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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám:   43-17/2010.  
  
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.  

október 28-án tartott ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: dr. Vancsura István polgármester 
              Barna Sándor, Csernák Csilla, 
              Kacziba Sándor, dr. Puliusné Sárdi Mária, 
              dr. Taricska Tibor (6 fı) 
              dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselı: dr. Csernus Tibor, 
                                                     dr. Vancsura Zoltán 
 
Bejelentéssel távollevı képviselı: Bartók István alpolgármester 
            
              Külön meghívottak: 
               
              Sztakó Ildikó könyvtáros 
              Antal Zoltán TRIO TV részérıl 
              Barton András vezetı fıtanácsos 
              Horváth Zoltán településüzemeltetési szervezı 
              Ajtai Elemérné CKÖ elnöke 
              Boris Ferenc közterület-felügyelı 
              Korom Jánosné KORIL-FRUCT Kft ügyvezetıje 
              Keskeny Ernı Tisza-part TÉSZ részérıl 
               
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 

- Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselı-
testület határozatképes, jelen van 6 fı.  
  
Az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján jegyzıkönyv hitelesítıknek javasol-
ja dr. Puliusné Sárdi Mária és dr. Taricska Tibor képviselıket.  
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal egyhangú-
lag egyetértett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Javaslatot tesz a napirendi pontokra, melyek sorrendjét javasolja módosí-
tani a meghívott vendégekre való tekintettel.     
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
Beszámoló a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról és az elızı 
ülés óta történt fontosabb eseményekrıl.  
 
1.) Elıterjesztés az elıvásárlási jog gyakorlására a tiszaalpári 1528/A, 1529/A, 

1529/B, 1529/C, 1530/A, 1530/B és 1530/C. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan. 
 
    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 



 - 3 - 

2.) Elıterjesztés a Gyermekorvosi rendelı nyílászárók hıszigetelésére készült ár-
ajánlatról.  

 
    Elıadók: dr. Vancsura István polgármester 
             Barton András vezetı fıtanácsos 
 
3.) Elıterjesztés Tiszaalpár, Mátyás király utca I. sz. orvosi rendelı mozgáskorlá-

tozott feljáró építési munkáiról. 
 
    Elıadók: dr. Vancsura István polgármester 
             Barton András vezetı fıtanácsos 
 
4.) Czímer Illés Tiszaalpár, Deák Ferenc u. 73. sz. alatti lakos területvásárlási 

kérelme. 
 
    Elıadók: dr. Vancsura István polgármester 
             Barton András vezetı fıtanácsos 
 
5.) Békés Credit Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft ajánlata ingatlanok értéke-

lésére. 
 
    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
6.) Bejelentések, képviselık kérdései, interpellációi.  
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Megkérdezi, hogy a javasolt napirendi pontokhoz van-e még kiegészítés a 
képviselık részérıl? 
 
- Mivel, kiegészítés, javaslat nincs, szavazásra bocsátja a javasolt napi-
rendi pontokat.  
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal és azok sorrendjével - 
6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül - egyetértett.  

 
Beszámoló a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról és az 
elızı ülés óta történt fontosabb eseményekrıl.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A 116/2010. (IX.20.) Kth. határozatban a Tiszaalpár Nagyközség Önkormány-
zata a Fenntartható fejlıdés helyi programját ismertettük, ez a pályázat 
beadásához kellett, ezt teljesítettük. 117/2010. (IX.20.) Kth. sz. határo-
zat is a szennyvízberuházással kapcsolatos, szintén a pályázat benyújtásá-
hoz kellett. A 118/2010. (IX.20.) Kth. sz. határozatban a pályázathoz szük-
séges 407.895 eFt önerıt az önkormányzat biztosítja, ez a Lakástakarék- 
pénztári befizetésekkel együtt értendı, valamint a pályázat benyújtásához 
szükséges határozatokat jóváhagyta. A 121/2010. (IX. 20.) Kth. sz. határo-
zatával az önkormányzat csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíj-pályázati rendszer 2011. évi fordulójához. Elızı ülés 
óta történt fontosabb eseményekrıl: Ma volt Kiskunfélegyházán a Rendırkapi-
tányságon egy tájékoztató a hozzájuk tartozó települések bőnügyi helyzeté-
rıl, illetve a megelızésrıl. Itt ismét megállapításra került, hogy Tisza-
alpárnak az un. fertızött terület kategóriából nem sikerült kilépni, bár 10 
%-kal csökkent az elızı év hasonló idıszakához képest. Nagyon jó tájékozta-
tót kaptunk a bizottsági ülésen a térfigyelı rendszerrıl, a rendırségnek is 
van egy ilyen kiadványa amit szintén meg fogunk kapni és ez is fogja segí-
teni a döntésünket a témában.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a beszámolót a le-
járt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról és az elızı ülés óta 
történt fontosabb eseményekrıl.  
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A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
142/2010. (X.28.) Kth.  
 
Beszámoló a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról és az 
elızı ülés óta történt fontosabb eseményekrıl. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő 
testületi határozatok végrehajtásáról és az elızı ülés óta történt fonto-
sabb eseményekrıl szóló beszámolót elfogadta. 

================== 
 
1.) Napirendi pont:  
 
    Tárgy: Elıterjesztés az elıvásárlási jog gyakorlására a tiszaalpári 1528/A, 

1529/A, 1529/B, 1529/C, 1530/A, 1530/B és 1530/C. hrsz-ú ingatlanokra 
vonatkozóan. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 

 

    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén részletesen megtárgyaltuk az 
elıterjesztést. A bizottságnak az volt a véleménye, hogy az elıvásárlási 
jogunkkal ne éljünk, és a KORIL-FRUCT Kft részérıl amiket szóban elmondtak 
és azokat teljesítik, akkor településünk javát fogja szolgálni. Megkérdezi 
Korom Jánosnét a Kft ügyvezetıjét, hogy kíván-e hozzászólni az elıterjesztéshez?  

 
Korom Jánosné, a KORIL-FRUCT Kft ügyvezetıje: 
 
- Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy jelenleg Nagykırösön tevékeny-
kednek, de az a telephely bérlemény, a tiszaalpári tagokkal és a TÉSZ-el is 
jó kapcsolatot alakítottak ki, ezért gondolták, hogy jó lenne a székhelyü-
ket ide áttenni. Szeretnének a falu életében aktívan részt venni, munkahe-
lyeket teremteni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A telek ha eladásra kerül akkor azt az önkormányzatnak fel kell értékel-
tetni, de ezt 4-5 napon belül meg lehet oldani.  
 
Korom Jánosné, a KORIL-FRUCT Kft ügyvezetıje: 
 
- A Tisza-part TÉSZ a telket megvásárolja és a továbbiakban együttmőködünk, 
biztosítjuk a megfelelı forgalmat és így lehetıségünk lesz a beruházásra, 
viszont ha a telek nem képezi a TÉSZ, vagy a mi tulajdonunkat akkor nem tu-
dunk beruházni. Ahhoz, hogy továbblépjünk és fejlıdjön a nagyközség ezt meg 
kell szerezni, ez elengedhetetlen feltétele ennek.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Úgy gondolom az árban meg tudunk egyezni, hogy az mindkét fél részére 
megfelelı legyen, és a telekegyesítés is folyamatban van.  
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az elıvásárlási 
jog gyakorlását a tiszaalpári 1528/A, 1529/A, 1529/B, 1529/C, 1530/A, 
1530/B és 1530/C. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  



 - 5 - 

143/2010. (X.28.) Kth.  
 
Elıterjesztés az elıvásárlási jog gyakorlására a tiszaalpári 1528/A, 1529/A, 
1529/B, 1529/C, 1530/A, 1530/B és 1530/C. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan.  

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a tiszaalpári 
1528/A, 1529/A, 1529/B, 1529/C, 1530/A, 1530/B és 1530/C. hrsz-ú ingatla-
nokra vonatkozóan elıvásárlási joggal nem kíván élni, arról lemond.  

================ 
 
- Korom Jánosné KORIL-FRUCT Kft ügyvezetıje és Keskeny Ernı a Tisza-part TÉSZ kép-

viselıje 16,30 órakor eltávoztak a Képviselı-testületi ülésrıl - 
 
2.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Elıterjesztés a Gyermekorvosi rendelı nyílászárók hıszigetelésé-

re készült árajánlatról. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
 

    Elıadók: dr. Vancsura István polgármester 
             Barton András vezetı fıtanácsos 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és még további árajánlatok 
bekérését javasolta a Képviselı-testületnek.  
 
Barton András, vezetı fıtanácsos: 
 
- Tegnap konkrét döntés született, hogy a portálok cseréje legyen meg, és 
ne kelljen falazni, és a fehér színő árajánlatot vennénk figyelembe. Volt a 
bizottságnak egy olyan kérése, hogy másik árajánlat is érkezzen. A mai nap 
Csongrádról jöttek felmérni és észrevették, hogy a korábban kapott ajánlat-
ból egy ablak hiányzik. Felvettem a kapcsolatot a már ajánlatot küldı kivi-
telezıvel és közölte, hogy kijön és pontosítjuk a méreteket, valamint a 
részleteket is. Várhatóan csütörtökre megérkezik a csongrádi árajánlat is 
és a következı testületi ülésre be lehet hozni a két árajánlatot.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
- Ebben az esetben a radiátorok maradnak és a csöveket sem kell bántani.  
 
Barton András, vezetı fıtanácsos: 
 
- Maradnak és utána meglátjuk, hogy kell-e rajta változtatni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a következı testületi ülésre még egy árajánla-
tot kapunk és össze tudjuk hasonlítani.  
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
144/2010. (X.28.) Kth.  
 
Elıterjesztés a Gyermekorvosi rendelı nyílászárók hıszigetelésére készült 
árajánlatról. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
Gyermekorvosi rendelı nyílászárók hıszigetelésére még további árajánlatot 
kér, és a következı ülésre hozza vissza döntésre. 

================ 
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- dr. Csernus Tibor képviselı 16,33 órakor megérkezett a Képviselı-testületi ülés-
re, így a jelenlévık száma: 7 fı - 

 
3.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy:  Elıterjesztés Tiszaalpár, Mátyás király utca I. sz. orvosi ren-

delı mozgáskorlátozott feljáró építési munkáiról. (Írásos anyag 
mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 

 

    Elıadók: dr. Vancsura István polgármester 
             Barton András vezetı fıtanácsos 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és azt 
javasolta a Képviselı-testületnek, hogy I. sz. orvosi rendelı mozgáskorlá-
tozott feljáró építési munkáit halassza el az önkormányzat, és további in-
tézkedéseket eszközöljön ebben a kérdésben. A rendelıvel kapcsolatban még 
érkezett egy kérelem, melyben a háziorvos kéri, hogy a rendelıhöz csatolt 
szoba padlózatát ki kell cserélni, mivel az nem felel meg az ÁNTSZ követel-
ményeinek. A burkolóanyag vásárlása megtörtént, csak a burkolási költségek-
hez történı hozzájárulást kéri az önkormányzattól, melynek összes költsége 
63 eFt az árajánlat alapján.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
- Arra kérem a testületet, hogy a 63 eFt-os összeget támogassa.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Tiszaalpár, 
Mátyás király utca I. sz. orvosi rendelı mozgáskorlátozott feljáró építési 
munkáiról szóló elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
145/2010. (X.28.) Kth.  
 
Elıterjesztés Tiszaalpár, Mátyás király utca I. sz. orvosi rendelı mozgás-
korlátozott feljáró építési munkáiról. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
Tiszaalpár, Mátyás király utca I. sz. orvosi rendelı akadálymentesítésének 
a megoldási lehetıségeit tovább vizsgálja.  

================ 
 
- Szavazásra bocsátja az I. sz. orvosi rendelıhöz csatolt helyiség burkolá-
sához történı 63 eFt-os költséggel való hozzájárulást.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
146/2010. (X.28.) Kth.  
 
I. sz. orvosi rendelıhöz csatolt helyiség burkolási munkálataihoz hozzájárulás. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az I. sz. orvosi 
rendelıhöz csatolt helyiség burkolási munkálataihoz 63 eFt-tal hozzájárul. 

================ 
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4.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Czímer Illés Tiszaalpár, Deák Ferenc u. 73. sz. alatti lakos te-

rületvásárlási kérelme. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
 

    Elıadók: dr. Vancsura István polgármester 
             Barton András vezetı fıtanácsos 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Czímer Illés által beadott kérelmet kiegészíteném a Tóth Istvánné által 
beadott kérelemmel, melyet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részletesen 
megtárgyalt, az volt a javaslat, hogy a Hivatal kérdezze meg a Földhiva-
talt, és ezen információk beszerzése után terjesszük újra a testület elé. 
 
Barton András, vezetı fıtanácsos: 
 
- A Földhivatallal tudtam beszélni, tegnap Csernus doktor elmondta, hogy a 
társasház alapító okiratának módosítása szükséges az adás-vételhez, és mi 
az önálló telek kialakításának a feltétele. Ezt igényelné a Földhivatal, 
mert e-nélkül nem tudják bejegyezni.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
- A Földhivatalnál történt tájékozódás alapján szükséges az alapszabály mó-
dosítása, így a testület nem tudja kezelni ezt a kérelmet, mert e-nélkül 
nem jegyzik be a tulajdonjogot. Ettıl függetlenül a telekkialakítás lehetı-
ségét vizsgálni kellene.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Meg fogjuk nézni, hogy erre milyen lehetıségünk van. Azzal a kiegészítés-
sel utasítsuk el a kérelmet, hogy a szövetkezeti lakás alapszabályának mó-
dosítása után bármikor vissza tudunk rá térni.   
 
- Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
147/2010. (X.28.) Kth.  
 
Czímer Illés és Tóth Istvánné Tiszaalpár, Deák Ferenc u. 73. sz. alatti la-
kosok területvásárlási kérelme. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Czímer Illés, vala-
mint Tóth Istvánné Tiszaalpár, Deák Ferenc u. 73. sz. alatti lakosok terü-
letvásárlási kérelmét elutasítja.  
 
Ha a szövetkezeti lakásokra vonatkozó alapszabály lehetıvé teszi a terület-
eladást újra tárgyalja.  

================ 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Békés Credit Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft ajánlata in-

gatlanok értékelésére. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
 

    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az ajánlatot megtárgyalta és elfogadás-
ra javasolja.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
- A TÉSZ által használt területet egyesíteni kell, és a véglegesen kialaku-
ló telket egy hrsz-ként kellene felértékeltetni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja az ingatlanok felértékeltetését az elıterjesztésben 
szereplı árakkal együtt.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
148/2010. (X.28.) Kth.  
 
Békés Credit Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft ajánlata ingatlanok értékelésére. 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Békés Credit 
Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft ajánlatát az elıterjesztésben sze-
replı ingatlanok értékelésére vonatkozóan elfogadja. 

================ 
 
6.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Bejelentések, képviselık kérdései, interpellációi. 
 
    6.1.) Napirendi pont:  
 
          Tárgy: Bejelentések  
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az óvodának van egy bejelentése, hogy az ıszi szünet idejére (november 2-
5-ig) zárva tart, mivel nincs igény a szünet idejére, kéri továbbá, hogy az 
óvoda alapító okiratának 8. pontját módosítsa az önkormányzat, mivel a régi 
adószám szerepel rajta, amely már évek óta nem élı adószám, és a törzsköny-
vi nyilvántartás nem tartalmaz adószámot.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az óvoda alapító ok-
iratának módosítását.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
149/2010. (X.28.) Kth.  
 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tündérrózsa Nap-
közi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának 8. pontjának módosítását - tekintet-
tel arra, hogy az óvoda nem rendelkezik adószámmal és azt a törzskönyvi nyil-
vántartás sem tartalmazza – elfogadja.  

Fentiek alapján a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának 8. 
pontjában feltüntetett adószámot törli az alapító okiratból. 

================ 
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6.2.) Napirendi pont: 
 
      Tárgy: Képviselık kérdései, interpellációi 
 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
- Polgármester úrnak volt a javaslata az elızı ciklus utolsó bizottsági 
ülésén, hogy a testületet a bizottság elnöke tájékoztassa, hogy mi volt az 
ülésen. Mivel minden képviselı tagja a bizottságnak így nem kell beszámol-
ni, hogy mi zajlott a bizottsági ülésen. Amikor a Szociális Bizottság elnö-
ke volt Puliusné Marika a 80 éven felülieknek karácsonyra ajándékutalvány 
lett adva 2008-ban, tavaly nem volt. Azt szeretném kérdezni, hogy tavaly 
miért nem kaptak?  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselı: 
 
- Miért maradt el nem tudok magyarázatot adni, talán polgármester úr halála 
volt az oka és az idıközi választás, de nem szándékosan maradt el.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Komoly idıigénye van ennek, hogy minden helyre ki tudjunk menni, a követ-
kezı ülésre meg kell nézni, hogy hány személyrıl lenne szó. A gyermekkará-
csonnyal együtt megtárgyaljuk.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
- Közmeghallgatással kapcsolatban úgy határoztunk, hogy a következı testü-
let döntsön az idıpontról.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Javasoljuk a december 03. (péntek) 17,00 órai idıpontot a közmeghallgatás 
megtartására, a napirendi pontjáról pedig a következı ülésen döntsünk.  
 
- Szavazásra bocsátja a közmeghallgatás idıpontját.  
 
A Képviselı-testület a közmeghallgatás idıpontjára tett javaslatot egyhan-
gúlag tudomásul vette.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
- Az Ady E. u. 42. sz. alatti ingatlan tulajdonosa megkeresett, hogy az 
óvoda felıli házfaluk továbbra is vizesedik, mivel az óvoda udvara fel lett 
töltve, polgármester úr volt kint és megnézte. A József Attila utcai óvodá-
val kapcsolatban polgármester úr említette, hogy a nıvérek nem tartanak 
igényt az ingatlanra. Ennek az óvodának az udvara régen a hısök parkja 
volt, az lenne a javaslatom, hogy amíg önkormányzati tulajdonban van addig 
valamilyen emléket kellene állítani az I. világháborús áldozatoknak.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ha el kell adni akkor magántulajdonba kerül és utána a tulajdonos rendel-
kezik vele. Úgy gondolom, hogy ahol a II. világháborús áldozatok emlékmőve 
van, ott megoldható lenne az I. világháborús áldozatoknak is emlékmővet ál-
lítani. Az Ady E. u. 42. sz. alatti ingatlant Horváth Zoltánnal megnéztük 
és van némi igazságuk abban, hogy az elején fel lett szedve a beton ami le-
vezette a vizet, és megígértük, hogy visszaállítjuk, de ez valami oknál 
fogva elmaradt. Ott a hátsó rész csatornával van megoldva, ami ebbıl ránk 
hárul az az ereszcsatorna kivezetése az árokba.  
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Kacziba Sándor, képviselı: 
 
- Több mint egy évvel ezelıtt a Móricz Zs. u. lakóknak volt egy kérésük, 
hogy a piactelek sarkától a következı útkeresztezıdésig semmilyen lámpa 
nincs. Továbbra is ugyanez az állapot, akkor megállapodtunk, hogy az elıtte 
lévıkbıl helyeznek oda át mivel ott mindegyik oszlopon van lámpa és csak az 
átszerelési költségbe kerülne. Az ’56-os megemlékezés úgy gondolom, hogy 
egy kicsit balul sült el. Azt gondolom, hogy ez egy bohóckodás volt, de a 
nyakba akasztott géppuska nem való ilyen eseményekre.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
- Erre ki ad engedélyt Alpáron, hogy ilyen megtörténhessen, ezt lehet sza-
badon csinálni, mert én is úgy gondolom, hogy ennek Tiszaalpáron helye nincs.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Való igaz, hogy ez kelthet rossz érzést, az viszont tény, hogy ezek ’56-
ban ott voltak, erre én sem voltam felkészülve, hogy ık ’56-os felszerelés-
ben jelennek meg. Ezt tolmácsolni fogom nekik, hogy nem vették jó néven ezt 
a demonstrálást, ettıl függetlenül szépen zárult az ünnepség.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
- Ez egy községi szervezéső rendezvény volt, itt elvileg olyan elemek, mő-
sorok vehetnek részt amiket az önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagy, 
vagy jegyzı asszony, polgármester úr jóváhagy. Ott kellett volna még jelez-
ni nekik, hogy valamilyen tartózkodóbb módon vegyenek részt az önkormányza-
ti szervezéső ünnepségen. Az fıleg nagy gond volt, hogy a koszorúzásnál is 
ottmaradtak. Amiért szót kértem az volt, hogy október 31-el Bársony István-
nak megszőnt a jogviszonya, errıl szeretnénk tájékoztatást kapni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Én az egyetértési jogomat gyakoroltam azzal, hogy megszőnt a munkaviszo-
nya. Nem titok, hogy az önkormányzatnál bizonyos létszámcsökkentést kell 
elérnünk. Ennek egyik legjobb módja, ha lejár egy szerzıdés és nem kerül 
meghosszabbításra. Lesznek akik nyugdíjba vonulnak, és nem kerül a helyükre 
senki, így elérjük a szerintünk optimális létszámot. Bizonyos átszervezések 
folytán még más társaságokat is lehet létrehozni. Rövid idın belül ezt is 
meg fogjuk tárgyalni. A Mővelıdési Ház ezután is fog mőködni, más formában 
de meg fogjuk tartani ezt a színvonalat, ezeket meg fogjuk tudni oldani.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
- Polgármester úr szavaiból azt veszem ki, hogy november 1-tıl ezt a fel-
adatkört senki nem fogja ellátni.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
- A feladat el lesz látva, lehet, hogy az iskolának át lesz adva, a költ-
ségvetés tárgyalásakor ez is napirendre kerül.  
 
Sztakó Ildikó, könyvtáros: 
 
- Bársony István volt a felelıs kiadója az újságunknak, ki lesz ezután?  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
- Ezt a következı héten felül kell vizsgálni.  
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Ajtai Elemér a CKÖ részérıl hozzászólásra jelentkezik, melyhez a Képviselı-testület 
egyhangúlag hozzájárult. 

 
Ajtai Elemér, a CKÖ részérıl: 
 
- A Tiszavirág Együttesnek ha lesz valamilyen problémája akkor kit kell keresni?  
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az intézmény ugyanúgy nyitva lesz, szakkörök ugyanúgy mőködnek, az át-
adás-átvétel rövidesen meg fog történni.  
 
Ajtai Miklós, lakosság részérıl: 
 
- A Móricz Zs. u. 22. és 24. sz. alatti telkekre lett-e valamilyen döntés hozva?  

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Nem tudom a hagyatéki eljárás lezárult-e. Akkor tudunk csak továbblépni. 
A hivatali ügyfélfogadások rendjén változtatni kell, hogy valóban akkor 
történjenek, mert így a hivatalban dolgozni nem lehet.  
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
- Ennek a településnek komoly hagyományai vannak, valahogyan meg lesz old-
va. Az Alkotótábornak és a Mihály-napi rendezvénynek komoly súlya van. Eze-
ket nem lehet úgy elvégezni mint a többit. Innen kezdve a mi hagyományırzé-
sünk fuccsba megy.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Nyugtával dicsérjük a napot, ha személyfüggı dolgok vannak, akkor törés 
következhet be. Biztos vagyok benne, hogy ezt a kérdést is meg fogjuk oldani.   
 

- dr. Vancsura Zoltán képviselı 17,23 órakor megérkezett a Képviselı-testületi 
ülésre, így a jelenlévı képviselık száma: 8 fı - 

 

Barna Sándor, képviselı: 
 
- Vitatom polgármester úrnak ezt az álláspontját, mert amikor december 13-
án megválasztottuk, el tetszett mondani, hogy látja milyen jól dolgozik 
Bársony István, az elmúlt kilenc hónapban miért változott meg ez az álláspont?   
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 

- Jobban beleláttam a dolgokba és szuverén jogom, hogy döntsek ebben a kér-
désben, illetve akkor értékeljünk egy dolgot ha majd egy rendezvény lezaj-
lik, Bársony István is tudta, hogy ez a szerzıdés meddig tart.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mivel több kérdés, interpelláció nincs, a válaszokat a képviselık elfo-
gadták, a Képviselı-testületi ülést 17,25 órakor bezárja.  
 

K.m.f. 

 
    /: Dr. Vancsura István:/                 /: dr. Menyhárt Anett :/ 

               polgármester                              jegyzı 
 
                  

  /: dr. Puliusné Sárdi Mária :/           /: dr. Taricska Tibor :/ 
           jegyzıkönyv-hitelesítı               jegyzıkönyv-hitelesítı 


