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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám:   43-19/2010.  
  
 

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

november 11-én tartott ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: dr. Vancsura István polgármester 
              Barna Sándor, Bartók István, 
              dr. Csernus Tibor, Kacziba Sándor,  
              dr. Puliusné Sárdi Mária, 
              dr. Taricska Tibor (7 fı) 
              dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselı: Csernák Csilla, 
                                                     dr. Vancsura Zoltán 
               
              Külön meghívottak: 
              Sztakó Ildikó könyvtáros 
              Szentirmay Tamás újságíró 
              Kiss Mária óvodavezetı 
              Ajtai Elemérné CKÖ elnöke 
              Boris Ferenc közterület-felügyelı 
              dr. Martus Mónika gyermekorvos 
               
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 

- Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselı-
testület határozatképes, jelen van 7 fı.  
  
Az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján jegyzıkönyv hitelesítıknek javasol-
ja dr. Csernus Tibor és Barna Sándor képviselıket.  
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal 6 igen 
szavazattal- ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással - egyetértett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Javaslatot tesz a napirendi pontokra.     
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
- Javasolja, hogy a 8. és 9. napirendi pontot cseréljük fel, a zárt ülést 
tartsuk utoljára, valamint 10. napirendi pontként javasolja a polgármester 
hatáskörébe átruházott szociális támogatásokról egy tájékoztatót.   
 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
Beszámoló a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról és az 
elızı ülés óta történt fontosabb eseményekrıl.  
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1.) Elıterjesztés a Gyermekorvosi rendelı nyílászárók hıszigetelésére készült ár-
ajánlatról. 

 
    Elıadók: dr. Vancsura István polgármester 
             Barton András vezetı fıtanácsos 
 
2.) Árajánlat Tiszaalpár Móricz Zs. – Liszt F. utcákban lámpa áthelyezésére.  
 
    Elıadók: dr. Vancsura István polgármester 
             Barton András vezetı fıtanácsos 
 
3.) Elıterjesztés az Önkormányzat 2011. évi belsı ellenırzési tervérıl. 
 
    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
4.) Elıterjesztés Tiszaalpár, Ady Endre utcai óvoda 2 csoportszobával történı bıví-

tésével kapcsolatos közbeszerzési eljárásról. 
 
    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
5.) Elıterjesztés a Tiszaalpári Hírmondó Szervezeti és Mőködési Szabályzatának mó-

dosítására, felelıs kiadó megbízása. 
 
    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

6.) Eperke Családi Napközi kérelme. 
 
    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
7.) Döntés a térfigyelı rendszer kiépítésérıl. 
 
    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
8.) Bejelentések, képviselık kérdései, interpellációi.  
 
9.) BURSA ösztöndíjpályázatra érkezett kérelmek elbírálása (zárt ülés) 
 
    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

10. Tájékoztató a polgármester hatáskörébe átruházott szociális támogatások-
ról. (zárt ülés) 

 
    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
  
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Megkérdezi, hogy a javasolt napirendi pontokhoz van-e még kiegészítés a 
képviselık részérıl? 
 
- Mivel további kiegészítés, javaslat nincs, szavazásra bocsátja a javasolt 
napirendi pontokat.  
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal és azok sorrendjével - 
7 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: 
 
- Lejárt testületi határozat nincs, és az elızı ülés óta fontosabb esemény 
nem történt, így rátérnénk az 1. napirendi pont tárgyalására.  
 
A Képviselı-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.  
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1.) Napirendi pont:  
 
    Tárgy: Elıterjesztés a Gyermekorvosi rendelı nyílászárók hıszigetelésére ké-

szült árajánlatról. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
 

    Elıadók: dr. Vancsura István polgármester 
               Barton András vezetı fıtanácsos 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén részletesen megtárgyalta, annak 
megfelelıen terjesztem elı a mai Képviselı-testületi ülésre. A bizottság a 
Parketta Diszkont Kecskemét által benyújtott árajánlatot javasolja elfogadni.  

 
Barna Sándor, képviselı: 
 
- A mai nap átolvastam az anyagot, és úgy gondolom, hogy jó döntést hozott 
a bizottság. A 637.983.- Ft összegbıl 30 %-ot kell fizetni a megrendelés-
kor, ha egy összegben egyenlítenénk ki akkor még 2 % kedvezményt adna, me-
lyiket választjuk?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A 30 % elıleg kifizetésével javasolja az árajánlat elfogadását. Mivel 
több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Gyermekorvosi rendelı 
nyílászárók hıszigetelésére készült árajánlat elfogadását.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
152/2010. (XI.11.) Kth.  
 
Elıterjesztés a Gyermekorvosi rendelı nyílászárók hıszigetelésére készült 
árajánlatról. 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gyermekorvosi 
rendelı nyílászárók hıszigetelésére a Parketta Diszkont (Kecskemét, Nagykı-
rösi u. 12.) árajánlatát (637.983.-Ft) 30 % elıleg kifizetésével fogadja el.  

===================== 
 
2.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Árajánlat Tiszaalpár Móricz Zs. – Liszt F. utcákban lámpa áthe-

lyezésére. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
 

    Elıadók: dr. Vancsura István polgármester 
             Barton András vezetı fıtanácsos 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az árajánlatot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfoga-
dásra javasolja.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Tiszaalpár Móricz 
Zs. – Liszt F. utcákban lámpa áthelyezésérıl szóló árajánlatot.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
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153/2010. (XI.11.) Kth.  
 
Árajánlat Tiszaalpár Móricz Zs. – Liszt F. utcákban lámpa áthelyezésére. 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpár Móricz 
Zs. – Liszt F. utcákban lámpa áthelyezésérıl szóló, DÉMÁSZ Prímavill Kft 
árajánlatát (95.441.- Ft + Áfa) elfogadja.  

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

- dr. Martus Mónika gyermekorvos 16,20 órakor eltávozott a Képviselı-testületi 
ülésrıl - 

 
3.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Elıterjesztés az Önkormányzat 2011. évi belsı ellenırzési tervérıl. 
             (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
 

    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az elıterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfo-
gadásra javasolja.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az Önkormányzat 
2011. évi belsı ellenırzési tervérıl szóló határozat-tervezetet.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
154/2010. (XI.11.) Kth.  
 
Elıterjesztés az Önkormányzat 2011. évi belsı ellenırzési tervérıl. 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évi belsı 

ellenırzési tervet jóváhagyja.  
 
Felelıs: dr. Menyhárt Anett 
Határidı: folyamatos  

===================== 
 
4.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár, Ady Endre utcai óvoda 2 csoportszobá-

val történı bıvítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárásról. 
(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 

 

    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az elıterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és abban 
maradtunk, hogy a testület korábbi határozatának megfelelıen 20 millió Ft-
ot különített el erre a célra, ezért az ajánlatot nem tudja elfogadni, így 
javasolja a közbeszerzési eljárás eredménytelennek való nyilvánítását.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
- 300 eFt-ot vesztünk ezzel, ez minek a költsége? 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A bonyolítónak a díja.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
- A nyílt eljárást 100 eFt + Áfa összegért végezné el a közbeszerzési eljá-
rást bonyolító.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A következı héten lenne egy rendkívüli testületi ülésünk, és ha elfogadja 
a testület akkor ebben az évben a döntés még megszülethet.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
- A csomagok díja is nála köt ki, lehetne-e vele alkudni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Petıfi Népébe és a helyi újságba egy hirdetést még megpróbálunk bele 
alkudni. 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Tiszaalpár, 
Ady Endre utcai óvoda 2 csoportszobával történı bıvítésével kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítását.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
155/2010. (XI.11.) Kth.  
 
Elıterjesztés Tiszaalpár, Ady Endre utcai óvoda 2 csoportszobával történı 
bıvítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárásról. 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpár, Ady 
Endre utcai óvoda 2 csoportszobával történı bıvítésével kapcsolatos közbe-
szerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja.   

===================== 
 
5.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Elıterjesztés a Tiszaalpári Hírmondó Szervezeti és Mőködési Sza-

bályzatának módosítására, felelıs kiadó megbízása. (Írásos anyag 
mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 

 

    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az elıterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság valamint az Ügyrendi 
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A lap kiadójának megszőnt 
a munkaviszonya, az ezzel kapcsolatos módosításokat, illetve a szerkesztés-
sel kapcsolatban néhány módosítás belekerült, ezért vált szükségessé a mó-
dosítás. Maróti Pál lenne a felelıs kiadó és térítés nélkül vállalja ezt a 
feladatot.  
 
Sztakó Ildikó, Tiszaalpári Hírmondó szerkesztıje:  
 
- A Szervezeti és Mőködési Szabályzatban a 3. oldalon a 3.6.) pont utolsó 
elıtti bekezdésében a „tisztességében” szót „tisztségére” ki kell javítani. 
A kézirat megırzésénél a „R” 15. §-a mit takar?  
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Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
- Ez módosítás, és benne maradt. 
 
Sztakó Ildikó, Tiszaalpári Hírmondó szerkesztıje:  
 
- A Szervezeti és Mőködési Szabályzatban a 2. oldalon a 3.7.) pontban az 
aláhúzott résznél a szerkesztı feladatánál: a terjesztés költségeinek köz-
vetítésérıl: „hiányzik, nincs több írva” 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
- A felelıs kiadó gondoskodik a költségérıl.  
 
Sztakó Ildikó, Tiszaalpári Hírmondó szerkesztıje:  
 
- A terjesztés kinek a feladata lesz?  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
- A szerkesztı gondoskodik a megjelentésrıl, a többi a kiadó feladata.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A következıképpen módosulna az aláhúzott rész: „A szerkesztı biztosítja a 
közlésre szánt sajtóanyagnak a sokszorosítást végzı szervhez juttatását, 
gondoskodik a lap megjelentetésérıl.”  
 
- A módosítással együtt szavazásra bocsátja a Tiszaalpári Hírmondó Szerve-
zeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról, felelıs kiadó megbízásáról 
szóló elıterjesztést a módosítással együtt.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
156/2010. (XI.11.) Kth.  
 
Elıterjesztés a Tiszaalpári Hírmondó Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
módosítására, felelıs kiadó megbízása. 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpári Hír-
mondó Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról szóló elıterjesz-
tést a kiegészítéssel együtt elfogadja. Felelıs kiadónak Maróti Pált bízza 
meg, aki a feladat ellátását térítés nélkül vállalta. 

===================== 
 
6.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Eperke Családi Napközi kérelme. (Írásos anyag mellékelve a jegy-

zıkönyvhöz) 
 
    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 

 
- A védını elvégezte a felmérést, hogy mennyi gyereket vinnének a bölcsıdé-
be, öt gyerek volt, még hetet vinnének különbözı idıpontban. A következıket 
javasolnám: A tegnapi variációkból fogadjuk el a 12 gyerekkel a családi 
napközit, minden hónapban jelenléti ívet kelljen vezetni, annak megfelelıen 
fizetné az önkormányzat a támogatást, 2011. május 31-ig. Ez az idı elegendı 
lenne arra, hogy a még nyitott kérdéseket is megvizsgáljuk.  
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Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
- Teljes kihasználtsággal mennyibe kerülne az önkormányzatnak. Kb. 1 millió 
forintot honnan lehet elvenni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Tartalékból tudjuk fedezni.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı:  
 
- A városföldi jegyzıtıl kértem tájékoztatást ık hogyan csinálják. İk kö-
töttek egy megállapodást, melybıl kértem egy másolatot. Beleírnánk, hogy 
gyermekenként 12 eFt, jelenléti ívet kérnénk, és az alapján fizetnénk ki a 
12 eFt-ot, csökkentve a hiányzó napokkal és beleírnánk, hogy belsı ellenır 
útján ellenırizzük.  
 
- Csernák Csilla 16,35 órakor megérkezett a Képviselı-testületi ülésre, így a je-

lenlévı képviselık száma: 8 fı - 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
- Ha ez a témakör nálunk landol és a költségviselık mi vagyunk, a finanszí-
rozást december 31-ig javasolom, ha ezt lehetne mőködtetni akkor át kell 
venni és innentıl a saját dolgainkat vinnénk tovább. Ha meg van rá a lehe-
tıség, hogy lehet igényelni a támogatást, akkor a decemberi testületi ülé-
sen már lehet dönteni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ennek az elindítására lehet, hogy kevés lesz ez az idı. Amit lehetett ta-
lálni ezzel kapcsolatban azok alapítványi támogatások voltak.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
- Egy közhasznú alapítványról van szó, a szülık által befizetett összeg 
után kedvezményben részesülnek. Január 31-ig javasolom az ünnepekre való 
tekintettel és a költségvetésnek is februárra össze kell állnia és akkor 
látjuk, hogy mit tudunk ezzel kezdeni. Az a kérésem, hogy a decemberi ülés-
re már be kellene hozni megtárgyalásra.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Képviselı úr javaslata szerint a jelenleg fennálló rendszert január 31-ig 
támogassuk.  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselı: 
 
- Tudomásom szerint van a faluban még egy családi napközi, azzal is fel le-
hetne venni a kapcsolatot.  
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
- Nekem is az a véleményem, hogy nem lettünk okosabbak mint tegnap, tovább-
ra is 5 gyerek maradt. Ha január 31-ig látnánk, hogy 12 gyerek lesz, akkor 
elmondhatnánk, hogy ezt az összeget 12 gyerekre adtuk. Ha továbbra is 5 
gyerek marad, talán kettıvel lehet több, de az is még csak 7 gyerek és nem 
látom a biztosítékot, hogy május végére 12 gyerek lesz a napköziben.  
 

- dr. Vancsura Zoltán képviselı 16,42 órakor megérkezett a Képviselı-testületi 
ülésre, így a jelenlévı képviselık száma: 9 fı - 
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Barna Sándor, képviselı: 
 
- Annyit szeretnék kérdezni, hogy ha az elhangzott javaslat szerint 12 eFt-
ot fizetnének a szülık, 12 eFt-ot adna az önkormányzat január 31-ig, addig 
a bérleti díj is elengedésre kerülne? 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
- 100 eFt/hó összeget jelentene az önkormányzat részérıl a jelenlegi lét-
szám igénybevételével.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Meg kell nézni a szerzıdést, hogy mennyi a felmondási idı, mert azt be 
kell tartani.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
- Ha elengedjük a bérleti díjat, akkor szívességi használó lesz.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az elhangzott feltételekkel január 31-ig támogatná az önkormányzat a nap-
közit. Ezen idıszak alatt megnéznénk, hogy az önkormányzat alapítványi for-
mában tudná-e tovább mőködtetni.  
 
- Szavazásra bocsátja az Eperke Családi Napközi kérelmét az elhangzott ki-
egészítésekkel együtt.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
157/2010. (XI.11.) Kth.  
 
Eperke Családi Napközi kérelme. 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Eperke Családi 
Napközit 2011. január 31-ig gyermekenként havi 12 eFt-tal, és a bérleti díj 
elengedésével támogatja, azzal a feltétellel, hogy jelenléti ívet kell ve-
zetni, és az alapján kerül sor a támogatás kifizetésére, melyet belsı el-
lenır útján ellenıriz az önkormányzat.   

===================== 
 
7.) Napirendi pont: 
 
 
    Tárgy: Döntés a térfigyelı rendszer kiépítésérıl. 
 
    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Arról kellene döntenünk, hogy a térfigyelı rendszernek a pályázati fel-
tételeit ki kell dolgozni, hogy ki tudjuk írni. Kopjás Mihály meg tudná 
csinálni, azt nem tudom, hogy mennyit kérne érte.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
- Arra vonatkozóan volt-e tájékoztatás, hogy pályázati lehetıség van-e?  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Úgy tudjuk, hogy nincs, bele lehet tenni ebbe a felkérésbe, hogy elınybe 
részesítjük aki pályázati pénzt tud erre szerezni. Egy hirdetést kellene 
megfogalmazni,hogy aki ilyen rendszert ki tud építeni adjon be árajánlatot.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
- Egy hirdetésbe árajánlatot is tennénk bele, és leírnánk, hogy vállalná 
annak a lehetıségét is, hogy pályázati lehetıséget kutatna fel. Addig meg 
lehetne kérdezni Kopjás Mihályt, hogy el tudná-e vállalni és milyen összegért.  
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Hol jelentessük meg, Petıfi Népében, és a honlapon? Felvállalom, hogy en-
nek a szövegét megfogalmazom.  
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
- Szét kellene választani a két lehetıséget, hogy szükség van-e rá, vagy 
nincs szükség. Az idei évben nincs pályázati rendszer, amennyiben erre 
szükségünk van akkor pályázati támogatás nélkül is vállaljuk-e?  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
- A lakosságot is be kell vonni ebbe a térfigyelı rendszerbe, és ezt hogyan 
tudnánk megoldani?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Írjuk ki a hirdetményt, érkeznek be az ajánlatok, és akkor meg tudjuk 
tárgyalni. Ha megbíz a testület, akkor egyeztetek Kopjás Mihály úrral, hogy 
15 napon belül tud-e árajánlatot beadni.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
- Legyen benne db szám és az is legyen leírva, hogy amennyiben bıvítésre 
kerül sor akkor milyen többlet költséggel jár, és magánszemély is beszáll-
hasson. A bejövı utakat próbáljuk meg lefedni, vagy a legfertızöttebb terü-
leteket bekamerázni.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
- A kamera számot érdemes beletenni, és főzzük hozzá, hogy kétféle módon 
várjuk az ajánlatokat, sugárzásos és kamera rendszerre is.  
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
- Ha ténylegesen kamerarendszer lesz kiépítve, akkor a tanyavédelmet és a 
Polgárırséget szervezzük át. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
- A következı ülés rendkívüli ülés lesz, az egyéni riasztórendszerrel kap-
csolatban mi lesz a következı lépés? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az újságban meg fog jelenni egy tájékoztató, de gyorsabb lesz ha szóróla-
pot küldünk ki. Bízzon meg engem a testület, hogy a következı héten jelen-
tessük meg a hirdetést, a megjelenéstıl számítva kéthetes határidıt adnánk. 
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Megnézem Lajosmizsén hogyan oldották meg ezt a problémát, és a beérkezı ár-
ajánlatok függvényében tudunk dönteni.  
 
- Kiss Mária óvodavezetı 17,05 órakor eltávozott a Képviselı-testületi ülésrıl - 

 
- Szavazásra bocsátja a térfigyelı rendszer kiépítésérıl szóló javaslatot.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
158/2010. (XI.11.) Kth.  
 
Döntés a térfigyelı rendszer kiépítésérıl. 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a térfigyelı rend-
szer kiépítésével kapcsolatban úgy dönt, hogy a következı héten jelentessük 
meg a hirdetést, és ennek függvényében fog dönteni a kiépítésrıl. A hirde-
tés megjelentetésével polgármester urat bízza meg a Képviselı-testület.  

===================== 
 
8.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Bejelentések, képviselık kérdései, interpellációi. 
 

    8.1.) Napirendi pont: 
 
          Tárgy: Deák F. u. 80. sz. alatti ingatlan felértékeltetése. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Deák F. u. 80. sz. alatti ingatlan (TÉSZ) felértékeltetésérıl kell dön-
tenünk. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
- A vázrajzon az 5330 m2 meg van jelölve, de nincs jelezve, hogy melyik 
hrsz marad meg. A legkisebb szokott megmaradni.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
- Fel is kell értékeltetni a területet, a Békés Credit Pénzügyi és Számvi-
teli Szolgáltató Kft ezt is vállalná 20 eFt + Áfa összegért.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Deák F. u. 
80. sz. alatt lévı területet a vázrajznak megfelelıen elfogadjuk egy hely-
rajzi számmal, és ezt a területet értékeltessük fel a Békés Credit Kft-vel 
20 eFt + Áfa összegért. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
159/2010. (XI.11.) Kth.  
 
Deák F. u. 80. sz. alatti ingatlan (TÉSZ) felértékeltetése. 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Deák F. u. 80. 
sz. alatt lévı területet a vázrajznak megfelelıen elfogadja egy helyrajzi 
számmal, és a terület felértékeltetésével megbízza a Békés Credit Pénzügyi 
és Számviteli Szolgáltató Kft-t 20 eFt + Áfa összegért. 

===================== 
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 8.2.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Óvodabusz szerzıdésének meghosszabbítása. 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja, 
de határidıt nem jelölt meg.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
- Lehet úgy is kérni, hogy csak iskolai napokon, vagy a tanév tartama alatt 
munkanapokon.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
- Nyári idıszakban sokkal kevesebben vannak az óvodában.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
- A szülık panaszkodtak, hogy ½ 5 órakor kellene itt bent lenni a busznak 
és van amikor ¾ órát is késik.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
- A kezdeti nehézségek után már szerintem idıben itt van.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja az óvodabusz szerzıdésének meghosszabbítását.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
160/2010. (XI.11.) Kth.  
 
Óvodabusz szerzıdésének meghosszabbítása. 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az óvodabusz szer-
zıdését a tanév végéig (munkanapokon) meghosszabbítja.  

===================== 
 
- Szentirmay Tamás újságíró 17,13 órakor eltávozott a Képviselı-testületi ülésrıl - 
 
 
8.3.) Napirendi pont: 
 
      Tárgy: Közmeghallgatás idıpontja és napirendje. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A közmeghallgatás idıpontja 2010. december 03-án 17,00 órakor lenne, ahol 
rövid tájékoztatót tartanánk az utóbbi idıszak eseményeirıl. Meghívnánk a 
Rendırséget. Iványi urat próbálom elérni a bokrosi úttal és az utak állapo-
tával kapcsolatban, de még nem sikerült. Amennyiben nem sikerül felvenni 
vele a kapcsolatot, akkor késıbbi idıpontra halasztjuk. A többi a lakosság 
kérdései lennének.  
 

Csernák Csilla, képviselı: 
 
- Kenderesi urat meg lehetne hívni a közmeghallgatásra.  
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Barna Sándor, képviselı: 
 
- Nem is egyszer volt már közmeghallgatás a bokrosi út ügyében. Arra kérem jegyzı 
asszonyt, hogy a lakosság részére ne csak az újságban és a honlapon legyen kiírva a 
közmeghallgatás idıpontja és napirendje, hanem szórólapot is küldjünk ki.  

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja a közmeghallgatás idıpontját és napirendjét.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
161/2010. (XI.11.) Kth.  
 
Közmeghallgatás idıpontja és napirendje. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a közmeghallgatást 
2010. december 03. (péntek) 17,00 órakor tartja. Napirendje: Polgármester 
tájékoztatója a településen történt fontosabb eseményekrıl, tájékoztató a 
település közbiztonságáról, lakossági hozzászólások és egyebek.  

===================== 
 
8.4.) Napirendi pont: 
 
      Tárgy: Képviselık kérdései, interpellációi. 
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
- A zöldhulladék elszállításával kapcsolatban most mi a koncepció?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Nincs még semmi, a gond a helye ahová lehetne szállítani. Nem találunk 
olyan helyet ami bekeríthetı, zárható. A régi tüzép-telep helye erre megfe-
lelı lenne, de nem a miénk. A szennyvíztisztító-telep helyét amit megosz-
tottunk, a másik felét be kellene keríteni és az alkalmas lenne erre a cél-
ra. Meghatározott napokon lehetne kiszállítani, és ott lehetne komposztálni.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
- Megkeresett Kolozsvári Károlyné, hogy a mellette lévı Réczi József házának a le-
bontását elrendelte a kiskunfélegyházi építési hatóság még tavaly, de még nem tör-
tént semmi ebben az ügyben. Életveszélyessé van nyilvánítva az épület, ki lenne eb-
ben az illetékes.  

 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
- Az önkormányzat tett már lépéseket ebben az ügyben.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A kiskunfélegyházi építési hatóságnak el kell rendelnie a kényszer lebontást, 
mert különben nem lesz lebontva. Tudomásom szerint az építési hatóság volt kint, de 
nem történt semmi érdemleges ebben az ügyben. Írunk egy levelet, hogy tegyenek eb-
ben az ügyben valamit.  

 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
- Tegnap beszéltünk a nyomravezetıi díjról, ez lenne az egyik leghatékonyabb és 
leggyorsabban kivitelezhetı dolog, a karperec is nagyon jó, de mire az elterjed és 
hatékonnyá válhat, és a térfigyelı rendszer is a következı év elsı negyedévében 
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majd ki fog épülni, addig még több helyre betörhetnek. Errıl viszont ha most dön-
tünk, a holnapi szóróanyagba bele lehet tenni és utána már lehet, hogy igen rövid 
idın belül meg is lesznek a tettesek. Ez olyan fajsúlyú dolog, hogy érdemes lenne 
errıl dönteni és 1 millió Ft-os összeget kitőzni.  

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Rendırségtıl megküldték a statisztikát a tegnapi napig bezárólag. A va-
gyon elleni bőncselekmények, lopás, rongálás, sikkasztás 2009. évben 71 db 
volt, az idei évben eddig 50 db.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
- A közbiztonság tájékoztatójában kellene megjelentetni, hogy az önkormány-
zat 1 millió nyomravezetıi díjat fizet ki. Ennek a feltétel-rendszerét ki 
kell dolgozni.  
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
- Aki ide be lett engedve szippantani olcsóbban viszi el mint Kézsmárkiék.  
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
- Alkudni kell Kézsmérkiékkal, hogy talán ık is tudnák olcsóbban végezni a 
szippantást.  
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
- Emlékeztetem a képviselı társaimat, hogy november 15-én délután 3 órakor 
van a vagyonnyilatkozatok leadási határideje. Azt fogjuk-e látni, hogy mi-
lyen szórólap fog kimenni a vagyonvédelmi tevékenység ügyében? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ha van valakinek ötlete, szívesen fogadjuk.  
 
Boris Ferenc, közterület-felügyelı: 
 
- A szennyvízszállítással kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy nekünk 
Félegyháza van diszponálva. Ha nem lesz szennyvizünk beszállítva probléma 
lehet belıle, és abból is ha idegen szippantóst ide beengedünk, mert egye-
dül Kézsmárki Lászlóval van szerzıdés kötve.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Amíg nem kötünk másik szerzıdést, addig nem jöhet be más szippantani.  
 
- Mivel több kérdés, interpelláció nincs, a képviselık a választ elfogadták, a Kép-
viselı-testületi ülés 18,10 órától zárt ülés keretében folytatódik tovább.  

 
K.m.f. 

           
 
 

/: dr. Vancsura István :/              /: dr. Menyhárt Anett :/ 
             polgármester                             jegyzı 
    
 
 
          /: dr. Csernus Tibor :/              /: Barna Sándor :/ 
          jegyzıkönyv-hitelesítı             jegyzıkönyv-hitelesítı   


