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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám:   43-18/2010.  
 

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

november 04-én tartott rendkívüli ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: dr. Vancsura István polgármester 
              Barna Sándor, Csernák Csilla,  
              dr. Puliusné Sárdi Mária 
              dr. Taricska Tibor, dr. Vancsura Zoltán (6 fı) 
              dr. Menyhárt Anett jegyzı                                      
             
Bejelentéssel távollevı képviselı: Bartók István alpolgármester, 
                                   dr. Csernus Tibor  
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselı: Kacziba Sándor 
 
              Külön meghívottak: 
 
              Sztakó Ildikó könyvtáros 
              Kiss Lajos MSZP részérıl 
              Szamosi Kázmér Nemzeti Fórum Egyesület részérıl, 
              Ajtai Elemérné CKÖ elnöke 
 
                
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 Csernák Csilla és dr. Vancsura Zoltán képviselıket.  
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal 6 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - egyetértett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Javaslatot tesz a napirendi pontra.   
 
Javasolt napirendi pont: 

 
1.) Elıterjesztés KEOP támogatás igénybevételével tervezett szennyvízberu-

házás finanszírozásáról. 
 
    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontot.  
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi ponttal 6 igen szavazattal – el-
lenszavazat, tartózkodás nélkül - egyetértett. 
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A mai ülés rendkívüli ülés, és csak a meghívóban szereplı napirendi pont 
megtárgyalására kerül sor.  
 
1.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy:  Elıterjesztés KEOP támogatás igénybevételével tervezett szenny-

vízberuházás finanszírozásáról. (Írásos anyag mellékelve a 
jegyzıkönyvhöz) 

 
    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az elıterjesztést a képviselık megkapták. A pályázat benyújtásához hitel 
igénybevétele mindenképpen szükséges. Két formában kell a Képviselı-
testületnek a vállalást megtenni. Az egyik formája hitel és kamatai erejéig 
készfizetı kezesség vállalása, a másik pedig kötelezettség vállalás a hitel 
és kamatai visszafizetésére és a társulat mőködési költségeinek a finanszí-
rozására. 350 millió Ft az össz. bekerülési költség és a támogatás közötti 
összeg és kamatai. Ennek egy részét a lakosság a LTP-vel fogja fizetni, de 
ez a 8. év végén kerül egy összegben kifizetésre, de addig meg kell elıle-
gezni, és ami az önkormányzatot terheli és majdan azokat a szociális része-
ket is akik valamilyen oknál fogva nem tudják fizetni.  

 
- Kacziba Sándor képviselı 17,13 órakor megérkezett a Képviselı-testületi ülésre, 

így a jelenlévı képviselık száma: 7 fı - 
 
A társulat mőködési költségeinél, amikor ez az összeg megállapításra került 
az LTP-nél nem gondoltunk arra, hogy néhányszáz forintot tegyünk rá, hogy 
fedezze a mőködési költségeket. Ennek a fedezete nincs meg a Víziközmő-
társulatnál, ez a Képviselı-testületre marad. Legalább 4 órás alkalmazott 
kell aki kezeli az ügymenetet és egyéb járulékos költségek is felmerülhet-
nek amit nekünk kell biztosítani.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs szavazásra bocsátja egyenként a határo-
zat-tervezeteket. Aki egyetért a Tiszaalpári Víziközmő-Társulat tartozásai-
ra készfizetı kezesség vállalásával, kérem szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
150/2010. (XI.04.) Kth.  
 
A Tiszaalpári Víziközmő-Társulat tartozásaira készfizetı kezesség vállalása 
 
A Tiszaalpári Víziközmő-Társulat 2010. szeptember 06-i alakuló közgyőlésén 
a 6/4/2010. Kgy.sz. határozatával döntött "Tiszaalpár  nagyközség szenny-
vízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, 
felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért" címő KEOP-1-2-0/2F/09-
2010-0069 jelő pályázati projekt megvalósítására  350.000.000.- Ft beruhá-
zási hitel felvételérıl. 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata a 350.000.000.- Ft beruházási hitel és 
kamatai erejéig készfizetı kezességet vállal. 
 
Egyben hozzájárulását adja a költségvetési számlája elleni esetleges besze-
dési megbízás benyújtására a beruházási hitelt folyósító pénzintézet számára. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a készfizetı kezesi és a beszedési megbízásra 
vonatkozó felhatalmazó levél aláírására. 



 - 4 - 

Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 

================ 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 

- Szavazásra bocsátja a Tiszaalpári Víziközmő-Társulat által felveendı be-
ruházási hitel megfizetésérıl, és a mőködési költségek megfizetésérıl szóló 
határozat-tervezetet. 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
151/2010. (XI.04.) Kth.  
 
A Tiszaalpári Víziközmő-Társulat által felveendı beruházási hitel megfize-
tésérıl, és a mőködési költségek megfizetésérıl. 

 
1. A Tiszaalpári Víziközmő-Társulat 2010. szeptember 06-i alakuló közgyőlé-

sén a 6/4/2010. Kgy. sz. határozatával döntött "Tiszaalpár  nagyközség 
szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környeze-
tének,felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért" címő KEOP-1-2-
0/2F/09-2010-0069 jelő pályázati projekt megvalósítására  350.000.000.-
Ft beruházási hitel felvételérıl. 

   Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata a jóváhagyott „Társberuházói szerzı-
dés”-ben foglaltaknak megfelelıen, kötelezettséget vállal a beruházási 
hitel kamatainak megfizetésére. 

 
2. Tiszaalpári Víziközmő–Társulat 2010. szeptember 06-i közgyőlésén a 

2/1/2010. Kgy. sz. határozatával megalakult, a 2/2/2010. Kgy. sz. hatá-
rozatában  jóváhagyott alapszabályával határozatlan idıre. 

   Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata kötelezettséget vállal a Tiszaalpári 
Víziközmő-Társulat megalakulása napjától (2010.09.06.) a megszőnése nap-
jáig a mőködési költségeinek finanszírozására. 

 
Határidı: azonnal,                            
          folyamatosan a tárgyévi költségvetések jóváhagyásakor 
Felelıs:  polgármester 
          jegyzı 

================ 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mivel több napirendi pont nincs; a rendkívüli Képviselı-testületi ülést 
17,20 órakor bezárja.  
 

K.m.f. 

           
 

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

    
 
 

    /: Csernák Csilla :/               /: dr. Vancsura Zoltán :/ 
         jegyzıkönyv-hitelesítı               jegyzıkönyv-hitelesítı 
 


