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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám:   43-22/2010.  
 
 
 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.  

december 15-én tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: dr. Vancsura István polgármester 
              Barna Sándor, Bartók István, 
              Kacziba Sándor, dr. Puliusné Sárdi Mária, 
              dr. Taricska Tibor (6 fő) 
              dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselők: Csernák Csilla, 
              dr. Csernus Tibor, dr. Vancsura Zoltán 
               
              Külön meghívottak: 
              Sztakó Ildikó könyvtáros 
              Hájas Sándor TRIO TV részéről 
              Gibárszki Sándorné iskolaigazgató 
              Horváth Zoltán településüzemeltető 
              Kiss Mária óvodavezető 
              Ajtai Elemérné CKÖ elnöke 
              Mészárosné Gémes Brigitta Apraja Falva KH. Egy. 
              Győri István 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 

- Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület határozatképes, jelen van 6 fő.  
  
Az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján jegyzőkönyv hitelesítőknek javasol-
ja dr. Puliusné Sárdi Mária és dr. Taricska Tibor képviselőket.  
 
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslattal 6 igen 
szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül - egyetértett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Javaslatot tesz a napirendi pontokra a kiküldött meghívó szerint azzal a 
módosítással, hogy az 1. napirendi pont után tárgyaljuk a 16. napirendi 
pontot a tömegkommunikációs eszközökről szóló előterjesztést, utána előre-
jönne az 5. és 6. napirendi pont, utána a kiküldött meghívó szerint folyta-
tódna és kiegészülne 24. ponttal a tájékoztató az önkormányzati társulások 
2010. évi tevékenységéről, a társulási célok megvalósításáról. 25. pontban 
a bejelentések és ennek a keretében lenne a beszámoló az előző ülés óta 
történt fontosabb eseményekről, valamint zárt ülés keretében Garaczi 
Józsefné kérelme kerülne megtárgyalásra. További kiegészítés lenne a 20. 
napirendi pontnál, hogy „Előterjesztés Családi Napközi fenntartásáról, il-
letve Apraja Falva KH Egyesület részére adott támogatás meghosszabbításáról”.  
 
Javasolt napirendi pontok: 
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1.) Előterjesztés Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Tiszaalpár Szervezeti 
és Működési Szabályzatára, Házirendjére és éves munkatervére. 

 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             Kiss Mária óvodavezető 
 
2.) Előterjesztés tömegkommunikációs eszközökről.  
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
3.) Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi költségve-

tésének III. negyedévi teljesítéséről. 
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
4.) Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. 

(III.01.) Ktr. sz. rendeletének módosítására. 
 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
5.) Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költség-

vetési koncepciójára. 
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
6.) Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 8/1993. (XII.15.) Ktr. sz. 

rendeletének módosításáról.  
 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
7.) Előterjesztés az iparűzési adóról szóló 11/1999. (XII.01.) Ktr. sz. 

rendeletének módosításáról. 
 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
8.) Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgál-

tatásról szóló 9/2008. (IX.19.) Ktr. sz. rendelet módosításáról. 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
9.) Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelésre vonatkozó 

11/2010. (VI.17.) Ktr. sz. rendelet módosításáról. 
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
10.) Előterjesztés ingatlanok értékeléséről. 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
       
11.) Tájékoztató az önkormányzatnál és az iskolánál tartott ellenőrzésekről.  
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
12.) Előterjesztés az Alkotmány utca és a Dobó I. utca sarkán lévő megszűnt 

óvoda bontására és területének rendezésére.  
 
     Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
              Barton András vezető főtanácsos 
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13.) Előterjesztés a Csokonai Vitéz Mihály utca csapadékvíz elvezetési mun-

káira.  
 
     Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
              Barton András vezető főtanácsos 
 
14.) Tájékoztató Nagy György Sándor ajánlatáról ingatlan eladás-

ra/ajándékozásra vonatkozóan.  
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
15.) Előterjesztés Településgazdálkodási Kft megalakítására. 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
16.) Előterjesztés Tiszaalpár, Alkotmány utca rendezése – III. ütem, össze-

vont környezetrendezési engedélyezési – kiviteli tervdokumentáció elké-
szítését tartalmazó árajánlatról.  

 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
17.) Előterjesztés a településfejlesztési feladatellátás tárgyában. 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
18.) Kérelem Alkotmány u. 12. sz. alatti papírbolt bérleti díjának elenge-

désére, valamint Alkotmány u. 12.sz. alatti ingatlan tetőszigetelésére.  
      
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
19.) Gonda Zoltán Tvnetwork Nyrt. műszaki igazgató kérelme. 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
20.) Előterjesztés Családi Napközi fenntartásáról, illetve Apraja Falva KH 

Egyesület részére adott támogatás meghosszabbításáról. 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
21.) Tájékoztató szennyvízpályázat befogadásáról. 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
22.) Előterjesztés WBS Rendszerház Kft Térfigyelő rendszer pályázati felhí-

vásáról.  
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
23.) Előterjesztés Alkotmány u. 18. és Mátyás király utca 2. sz. alatti in-

gatlanok társasházzá történő alakításáról.  
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
24.) Tájékoztató az önkormányzati társulások 2010. évi tevékenységéről, a 

társulási célok megvalósításáról. 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
25.) Egyéb bejelentések, képviselők kérdései, interpellációi. 
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(A napirendi pont keretén belül Beszámoló a lejárt határidejű testületi 
határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb ese-
ményekről.)  

 
26.) Garaczi Józsefné Tiszaalpár Esze T. u. 57. sz. alatti lakos kérelme 
 
 
    (zárt ülés) 

 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Az Eperke Családi Napközivel kapcsolatban lenne javaslatom, hogy most ne 
tárgyaljuk mivel január 31-ig van a bérleti szerződésük megállapítva, a bi-
zottsági ülésen elhangzottak alapján, a januári ülésen térjünk erre vissza.     
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Megkérdezi, hogy a javasolt napirendi pontokhoz van-e még további kiegé-
szítés a képviselők részéről? 
 
- Mivel további kiegészítés, javaslat nincs, szavazásra bocsátja az eredeti 
napirendi pontokat.  
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 4 tartózko-
dással – nem fogadta el a javaslatot.  
 
- Szavazásra bocsátja a napirendi pontokat a javasolt kiegészítésekkel 
együtt.  
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokkal és a kiegészítésekkel -
5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül - egyetértett.  
 
- Csernák Csilla képviselő 16,15 órakor megérkezett a Képviselő-testületi ülésre, 

így a jelenlévő képviselők száma: 7 fő - 
 
1.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Tiszaalpár 

Szervezeti és Működési Szabályzatára, Házirendjére és éves mun-
katervére. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 

 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             Kiss Mária óvodavezető 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfo-
gadásra javasolja. Megkérdezi Kiss Mária óvodavezetőt, hogy az előterjesz-
tést kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
- A működésünkben történt változások tették szükségessé a változtatásokat, 
az SzMSz és a Munkaterv évente módosításra szorul.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Tündérrózsa Napkö-
zi Otthonos Óvoda Tiszaalpár Szervezeti és Működési Szabályzatáról, Házi-
rendjéről és éves munkatervéről szóló előterjesztést.  
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A Képviselő-testület – 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozza: 
 
195/2010. (XII.15.) Kth.  
 
Előterjesztés Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Tiszaalpár Szervezeti és 
Működési Szabályzatára, Házirendjére és éves munkatervére. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tündérrózsa Nap-
közi Otthonos Óvoda Tiszaalpár Szervezeti és Működési Szabályzatáról, Házi-
rendjéről és éves munkatervéről szóló előterjesztést elfogadja. 

==================== 
 
- Kiss Mária óvodavezető 16,18 órakor eltávozott a Képviselő-testületi ülésről - 

 
 
2.) Napirendi pont: 
 
 
    Tárgy: Előterjesztés tömegkommunikációs eszközökről. (Írásos anyag mellé-

kelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és java-
solta, hogy Hájas Sándor főszerkesztő úr meghallgatása után döntsön a testület.  
- Megkérdezi Hájas urat, hogy az 5 óra műsoridő kitöltése technikailag ho-
gyan zajlana le? 
 
Hájas Sándor, főszerkesztő: 
 
- A legfőbb törekvés az lenne, hogy az eddigi gyakorlatot megerősítve minél 
több hírrel, információval tudjunk szolgálni Tiszaalpárról, és a község va-
lamennyi történésén jelen tudjunk lenni. Az elképzelésekről, a közösségek-
ben formálódó örömökről, cselekvésekről, netán bajokról is információt tud-
junk adni, ezt többféle formában megjelenítve, akár a sportot, Polgárőrsé-
get, egyesületeket évente egy-egy alkalommal bemutatni, megszólaltatni. Az 
önkormányzatnak a legfontosabb fóruma a testületi ülés, mi arra gondoltunk, 
hogy valamennyi testületi ülést teljes terjedelemben rögzítenénk és helyez-
nénk adásba, vágatlanul, ezért is van az 5 óra, és még híradó, közösségek 
bemutatása, augusztus 20-a körüli események, Mikro-bábszínház. A félegyházi 
tapasztalatokból kiindulva ott 6-7 órás testületi ülések is elő szoktak 
fordulni, mi azzal számoltunk, hogy itt átlag 3-4 óra a testületi ülés.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A közvetítéseket kábelen és sugározva is lehetne leadni, kb. 180 bekötés 
van, és még szélesebb legyen a tájékoztatás a honlapunkra is rá kellene 
tenni. Ezek még eléggé kiforratlanok nálunk, megnézünk még másik ajánlatot 
is és majd utána fogunk dönteni.  
 
Hájas Sándor, főszerkesztő: 
  
- A földi sugárzás ügyében is tudunk segíteni, mert Félegyháza térségében 
is probléma, hogy hová kell tájolni az antennát, ezért azt gondoltuk, hogy 
január 1-től szövetkezünk antennaszerelőkkel, hogy rá lehessen hangolni a 
televíziót. Interneten máris elérhetőek vagyunk folyamatosan, és annak 
sincs akadálya, hogy a honlapra fel lehessen telepíteni.  
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Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Úgy nem lehet, hogy az Önök honlapjára tennénk és egy klikkel meg lehetne nyitni?  
 
Hájas Sándor, főszerkesztő: 
 
- Meg lehet oldani, és havonta azokról a dolgokról amik Alpáron készültek 
és történtek egy összefoglalót is készítenénk. Az összefoglalót a hét végé-
re javasolom tenni, a testületi ülés időpontját pedig olyan időpontra ami-
kor van lehetőségük a lakosoknak megnézni.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Az 5 órában benne van a testületi ülés, benne van az ajánlattételben, 
hogy valamennyi műsorelem ismétléssel kerül adásba, ez hányszor lenne ismételve? 
 
Hájas Sándor, főszerkesztő: 
 
- Minden műsorunkat egy alkalommal megismétlünk, ami a híradóba kerül több-
ször is ismétlődnek.   
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Az Önök honlapjára felkerülne az anyag, akkor azt az alpári honlapon is 
lehet nézni? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Aki az alpári honlapon keresi jól látható helyen fel kell tüntetni, hogy 
hogyan tudja elérni.  
 
Hájas Sándor, főszerkesztő: 
 
- Én beszélek a számítás-technikusunkkal, de valószínűnek tartom, hogy az 
is megoldható, hogy a félegyházi honlapon még legyen egy külön tiszaalpári 
elérhetőség.  
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
- A sugárzásos szerintem nem lesz jó, az internetes és kábeles adás lesz a 
megfelelő.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy most ne döntsön ebben a kérdés-
ben, hanem a következő testületi ülésen és több variáció közül válasszunk.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– a javaslatot elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:  
 
196/2010. (XII.15.) Kth.  
 
Előterjesztés tömegkommunikációs eszközökről. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tömegkommunikáci-
ós eszközökről szóló előterjesztéssel kapcsolatban úgy dönt, hogy a követ-
kező testületi ülésre még több variációt megnéz, és akkor fog dönteni. 

==================== 
 
- Hájas Sándor főszerkesztő eltávozott, Dr. Csernus Tibor képviselő 16,30 órakor 

megérkezett a Képviselő-testületi ülésre, így a jelenlévő képviselők száma: 8 fő - 
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3.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi 

költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről. (Írásos anyag 
mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 

 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfo-
gadásra javasolja.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- A 25.871 eFt-os tételt megnéztük és a fordított ÁFA miatt van a III. n. 
évi teljesítés.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. negyedévi teljesí-
téséről szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
197/2010. (XII.15.) Kth.  
 
Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2010.évi költségvetésének 
III. negyedévi teljesítéséről. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyköz-
ségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről 
szóló előterjesztést elfogadja. 

==================== 
  
4.) Napirendi pont: 
   
    Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 

5/2010. (III. 01.) Ktr. sz. rendeletének módosítására. (Írásos 
anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 

 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesz-
tést megtárgyalta és elfogadásra javasolja. (Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
ság véleményezése mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) Elsősorban a pályázatok mi-
att a bevételek és a kiadások is módosulnak a költségvetésben. Az iskolának 
vannak különböző pénzügyi gondjai, abban maradtunk, hogy a testületi ülés 
után leülünk az iskolával, és tételesen megtárgyaljuk.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az önkormányzat 
2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III. 01.) Ktr. sz. rendeletének 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az előterjesztést elfogadja, és az alábbi rendeletet alkotja: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

22/2010. (…) Ktr. számú rendelete  

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 
 5/2010.(III.01.) Ktr. számú rendeletének módosítására 

 
Az önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi 
LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében, és az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről szóló 5/2010.(III.01.) Ktr. számú rendeletét  az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.§. A rendelet 3.§.(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „3.§.(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 
 

924 463 eFt folyó évi bevétellel 
               233 428 eFt előző évek pénzmaradványából igénybe vett 
                                         forrással 
                    1 157 891 eFt kiadással, ezen belül 
             ______________________________________________________   
              279 771 eFt személyi juttatással 
                  75 115 eFt munkaadót terhelő járulékkal 
               201 958 eFt dologi és egyéb kiadással  
     14 599 eFt támogatásértékű kiadással  
                 98 689 eFt szociálpolitikai juttatással 
                     4 660 eFt működési célú pénzeszközátadással 
                        500 eFt kölcsönnyújtással 

 345 578 eFt beruházási kiadással 
 112 690 eFt céltartalékkal 
     8 560 eFt általános tartalékkal 

               15 771 eFt tervezett intézményi maradvánnyal                    . 
 
állapítja meg.” 
 
2.§. A rendelet 8.§-a az alábbiak szerint módosul: 
 

„8.§. Az önkormányzat a kiadások között 112.690 e Ft céltartalékot különít el a jövő-
beni fejlesztési feladatok finanszírozási tartalékára. 

 Az általános tartalék összege 8 560 e Ft. Ez biztosítja a fedezetet a jelenleg összegsze-
 rűen nem ismert, de várható kiadásokhoz. Ezek különösen: a közművek árainak növe-
 kedése, társulási feladatellátáshoz szükséges hozzájárulások, a hulladék-kezelési köz-
 szolgáltatási rendszer megváltozása miatti költségnövekedések, település-üzemeltetési 
 feladatok elvégzéséről döntés. 
 Az Általános Iskola tervezett pénzmaradványa a Pejtsik hagyaték kezeléséből 15 771 e Ft.  
3.§. A költségvetési rendelet mellékletei az e rendelet mellékleteinek megfelelően módosulnak. 
 
4.§. Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
                                    
                                    Dr. Vancsura István sk.                          dr. Menyhárt Anett sk. 
                                            polgármester                                               jegyző 
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