábbi , az Eljr. 37. szerinti 
véleményében foglaltakat fenntartja, gazdasági 
területen a minimális telekméretet 1500 m2-nél 
kisebbre meghatározni nem javasolja. Mind az épület-
elhelyezés, mind a beépítési % tekintetében ennél 
kisebb telket kialakítani nem célszerő.  
 

- tudomásul vesszük 
 
- az övezethatárt javítjuk. A módosítási tételt Ev véderdı 
nem érinti, a „Z” zöldfelületet felülettel is, övezethatárral 
is jelöltük, a félreértés a kivágat léptékébıl adódik. 
Egyébként a tervet áttekintjük és az ilyen jellegő 
esetleges rajzi hibákat javítjuk.  
 
A véleménnyel kapcsolatban tervezői egyeztetés 
keretében az Állami Főépítész a véleményezési 
szakaszban tett nyilatkozatát fenntartotta.  
Az észrevétel jogos és szakmailag vitathatatlan, 
de jogszabállyal nem alátámasztott, az 
önkormányzat ezért továbbra is a 900 m2 
telekterületre történő csökkentést kéri 
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- A tervlapokon ugyanazon jelöléssel szerepel a 
vízvédelmi terület és a belvízjárta terület, kéri ennek 
összehangolását.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A szabályozási terv jelmagyarázatában nem 
szerepel a világoszöld pöttysor, a tervlapokon jelölve 
van, kéri javítani. 
- A szabályozási tervlapokon a nemzeti park 
lehatároló vonalának léptéke nem megfelelı, kéri 
javítani. 
- a többi módosítással kapcsolatban észrevételt nem 
tesz. 
- Egyebekben az eljárási szabályokat és jogszabályi 
elıírásokat ismerteti 

szerepeltetni a záró véleményezési 
dokumentációban. 
- a tervlapokon a belvízjárta terület felületi sraffozással, 
az országos vízvédelmi terület vonalasan jelölt. A 
vízvédelmi terület annyiban félreérthetı, hogy nehezen 
eldönthetı, hogy a vonaltól északra vagy délre fekvı 
terület az érintett. Egyértelmősítjük a mellékletek 

kiegészítésével, melyet az OTrT-bıl emelünk be . 
 - a világoszöld pöttysor gyalogút, a jelmagyarázatot 
kiegészítjük, a másik világoszöld körökbıl álló jel védett 
fasort jelöl, ez a jelmagyarázatban szerepel. 
 

- javítjuk 
 
 
 
- tudomásul vesszük, ennek megfelelıen járunk el 

2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztály 6721 Szeged, 
Felsı Tisza-part 17. ( Iktatószáma:CSZ/01/10200-2/2016) 

ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 
A tervezett módosításokkal kapcsolatban természet- és tájvédelmi, 
hulladékgazdálkodási, levegıvédelmi, zajvédelmi valamint földtani közeg 
védelmi szempontból észrevételt nem tesz. 
az eljárás további szakaszában részt kíván venni 

egyetértı véleményezı, az eljárás 
további szakaszába is be kell vonni 

3. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága Kecskemét, Liszt F. u. 19. (Iktatószám:1944-2/2016.) 
ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 
- táj- és természetvédelmi szempontból kifogást nem emel, a jóváhagyott 
terv elektronikus megküldését kéri 

egyetértı véleményezı, a tervet 
megküldjük, azt jogszabály írja elı 

4. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6721 Szeged, 
Berlini krt. 16-18. vízvédelem ( Iktatószáma: 35600/4821-1/2016. ált.) 

ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 
- A Holt-Tisza parti sávját érintı építési tevékenység a 
83/2014.(III.14.) Korm. rendelet betartásával tervezhetı 
és végezhetı. Egyebekben észrevételt nem tesz 
a véleményezés további szakaszában részt kíván venni 

- Tudomásul vettük, a kormányrendelet betartása az 
egyes építési engedélyezési eljárások során 
garantált, a módosítások ezt nem érintik. Lényegében 
egyetértı véleményezı. 
- a véleményezési eljárás további szakaszába is be 
kell vonni 

5. BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskemét, Deák F. tér. 3. (Iktatószáma:) 
ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 
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Határidıben nem válaszolt, az elızetes tájékoztatási 
szakaszban kifogást nem emelt 

 egyetértı véleményezınek tekintendı 

6. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Útügyi Osztály Kecskemét, Szent István krt. 19/a. (Iktatószáma: 
BK/UO/1/5/2016.) 
 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
- a módosítás ellen észrevételt nem tesz, az eljárás 
további szakaszában részt kíván venni  

egyetértı véleményezı 

7. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Fıosztály Közegészségügyi Osztály 
Kecskemét, Nagykırösi u. 32. (Iktatószáma:BK/001/01794-2/2016.) 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
- a módosítás ellen az alábbiak figyelembevételével 
kifogást nem emel:  
 
2. sz. ügy: „a 083/163 hrsz-ú területen meglévı 
gazdasági erdıben üdülıterület létrehozása” 
megvalósítása esetén a környezı területeken szennyezı 
létesítmények nem helyezhetık el. A közút és az 
üdülıterület közé védelmi funkciót betöltı meglévı 
erdıállomány megtartásáról kell gondoskodni, illetve 
ennek hiányában ültetési kötelezettséggel zöldsávot kell 
biztosítani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- a további eljárásban részt kíván venni 

 
 
 
- a tervezett módosítás követi a meglévı 
erdıterületeket és ennek megfelelıen szabja át az 
övezeteket, ezáltal a hatályos tervhez képest az 
üdülıterületi övezetek területe csökken, a 
mezıgazdasági és erdı övezetek területe növekszik. 
- az üdülıterületeket északról Lakitelek területén lévı 
erdık, délrıl és nyugatról tiszaalpári erdık határolják, 
itt szennyezı létesítmények eleve nem helyezhetık 
el. A szomszédos felaprózódott mezıgazdasági 
területeken jellemzıen növénytermesztést folytatnak, 
zavaró hatású nagyüzemi állattartásra a 
telekméretekre figyelemmel nem kell számítani, de a 
mezıgazdasági területen elhelyezhetı építmények 
létesítését nem indokolt korlátozni. 
A terv a hatályos tervhez képest több erdıt és 
zöldterületet jelöl ki az egyébként nem nagy forgalmú 
országos közút és üdülıterület között, az ültetési 
kötelezettség elıkertben történı elrendelése nem 
célszerő. 
az eljárás további szakaszába be kell vonni 
A véleménnyel kapcsolatban tervezıi egyeztetés 
keretében a Népegészségügyi Fıosztály 
Közegészségügyi Osztálya a választ elfogadta. 

8. NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 1389 Budapest, Teréz krt. 62. pf. 30.(Ikt. szám: 
UVH/UH/52/2/2016.) 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
- A módosítással kapcsolatban észrevételt nem tesz, 
annak elfogadását támogatja 

egyetértı véleményezı 

9. NKH Légügyi Hivatal 1675 Budapest, Ferihegy I. pf. 41.(elızetes :FD/RR/NS/A/3666/1/2015) 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Az elızetes tájékoztatási szakaszban a módosításhoz 
hozzájárult, a további véleményezésben nem kívánt részt 
venni 

egyetértı véleményezı 

10. BKM KH. Kméti Jár. Hiv. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály Kecskemét, Széchenyi krt.12. 
 (elızetes Ikt.sz.: BK-05D/008/17-1/2016.) 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Nem válaszolt, de az elızetes tájékoztatási szakaszban 
jelezte, hogy a módosítással érintett területen védett vagy 
nyilvántartott örökségi elem nem található, a módosítás 

Mivel az Eljr. 37. §-a szerinti elızetes tájékoztatási 
szakaszban tett nyilatkozatában sem emelt kifogást, 
egyetértı véleményezınek tekintendı 
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közvetlen örökségvédelmi érdeket nem érint.  
11. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Fıosztály 6000 Kecskemét, Fecske u. 25. 
(Iktatószám:10109/2/2016) 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
- kifogást nem emel 
- tájékoztat a földvédelmi szabályokról 
felhívja a figyelmet a földvédelmi érdekek betartására és 
a térképhasználat szabályaira 
a további véleményezésben részt kíván venni 

egyetértı véleményezı 

12. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földmővelésügyi és Erdıgazdálkodási Fıosztály Kecskemét, 
József A. u. 2. (Ikt. szám:BKG/001/7165-2/2016) 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

A módosítási tételek az Országos Erdıállomány Adattárban 
nyilvántartott erdıt nem érintenek, ezért kifogást nem emel. 

egyetértı véleményezı 

13.HM. Hatósági Hivatal 1885 Budapest, Pf.: 25. (elızetes Ikt. szám:HHI/30-1/2016.)  
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Az elızetes tájékoztatási szakaszban észrevételt nem tett, a 
véleményezési eljárásban nem kívánt részt venni 

egyetértı véleményezı 

14. Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály, 5000 Szolnok, Indóház u. 8. 
(elızetes Ikt. szám: JN/MEF/BO/29-2/2016.) 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Elızetes tájékoztatási szakaszban a módosításokkal egyetértett, 
javaslatot nem tett, kifogást nem emelt, az eljárás további 
szakaszában nem kívánt részt venni 

egyetértı véleményezı 

 
15. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala Szegedi Hatósági Iroda Szeged, Csongrádi sgt. 15. (Ikt. 
szám:CE/39965-4/2015 .) 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
A módosítás a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hatáskörébe 
tartozó érdeket nem sért  

egyetértı véleményezı  
 

16. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. () 
határidıben nem válaszolt egyetértı véleményezınek tekintendı 

17. Kiskunfélegyháza Város Polgármestere Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. (elızetes: 21541/2016)  
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Elızetes tájékoztatási szakaszban kifogást nem emelt, a 
módosítások nem érintik, a véleményezési eljárásban nem 
kívánt részt venni 

egyetértı véleményezı  
 

18. Csongrád Város Polgármestere Csongrád, Kossuth tér 7.  (elızetes Ikt. szám:13-787-45/2015) 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Elızetes tájékoztatási szakaszban a módosítással 
egyetértett, kifogást nem emelt, a véleményezésben nem 
kívánt részt venni 

egyetértı véleményezı 

19. Lakitelek Nagyközség Polgármestere Lakitelek,Széchenyi krt. 48. (86-3/2016) 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Észrevételt nem tesz, hozzájárul a módosításhoz egyetértı véleményezı 
20. Tiszaug Község Polgármestere Tiszaug, Rákóczi. u. 51 (112-3/2016.) 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Észrevételt nem tesz, a módosítással egyetért egyetértı véleményezı 
21. Tiszasas Község Polgármestere () 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Az elızetes tájékoztatási szakaszban sem válaszolt a véleményezési eljárásba nem kellett bevonni, egyetértı 

véleményezınek tekintendı 
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22. Nyárlırinc Község Polgármestere Nyárlırinc, Dózsa Gy. u. 32. () 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Az elızetes tájékoztatási szakaszban sem válaszolt a véleményezési eljárásba nem kellett bevonni, egyetértı 

véleményezınek tekintendı 
23. BÁCSVÍZ Zrt Kecskemét, Izsáki út 13. () 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Az elızetes tájékoztatási szakaszban sem válaszolt a véleményezési eljárásba nem kellett bevonni, egyetértı 

véleményezınek tekintendı 
24. ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt Kecskemét, Ipoly sor 5. () 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Az elızetes tájékoztatási szakaszban sem válaszolt a véleményezési eljárásba nem kellett bevonni, egyetértı 

véleményezınek tekintendı 
25. Magyar Közút ZRT 6000 Kecskemét, Bocskai u. 5. (BKK-1298-2/2016.) 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
- a tervezett módosítások ellen kifogást nem emel egyetértı véleményezı 
26. DÉMÁSZ Zrt. Kecskemét, Szultán u. 2. 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Az elızetes tájékoztatási szakaszban sem válaszolt a véleményezési eljárásba nem kellett bevonni, egyetértı 

véleményezınek tekintendı 
27. BKM-i Kereskedelmi és Iparkamara Kecskemét, Árpád krt. 4. ( 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Az elızetes tájékoztatási szakaszban sem válaszolt a véleményezési eljárásba nem kellett bevonni, egyetértı 

véleményezınek tekintendı 
28. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-kiskun Megyei Igazgatóság 6000 Kecskemét, Tatársor 6 
(BACS01-00067-2/2016) 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Határidıben nem válaszolt egyetértı véleményezınek tekintendı 
29. Tiszaalpári Faluvédı és Szépítı Egyesület Tiszaalpár, Dózsa György utca 2. ( 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
a véleményezési dokumentáció az interneten elérhetı volt. 
az elızetes tájékoztatási szakaszban sem válaszolt 

a véleményezési eljárásba nem kellett bevonni, 
egyetértı véleményezınek tekintendı 

Az összegezés lezárva 2016. szeptember 1. 
 
 
2.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés az 502/2 hrsz-ú ingatlan megosztásáról (Általános iskola, 
 könyvtár, sportpálya) 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt elnök 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Ennek a teleknek egyszer már elkészült egy tervezetszintű telekalakítási vázrajza, a jelenleg 
érvényben lévő Településrendezési Tervben meghatározott feltételek alapján, igazából az 
iskola és a sportpálya vonatkozásában egy nagyon érdekes helyzetet eredményezett. Ez nem 
került be a földhivatalhoz, nem is a földhivatalnak kellett róla véleményt formálni. 
Amennyiben benyújtották volna akkor szakhatósági véleményezésre meg kellett volna 
küldeni az önkormányzatnak, miután az önkormányzatnak ez saját ügye lett volna, ezért egy 
másik önkormányzat közreműködésével lehetett volna a szakhatósági véleményt kiadni, 
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vélhetően a másik önkormányzat közreműködésével és kizárólag írott formában járultak volna 
hozzá, amit most a Településrendezési Terv tartalmaz, miszerint ezt a vázrajzot jóvá lehetett 
volna hagyni, de ez nem a jelenlegi viszonyokat tükrözi. A kerítés vonalában kell a telekhatárt 
meghúzni, ez egy reális dolog, eddig se volt többlet terület igénye az iskolának ezután sem 
lesz. Ami lényeges, hogy ebből a rajzból mindenféleképpen ki kell emelni a könyvtárnak az 
épületét, azt az állam nem akarja, és nem is tudja vállalni, üzemeltetni és kezelni. Ez maradna 
önkormányzati tulajdon, komoly fejlesztést hajtottak rajta végre, ez indokolja azt, hogy 
maradjon az önkormányzat kezében és gondoskodjanak az épületnek a sorsáról. Ez az akkori 
vázrajz ezt nem is tartalmazza, de ez az önálló telekalakításnak nem felelt meg az akkori 
vázrajz. Ezért volt az akkori vázrajz felfüggesztve. Most ebben a határozatban egy erős elvi 
szintű rögzítését teszik annak, hogy az önkormányzatnak szándékában áll ez, mivel ez egy 
hosszú kifutású mire a rendezési terv lezárul, vélhetően az év végét meghaladja. Annak idején 
az első KLIK -es  szerződésben is rögzítették, hogy egy telek alakítás az mindenféleképpen 
folyamatban van, és ezt szeretnék az önkormányzat vonatkozásában rögzíteni, hogy mi lesz az 
a tulajdonterület, amit átadnak az iskolával együtt, ez az önkormányzat és a KLIK alapvető 
érdeke. Konkrétan erről szólna ez a határozat, ebben még semmi érdemi dolog nincs, pont 
azért, mert a vázrajzot még nem lehetett  a jelenlegi elképzelések szerint elkészíteni, bízik 
benne, hogy rövidesen el tud készülni. Ahhoz viszont szükséges lesz a Településrendezési 
Terv módosításának végleges elfogadása is. 

Győri István, képviselő 

Az a fenntartása, hogy kb. 3 m2 jut a gyerekeknek, ha kimennek. Kíváncsi lesz a KLIK-re, a 
földhivatalra vagy arra a hatóságra, akik a gyerekektől szünetben a teret oly mértékben 
korlátozza, hogy a gyerekek ne tudjanak mozogni. Van egy olyan törvény, hogy 0,1%-ig lehet 
belenyúlni a rendezési tervekbe. 

dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Az a hibahatár, az teljesen más. A lényeg az, hogy ez a vázrajz még nincs előttük, majd ha a 
vázrajz eléjük kerül, ott már adott esetben lehet véleményt formálni ezzel kapcsolatban. Most 
az a lényeg, hogy ez az udvar 10-15 éve változatlan állapotban van, sajnos egyfolytában 
fogytak a gyerekek, tehát az a gyerek létszám, amit az iskola kiszolgált az inkább fogyott, 
minthogy szaporodott volna. Ennek okán javultak az egy főre jutó m2 arányok. Abban 
bízzanak, hogy ezt az iskolát, ha teljes mértékben államosítják, nem fogják pár év múlva azt 
mondani, hogy lakatot tesznek rá. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Az előterjesztés tulajdoni rendezési kérdésről szól, és nem arról, hogy a gyerekek mehetnek-e 
a pályára vagy nem. 

Győri István, képviselő 

Polgármester úr nyilatkozik rádióban, újságban, mindenhol, a lakosságnak arról, hogy az 
állam el fogja venni az iskolát. Ez nem igaz! Nem veszi el az iskolát, csak a vagyont 
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működteti, a tulajdonjog megmarad a Tiszaalpári Önkormányzatnak. Nem indokolt a 
Településrendezési Terv módosítás, mert a tulajdon megmarad. 

dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Azok a hírek, amik a KLIK -el kapcsolatban érkeztek, azok nem erről szólnak, várják meg a 
végeredményt. Erre viszont fel kell készülni, mert inkább féljünk, mint a végén megijedjünk. 

 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
174/2016.(IX.09.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az 502/2 hrsz-ú ingatlan megosztásáról (Általános iskola,  könyvtár, 
sportpálya) 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy, 
hatalmazza fel Dr. Vancsura István polgármestert, hogy az 502/2 hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában a telek megosztása ügyében eljárjon, azzal kapcsolatban minden 
dokumentumot aláírjon, oly módon, hogy a jelenleg hatályos Helyi Építési Szabályzat, 
valamint Településrendezési Terv folyamatban levő módosítását követően a Tiszaalpári 
Árpád Fejedelem Általános Iskola a sportpálya felől – az új szabályozás alapján- lehető 
legkisebb zöldterülettel, a Pejtsik Béla Könyvtár, valamint a Sportpálya az öltözőkkel, és 
egyéb zöldfelülettel külön- külön helyrajzi számmal rendelkezzen. 

3.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
 pályázati rendszer 2017. évi fordulójához való csatlakozásról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt elnök 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Ismertette az előterjesztést. Hozzászólás nem történt. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - az 
alábbi határozatot hozta: 
 
175/2016.(IX.09.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati 
rendszer 2017. évi fordulójához való csatlakozásról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 
csatlakozzon Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi 
fordulójához, kérje fel  dr. Vancsura István polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 18:44 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  dr. Csernus Tibor :/                                           /:  dr. Vancsura Zoltán:/ 
a levezető elnök                 a bizottság tagja 

 
 


