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5.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi 

költségvetési koncepciójára. (Írásos anyag mellékelve a jegyző-
könyvhöz) 

 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
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.) A határozat-tervezet kiosz-
tásra került, melyet javasolunk elfogadásra.  
 
- Szavazásra bocsátja a Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi 
költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és határozat-tervezetet.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
198/2010. (XII.15.) Kth.  
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és el-
fogadta a 2011. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést, és a 
költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során az alábbi alapelvek fi-
gyelembe vételét tartja szükségesnek: 
 
1.) Az intézmények és a kötelező feladatellátások, valamint a kisebbségi 

önkormányzat működési feltételeit a rendelet tervezet biztosítsa. 
 
2.) A rendelet tervezet összeállítása során a feladatok ellátásához szüksé-

ges tényleges ráfordítások felmérésével, és ha szükséges rangsorolásá-
val biztosítani kell a működési költségvetés hiány nélküli egyensúlyát. 

 
3.) Folyamatosan vizsgálni kell a költségtakarékosabb munkavégzés lehetősé-

geit, és a többletforrások e]érhetőségét. 
 
4.) Az önkormányzat kiemelt fejlesztési célkitűzése a szennyvízhálózat ki-

építése, további fejlesztési feladatok csak akkor vállalhatók, ha azok 
nem veszélyeztetik ezen projekt megvalósítását. 

 
5.) A 2011. évi költségvetési rendelet megalkotásáig a Képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzatot megillető bevéte-
lek hatályos jogszabályok szerinti beszedéséről gondoskodjon, és az in-
tézmények működéséhez szükséges kiadások arányos teljesítését engedélyezze. 

 
Felelős:  polgármester 
Határidő: a költségvetés elkészítésére meghatározott határidő 

===================== 
 
6.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 8/1993. (XII.15.) 

Ktr. sz. rendeletének módosításáról. (Írásos anyag mellékelve a 
jegyzőkönyvhöz) 

 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesz-
tést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az idegenforgalmi 
adóról szóló 8/1993. (XII.15.) Ktr. sz. rendeletének módosításáról szóló 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

 
23/2010. (...) számú rendelete 

 
az idegenforgalmi adóról szóló  

8/1993. (XII. 15.) Ktr. sz. önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmá-
nyáról szóló 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1) bekezdésében és a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§. (1.) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva az 
idegenforgalmi adóról szóló 8/1993. (XII. 15.) Ktr. sz. önkormányzati rendelet (a továbbiak-
ban: a rendelet ) módosításáról e rendeletet alkotja 

 
1. §. 

 
A rendelet 4. §. (1) bekezdés b) pontja, (2) bekezdés b) pontja, (3)-(4) bekezdései, 5. §. (2) – 
(5) bekezdései, 6. §. (2) bekezdése, 8. §. (2) bekezdése, 9. §. b) pontja, 10. §. (4) bekezdése, 
11. §. (3) bekezdése és a 13. § (1) bekezdése hatályát veszti. 
 
  2. §. 

 
Ez a rendelet 2011. január 01. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Tiszaalpár, 2010. december 6. 
 
               dr. Vancsura István sk                                                 dr. Menyhárt Anett sk. 
                     polgármester         jegyző 

====================== 
 
7.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés az iparűzési adóról szóló 11/1999. (XII.01.) Ktr. sz. 

rendeletének módosításáról. (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. A vásári és piaci árusítás után 
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a telephely szerint kell az iparűzési adót megfizetni, ezért vált szüksé-
gessé a módosítás. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az iparűzési adóról 
szóló 11/1999. (XII.01.) Ktr.sz. rendeletének módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

24/2010. (…)  számú rendelete 
a helyi iparűzési adóról szóló 

11/1999.(XII.01.) Ktr. számú önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmá-
nyáról szóló 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1) bekezdésében és a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§. (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a 
helyi iparűzési adóról szóló 11/1999. (XII.01.) Ktr. számú önkormányzati rendelet (a további-
akban: a rendelet ) módosításáról e rendeletet alkotja 

 
1. §. 

 
A rendelet 4. §. (5) bekezdés a) pontja, és a 10.§ (2) a) pontja hatályát veszti. 
 
  2. §. 

 
Ez a rendelet 2011. január 01. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Tiszaalpár, 2010. december 6. 
 
 dr. Vancsura István sk dr. Menyhárt Anett sk. 
 polgármester jegyző 

===================== 
 
8.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy:  Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köz-

szolgáltatásról szóló 9/2008. (IX.19.) Ktr. sz. rendelet módo-
sításáról. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 

 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesz-
tést megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A 8 %-os emelést a 82 önkor-
mányzat megszavazta és a szerződésben, valamint a rendeletünkben ezt kell 
átvezetni.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2008. (IX.19.) Ktr. sz. 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést.  
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

 
25 /2010. (…) Ktr. sz. rendelete  

   a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló  
9/2008. (IX.19.) számú rendelet módosításáról 

 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárdhulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2008. (IX.19.) Ktr. sz. rendeletét az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1. §. A rendelet 1. számú mellékletének helyébe a jelen rendelet melléklete lép. 
 
2. §. A rendelet 2011. január 1-jétől lép hatályba. 
 
dr. Vancsura István s.k.      dr. Menyhárt Anett s.k. 
   polgármester                jegyző 
 
 
 

1. sz. melléklet 
 

 
A települési szilárd hulladék közszolgáltatás díjai 2011. évre 

(a díjak nettóban értendőek) 
 

Lakossági gyűjtőedényzetek egyszeri ürítési díjai 
 

Edényzetek űrtartalma Ft/ ürítés 

   a)     70 literes 195,804 

   b)     80 literes  223,776 

   c)   110 literes 307, 692 

   d)   120 literes  335,664 

   e)   240 literes 671,328 

   f) 1100 literes 3076,92 

   g) 5 m3-es konténer 13.986 
 

====================== 
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9.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy:  Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelésre vonatko-

zó 11/2010. (VI.17.) Ktr. sz. rendelet módosításáról. (Írásos 
anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz9 

 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Két ajánlat érkezett a szennyvízszállításra, a két ajánlat közül a bi-
zottság az alacsonyabb összegűt támogatta a Dénes-Sped Kft ajánlatát 1125 
Ft/m3 + Áfa + 452 Ft/m3 + Áfa + 23 Ft/m3 + Áfa összegért. Majdnem 5 eFt kü-
lönbség van a két ajánlat között, a szerződést a BÁCSVÍZ Zrt köti meg. Az 
Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Felhívtam a kécskei polgármester urat és érdeklődtem a szennyvízszállí-
tásról. Tiszakécskén 1374 Ft + Áfa m3-ként, 100 Ft-ot fizet ebből az önkor-
mányzat, két vállalkozó végzi a szennyvízszállítást, az egyik a Dénes-Sped 
Kft. Évek óta csinálják, jól végzik a munkát. Kérdeztem, hogy az ott lévő 
díj alá mentek 240 Ft-tal m3-ként, ez miért van? Kécskén egy éve amióta a 
szennyvízcsatorna üzemel kevés a tengelyen történő szennyvízszállítás.   
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
- Mi lenne ha az önkormányzat beszállna ebbe a szennyvízszállításba, meg-
vizsgálnánk, hogy ha vennénk egy autót, olcsóbb lenne-e a szállítás?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ennek vannak engedélyezési kérdései, telephely, mosási lehetőség. Felme-
rült az is, hogy Lakitelekkel és Nyárlőrinccel összefogva hogyan tudnánk 
megoldani, meg kell nézni a költségeket.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- A szerződésbe érdemes lenne beletenni, az esetlegesen bekövetkező válto-
zások miatt a szerződéses viszony felülvizsgálatát.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a települési 
folyékony hulladékkezelésre vonatkozó 11/2010. (VI.17.) Ktr. sz. rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi rendeletet alkotja: 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 
 

 26/2010. (XII.22.) Ktr. sz. rendelete  

a települési folyékony hulladékkezelésre vonatkozó közszolgáltatásról szóló  
11/2010. (VI.17.) Ktr számú rendelet módosításáról 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési folyékony hulladék-
kezelésre vonatkozó közszolgáltatásról szóló 11/2010. (VI.17.) Ktr. sz. rendeletét az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1. §. A rendelet mellékletének helyébe a jelen rendelet melléklete lép. 
 
2. §. A rendelet 2011. január 1-jétől lép hatályba. 
 
 
dr. Vancsura István s.k.      dr. Menyhárt Anett s.k. 
   polgármester                  jegyző 
   

________________________________ 
 

melléklet 
 

 
Települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértéke  

2011. január 1-jétől 
 

(a díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák) 
 
Szállítási díj:    1125 Ft/m3 
 
Fogadási díj:      452 Ft/m3 
 
Vízterhelési díj:       23 Ft/m3 
összesen:    1600 Ft/m3 

====================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Azt a lehetőséget tartsa meg magának az önkormányzat, hogy nézzünk utána 
az engedélyezési eljárásoknak, ha a BÁCSVÍZ Zrt befogadja, akkor saját esz-
közzel az önkormányzat beszállna a szennyvízszállításba.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza:  
 
199/2010. (XII.15.) Kth.  
 
Önkormányzat által végzendő szennyvízszállítással kapcsolatos lehetőségek 
megvizsgálása.  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy meg kell vizsgálni az önkormányzat saját eszközzel történő szennyvíz-
szállításának lehetőségeit. 

=================== 
 
10.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Előterjesztés ingatlanok értékeléséről. (Írásos anyag mellékelve a 

jegyzőkönyvhöz) 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és az 
Ady E. u. 61. sz. alatti ingatlan 4,8 milliós, a Szt. Imre tér 1. sz. alat-
ti ingatlan 2,9 milliós, az Ady E. u. 62. sz. alatti ingatlan 12,8 milliós 
értékelésével egyetértett, az Alkotmány u. 16. és 18.1, 18.2. sz. és az Al-
kotmány u. 28. sz. alatti ingatlanok tárgyalását javasolja levenni a napi-
rendről, és a Dózsa Gy. u. 79. sz. alatti ingatlan értékelését 6 millió Ft-
ban javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. Rendőrkapitány úrral be-
széltem és két lakást ajánlottam fel neki, az egyik az Alkotmány u. 18. a 
másik az Ady E. u. 61. sz. alatti szolgálati lakást. Ezt megtárgyalták és 
jelzett vissza, hogy az Ady E. utcai lakás most üres és lakható állapotban 
van, akkor azt most elfogadnák, de ha az Alkotmány utcai kiürül akkor azt 
kérnék mert az közelebb van a rendőrőrshöz. A másik rendőrségi szolgálati 
lakással az a tervük, hogy szeretnék felújítani és ebben kérnek segítséget.     
 

- dr. Vancsura Zoltán képviselő 16,45 órakor megérkezett a Képviselő-testületi 
ülésre, így a jelenlévő képviselők száma: 9 fő - 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Azt javasolom, hogy állapítsuk meg az árat, az értékeléshez képest van-e 
más javaslat, amelyiket elfogadtuk azt hirdessük meg értékesítésre.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Azokban az ingatlanokban ahol bérlő van, a versenytárgyalási szabályok 
szerint kerüljön értékesítésre, ennek megfelelően a helyi rendeletünket át 
kell dolgozni. A jelenlegi szabályok a bérlőt túlságosan is előnybe helye-
zik, nélkülük az ingatlanokat meg sem lehet hirdetni. Azokat a lakásokat, 
amelyikben nincs bérlő meg kell hirdetni versenytárgyalásra.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Szt. Imre tér 1. sz. alatti ingatlan 2,9 mil-
liós értékelését.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózko-
dással – a javaslatot elfogadta.  
 
- A 3-4-5-6. sorszám alatti ingatlanokat kihagynánk. 
 
- Szavazásra bocsátja a 7-es sorszámú Ady E. u. 62. sz. alatti ingatlan 
12,8 milliós értékelését.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az értékelést elfogadta.  
 
- Szavazásra bocsátja a 8. sorszámú Dózsa Gy. u. 79. sz. alatti benzinkút 
alatti területet, melyet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 millió Ft-ban 
javasolja megállapítani.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül – a javaslatot elfogadta és az elhangzott szavazatok alapján az 
alábbi határozatot hozza:  
 
200/2010. (XII.15.) Kth.  
 
Előterjesztés ingatlanok értékeléséről. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
szereplő ingatlanok közül a Szt. Imre tér 1. sz. alatti ingatlan 2,9 millió 
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Ft-os, az Ady E. u. 62. sz. alatti ingatlan 12,8 millió Ft-os értékelését 
elfogadja. A Dózsa Gy. u. 79. sz. alatti ingatlan értékét 6 millió Ft-ban 
állapítja meg azzal, ha az ingatlanok ezen az áron nem kelnek el, akkor 
visszahozzuk a testület elé döntésre. A 3-4-5-6. sorszám alatti ingatlanok-
ról most nem dönt a testület, mivel részben lakottak, illetve a Rendőrség 
részére szolgálati lakásként ajánl fel egy lakást az ingatlanok közül.  

==================== 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Kéri, hogy a helyi rendeleteink kerüljenek átdolgozásra és az önkormány-
zat érdekeinek megfelelően, ne a bérlő érdekeinek megfelelően.  
 
- Gibárszki Sándorné iskolaigazgató 17,00 órakor megérkezett a Képviselő-testületi 

ülésre - 
 
11.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Tájékoztató az önkormányzatnál és az iskolánál tartott ellenőr-

zésekről. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta és elfoga-
dásra javasolja. Az Oktatási Hivatal az iskolánál tartott ellenőrzést, a 
másik ellenőrzés a szennyvízprojekthez beadott pályázatnak az első ellenőr-
zése volt, amit mintaszerűnek ítéltek meg, hibát nem találtak. 
 

- A tájékoztatót a Képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette. - 
 
  12.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Előterjesztés az Alkotmány utca és a Dobó I. utca sarkán lévő 

megszűnt óvoda bontására és területének rendezésére. (Írásos anyag 
mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 

 
     Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
              Barton András vezető főtanácsos 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a bi-
zottság javaslata az volt, hogy az épület bontásáról határozzon a testület, 
a hivatal folytassa le az engedélyezési eljárást és történjen meg a terü-
letre a tervezés, és erre több árajánlatot kérjünk be.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- A bontási költség is benne van a 1,2-1,5 millió Ft-ban?  
  
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ennek vannak hatósági, tervezési díjai, de ezek nem kerülnek ennyibe, 
szerintem a bontás is benne van, erre is ki kellene írni egy ajánlatkérést. 
 

- Győri István 17,10 órakor eltávozott a Képviselő-testületi ülésről - 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- A bontással járó engedélyezési, tervezési munkával és a bontással kerül ennyibe.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Tegnapi bizottsági ülésen arról is szó volt, hogy a helynek a megtervezé-
sét a parkkal együtt adjuk ki.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- A bontási munkálatokban a megalakult Kft is részt vehet? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Igen.  
 
- Szavazásra bocsátja a megszűnt óvoda bontási engedélyének megszerzését, 
tervezői költség megkérését, melyre a parkkal együtt kérjünk árajánlatokat.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
201/2010. (XII.15.) Kth.  
 
Előterjesztés az Alkotmány utca és a Dobó I. utca sarkán lévő megszűnt óvo-
da bontására és területének rendezésére. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány utca 
és a Dobó I. utca sarkán lévő megszűnt óvoda bontásával, valamint a terület 
rendezésére pályázat kiírásával egyetért azzal, hogy több árajánlatot kérjünk be.    

===================== 
 
13.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Előterjesztés a Csokonai Vitéz Mihály utca csapadékvíz elveze-

tési munkáira. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
     Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
              Barton András vezető főtanácsos 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesz-
tést és azt a javaslatot tette a Képviselő-testület felé, hogy a Csokonai 
utcában a Thököly u. és a Hétvezér utcai szakaszon lakókat hívjuk össze és 
az egyezkedés után, a csapadékvíz elvezetési kérelem kerüljön vissza a bi-
zottság, illetve a Képviselő-testület elé döntésre.    
 
- Javasolom a testületnek, hogy bízzon meg a lakók összehívásával, és a ta-
nácskozás eredményétől függően lépünk tovább ebben az ügyben.  
 
- Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
202/2010. (XII.15.) Kth.  
 
Előterjesztés a Csokonai Vitéz Mihály utca csapadékvíz elvezetési munkáira. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csokonai Vitéz 
Mihály utca csapadékvíz elvezetési munkáival kapcsolatban úgy dönt, hogy 
megbízza a polgármestert a lakók összehívásával és a megbeszélés eredményé-
től függően tér vissza a csapadékvíz elvezetésének megoldására.  

===================== 
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14.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Tájékoztató Nagy György Sándor ajánlatáról ingatlan eladás-

ra/ajándékozásra vonatkozóan.  
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az ajánlatot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részletesen megtárgyalta 
és azt volt a javaslata, hogy köszönjük meg, és várjuk meg amíg nyílik pá-
lyázati lehetőség.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a bizottság javaslatát.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
203/2010. (XII.15.) Kth.  
 
Tájékoztató Nagy György Sándor ajánlatáról ingatlan eladásra/ajándékozásra 
vonatkozóan.  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót tu-
domásul vette, és amennyiben pályázati lehetőség nyílik, akkor a Képviselő-
testület visszatér a felajánlásra. 

===================== 
 
15.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Előterjesztés Településgazdálkodási Kft megalakítására. 
              (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
     
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részletesen megtárgyalta, sok probléma 
merült fel, de el kell indítani. Az ügyvezető személyével kapcsolatban kér-
dés volt, hogy az önkormányzat alkalmazottja lehet-e? Mivel ugyanaz a tu-
lajdonos, így nincs összeférhetetlenség. Az a javaslatunk, hogy a cégbe-
jegyzéssel kapcsolatos teendők elvégzésével bízzuk meg dr. Csernus Tibor 
képviselő urat, a tevékenységi köröknél az alapszolgáltatást nevezzük meg, 
és később ahogyan bővülne a tevékenységi köre, úgy egészítenénk ki.  
 
- Sztakó Ildikó könyvtáros 17,20 órakor eltávozott a Képviselő-testületi ülésről - 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Telephelyet, ügyvezető személyét, jegyzett tőke mértékét, a társaság ne-
vét meg kell határozni a bejegyzéshez.  
   
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A neve Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft lenne, Horváth Zoltán lenne 
az ügyvezető, még a tőke mértékét kellene meghatározni.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Olyan összegű alaptőkével kell létrehozni, amiből a gépeket meg tudja vá-
sárolni. Ha a Kft non-profit Kft-ként működik, akkor a vagyonszerzési ille-
téket megspórolhatjuk.  
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Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Ha non-profit Kft-ként működne akkor adó és minden járulék szempontjából 
jobban járna a cég, de ahhoz, hogy ez életképes dolog legyen ahhoz valami-
lyen nyereség-orientáltságnak kellene működni ebben a Kft-ben. Gondolok ar-
ra, ha jönnek az igények, hogy a lakosok irányába is ki tudnak elégíteni 
szolgáltatásokat, akkor azzal a pénzzel mi lesz?  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- A non-profit szervezetnek az a lényege, hogy osztalékot nem fizet, de ami 
esetleg képződik nyereségként, akkor azt tartalékolhatja esetleges jövőbeni 
beruházás érdekében, illetve megteheti azt, hogy közhasznú célra fordítja, 
bért fizet stb.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Ha a Kft profitot termel, akkor az egy fokmérője, hogy mennyit produkál a 
cég. Az ügyvezető szerződésébe bele lehetne tenni valamiféle premizálást, 
amivel lehet inspirálni Zoltánt, hogy minél nyereségesebben üzemeltesse a céget.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Erre van kialakult gyakorlat, meghatározott szempontrendszer szokott fel-
állítva lenni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Azt javasolom, hogy Horváth Zoltán maradna az önkormányzatnál alkalmazás-
ban, kapna egy megbízást a Kft ügyvezetésére, ez egyfajta biztosíték lenne 
az ő számára is, és a megbízással járna együtt egyfajta premizálás is. Az 
alaptőke mértékét a gépek értékével egyenlően kell megállapítani, a neve 
Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft, a székhelye Árpád tér 1. lenne. A 
költségvetés készítésénél kell azokat a feladatokat meghatározni, amik az 
alapfeladatai lennének a Kft-nek, az útjavítástól kezdve a hó eltakarítá-
sig, a parkgondozás, és egyéb feladatok. Az erről szóló fejezeteket úgy 
kell megterveznünk, hogy arra elégségesek legyenek és biztosítsa a fedezetet.  
 
- Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
204/2010. (XII.15.) Kth.  
 
Előterjesztés Településgazdálkodási Kft megalakítására. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Telepü-
lésgazdálkodási Kft megalakításával, és a cégbejegyzéssel kapcsolatos teen-
dők elvégzésével dr. Csernus Tibor képviselő urat bízza meg. 

===================== 
 
16.) Napirendi pont: 
 
 
     Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár, Alkotmány utca rendezése – III. ütem, 

összevont környezetrendezési engedélyezési – kiviteli tervdoku-
mentáció elkészítését tartalmazó árajánlatról. (Írásos anyag mel-
lékelve a jegyzőkönyvhöz) 

 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és java-
solja a Képviselő-testületnek, hogy az árajánlatot ne fogadja el, hanem 
kérjünk be még több árajánlatot és legyen benne az óvoda helyének a tervezése is.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Gazda-
sági Bizottság javaslatát.   
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát elfogadta.  
 
 
17.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Előterjesztés a településfejlesztési feladatellátás tárgyában. 
            (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, de egy-
értelmű döntést nem hozott. Felmerült, hogy az ajánlat tervezetnél a pótdíj 
összegét vegyük ki belőle. Amennyiben szükséges lenne akkor menetközben a 
Képviselő-testület módosítana rajta.  Felmerült az ajánlattervezetnél, hogy 
a pótdíj összegét vegyük ki, az alapdíj maradjon benne, amennyiben szüksé-
ges plusz óra akkor a testületi ülésre hozzuk be. A kiskunfélegyházi kis-
térségben átszervezés történt, új irodavezető került kinevezésre Juhász 
Miklós személyében, polgármester úr is jónak ítéli meg a munkáit, más jel-
legű problémák voltak.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Előfordulhat, hogy lesznek olyan pályázati lehetőségek amiben ő is részt 
tud venni, egyéb pályázati megbízásokban segítséget tud nyújtani Bársony 
Lajosnak. Féléves munkáját majd tekintsük át, hogy mit végzett és ennek 
függvényében legyen meghatározva, hogy szükség van-e a munkájára a további-
akban, mivel pályázati lehetőségek szűken lesznek. Javasolom, hogy próbál-
juk meg, és ha a féléves tapasztalatok alapján látjuk, hogy mennyire ütőké-
pes a dolog akkor meg lehet hosszabbítani a szerződést.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Bársony Lajos tehermentesítéséről beszéltek, ez az egy nap mire elég? Az 
lenne a javaslatom, hogy a határozat-tervezetben módosítsuk az időpontot, 
2011. január 1-től 2011. június 30-ig terjedő időre szakértőt vegyen igény-
be, és a júniusi testületi ülésen térnénk vissza erre a témakörre. Addigra 
kiderül, hogy Németh Péter mit tett le az asztalra és ennek függvényében 
tud a testület dönteni a továbbiakról. Megkérdezzük Bársony Lajost, hogy az 
ő tehermentesítése mennyiben történt meg.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot a határozat-tervezet kiegé-
szítésére vonatkozóan, hogy határozott időre történjen a megbízás, és a jú-
niusi ülésen térjünk vissza a megbízás meghosszabbítására.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
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205/2010. (XII.15.) Kth.  
 
Előterjesztés a településfejlesztési feladatellátás tárgyában. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy az Önkormányzat településfejlesztési feladatellátásának biztosítása 
érdekében 2011. január 1-től 2011. június 30-ig szakértőt vegyen igénybe. 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szakértővel köten-
dő vállalkozói szerződés előkészítésére és aláírására ezúton megbízza dr. 
Vancsura István polgármestert, a Képviselő-testület kötelezettséget vállal 
arra, hogy a feladatellátás díját a 2011. évi költségvetésében biztosítja. 

===================== 
 
18.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Kérelem Alkotmány u. 12. sz. alatti papírbolt bérleti díjának 

elengedésére, valamint Alkotmány u. 12. sz. alatti ingatlan te-
tőszigetelésére. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 

      
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a kérelmet megtárgyalta és hat havi bérleti díj 
elengedésével, a legszükségesebb munkálatok elvégzésével és a szolgáltatóház érté-
kesítésének lehetőségével egyetért, és javasolja a Képviselő-testületnek is elfoga-
dásra.  
  
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Ki kellene számolni, hogy a végleges szigetelés mennyibe kerülne, mit ér-
ne az épület ha esetleg eladnánk.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Mennyi a bérleti díj összege? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Erki Tibor bérleti díja havi 34.385.- Ft + Áfa, Farkas Csabáé havi 
34.260.- Ft + Áfa, a Baranyi Kft-é 23.040.- Ft + Áfa/hó.  
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
- A bérlőnek van olyan kötelessége, hogy az állagát az épületnek meg kell óvni.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Az épületre biztosítás volt-e az önkormányzat részéről?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A biztosítást megnézzük. Szavazásra bocsátja Erki Tibor kérelmét, a hat 
havi bérleti díj elengedésére vonatkozóan.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
206/2010. (XII.15.) Kth.  
 
Kérelem Alkotmány u. 12. sz. alatti papírbolt bérleti díjának elengedésére, 
valamint Alkotmány u. 12. sz. alatti ingatlan tetőszigetelésére. 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány u. 12. 
sz. alatti papírbolt hat havi bérleti díjának elengedésével, és a legszük-
ségesebb munkálatok elvégzésével egyetért. 

===================== 
 
19.) Napirendi pont:  
 
     Tárgy: Gonda Zoltán Tvnetwork Nyrt. műszaki igazgató kérelme. 
             (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a kérelmet megtárgyalta és javasolja a 
nyilatkozat megadását. Utólagos engedélyezésről van szó.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja Gonda Zoltán Tvnet-
work Nyrt. műszaki igazgató kérelmét.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
207/2010. (XII.15.) Kth.  
 
Gonda Zoltán TVnetwork Nyrt műszaki igazgató kérelme. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lé-
vő, 14300-282/89. nyilvántartási számon szereplő kábeltelevíziós hálózat 
lebontásához hozzájárulását adta a TVnetwork Nyrt részére az új korszerű 
hálózat kiépítése céljából. 
 
A Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik továbbá, hogy a 
14300-282/89. nyilvántartási számon szereplő hálózat lebontásra került és 
jelenleg a településen egy hálózat van. 

================ 
 
20.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Előterjesztés Családi Napközi fenntartásáról, illetve Apraja 

Falva KH Egyesület részére adott támogatás meghosszabbításáról. 
(Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 

 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Előzetesen a Képviselő-testület arról döntött, hogy ezekkel a feltételek-
kel amit korábban meghatároztunk január 31-ig biztosítja a családi napközi 
számára ezt az ingatlant, illetve a megállapodást addig tartja érvényben. 
Időközben különböző vélemények fogalmazódtak meg, hogy január 31-ig meg le-
het-e változtatni ezt az állapotot, hogy ne legyen törés az ott lévő gyer-
mekek gondozásában. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és volt olyan javaslat, hogy május 31-ig hosszabbítsuk meg a 
megállapodást változatlan feltételek mellett. November 11-i ülésünkön volt 
egy határozat, ”Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Eperke Családi Napközit 2011. január 31-ig gyermekenként havi 12 eFt-tal, 
és a bérleti díj elengedésével támogatja, azzal a feltétellel, hogy jelen-
léti ívet kell vezetni, és az alapján kerül sor a támogatás kifizetésére, 
melyet belső ellenőr útján ellenőriz az önkormányzat.” javasoljuk, hogy ezt 
a határozatot változatlan tartalommal május 31-ig fogadjuk el.  
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Mészárosné Gémes Brigitta, Apraja Falva KH. Egyesület részéről: 
 
- Volt bent egy pár szülő, úgy néz ki, hogy még három gyerek beiratkozott, 
február- március végére még 5 fő jelezte. Nekünk a működési engedélyünket 
ez szerint kell módosítani.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Május 31-ig meg kell hosszabbítani, és ha szükség van rá akkor tudunk to-
vább tárgyalni.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- A várható gyermekek 3 év alattiak vagy felettiek?  
 
Mészárosné Gémes Brigitta, Apraja Falva KH. Egyesület részéről: 
 
- 3 év alattiak.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Szerintem nem is lenne célszerű 3 év felettieket felvenni, mert akkor 
hátrányos megkülönböztetésben részesülnének akik az önkormányzati óvodába 
járnak, a családi napközibe járókkal szemben. Az engedély megkérése plusz 
költséggel jár?  
 
Mészárosné Gémes Brigitta, Apraja Falva KH. Egyesület részéről: 
 
- Igen, kb. 100 eFt-ba került.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Ezt a döntést nem lehetne a januári ülésen meghozni, akkor kapnánk tájé-
koztatást is az eltelt időszakról.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- A tájékoztatás arról szólna, hogy mennyi hiányzás volt, mennyit utaltunk át.   
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja a Családi Napközi fenntartásáról, illetve Apraja Fal-
va KH Egyesület részére adott támogatás meghosszabbításáról szóló előter-
jesztést a kiegészítéssel együtt.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózko-
dással – az alábbi határozatot hozza: 
 
208/2010. (XII.15.) Kth.  
 
Előterjesztés Családi Napközi fenntartásáról, illetve Apraja Falva KH Egye-
sület részére adott támogatás meghosszabbításáról. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családi Napközi 
fenntartásáról szóló előterjesztést elfogadja.  
Az Eperke Családi Napközi részére adott támogatást a 2010. november 11-i 
határozatban foglaltak figyelembevételével 2011. május 31-ig meghosszabbít-
ja.   

================ 
 
- Mészárosné Gémes Brigitta és Gibárszki Sándorné iskolaigazgató 18,15 órakor eltá-

voztak a Képviselő-testületi ülésről - 
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21.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Tájékoztató szennyvízpályázat befogadásáról. 
             (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A tegnapi Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén a tájékoztatás megtör-
tént, kérem a tájékoztatás tudomásulvételét.  
 

A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
22.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Előterjesztés WBS Rendszerház Kft Térfigyelő rendszer pályázati 

felhívásáról. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén olyan döntés született, hogy még 
újabb árajánlatokat kérjünk,és a következő testületi ülésen tudunk dönteni.   
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Gazda-
sági Bizottság javaslatát.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
209/2010. (XII.15.) Kth.  
 
Előterjesztés WBS Rendszerház Kft Térfigyelő rendszer pályázati felhívásáról. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a WBS Rendszerház 
Kft Térfigyelő rendszer pályázati felhívását nem fogadja el, úgy dönt, hogy 
még újabb árajánlatokat kér be.  

================ 
 
 
23.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy:  Előterjesztés Alkotmány u. 18. és Mátyás király utca 2. sz. 

alatti ingatlanok társasházzá történő alakításáról. (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 az ingatlanok társasházzá történő alakítását. Menetközben 
kiderült, hogy ez nem nagyon viszi előre a dolgokat.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Ezen ingatlanok értékesítése nincs levéve napirendről, csak másik ülésre 
lett elhalasztva. Kérném az ingatlanoknak a társasházzá történő átalakítá-
sát, hogy értékesíthetőek legyenek.  
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Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Függetlenül attól, hogy értékesíteni akarjuk vagy sem, az értékesítésnek 
feltétele az önálló hrsz. kialakítása.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- Miért van erre szükség?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester:  
 
- Csak így lehet értékesíteni.  
 
- Szavazásra bocsátja az Alkotmány u. 18. és Mátyás király utca 2. sz. 
alatti ingatlanok társasházzá történő alakításáról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatokat hozza: 
 
210/2010. (XII.15.) Kth.  
 
Tiszaalpár, Alkotmány u.18.sz.alatti ingatlan társasházzá történő alakítása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tiszaalpári 
510/2. hrsz. alatt felvett, 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 18. sz. alatti 
ingatlan társasházzá történő alakításához hozzájárul.  

================ 
 
211/2010. (XII.15.) Kth.  
 
Tiszaalpár, Mátyás kir.u.2.sz.alatti ingatlan társasházzá történő alakítása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tiszaalpári 399. 
hrsz. alatt felvett, 6066 Tiszaalpár, Mátyás kir. u. 2. sz. alatti ingatlan 
társasházzá történő alakításához hozzájárul.  

================ 
 
24.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati társulások 2010. évi tevékenységé-

ről, a társulási célok megvalósításáról. (Írásos anyag mellékelve 
a jegyzőkönyvhöz) 

 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A tájékoztatót a képviselők megkapták, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Önkormányzatunk négy társulásban 
vett részt, a Kiskun Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Társulásban, a Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulásban, a Nappali ellátási és családsegítési 
szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásában és a Gyermekjóléti alap-
ellátási feladatok ellátásában.  
 
- Szavazásra bocsátja a tájékoztatót.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette az önkormányzati társulá-
sok 2010. évi tevékenységéről, a társulási célok megvalósításáról szóló tá-
jékoztatót.  
 
- dr. Csernus Tibor képviselő 18,25 órakor eltávozott a Képviselő-testületi ülés-

ről, így a jelenlévő képviselők száma: 8 fő - 
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25.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Egyéb bejelentések, képviselők kérdései, interpellációi 
 
 
Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról és az 
előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Lejárt határidejű testületi határozatról nem kell beszámolni. Az előző 
ülés óta történt fontosabb események: A Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara és a 
Fókusz Takarékszövetkezet Kiskunfélegyházán szervezett a kistérség polgár-
mestereinek egy találkozót, ahol mindösszesen hárman vettünk részt, Bugac 
polgármestere, Kiskunfélegyháza képviselője és én. Tájékoztató hangzott el, 
hogy az Agrárkamara hogyan tudja segíteni a településeket és a gazdálkodó-
kat, adott esetben önkormányzatokat is. Elvi jellegű támogatás, adott eset-
ben ha olyan pályázat van akkor szakértőt tudnak biztosítani, ezeket aján-
lották fel. A Fókusz Takarékszövetkezet azokat a hitellehetőségeket ismer-
tette, amit a gazdálkodók igénybe tudnak venni. Tiszakécskén a BÁCSVÍZ Zrt 
hívta össze a Tiszakécskéhez tartozó települések polgármestereit, ahol tá-
jékoztatást kaptunk a 2010. év értékeléséről, és a 2011. év terveiről. Ez 
bennünket annyiban érint, hogy a Mártírok utca végén a Móricz Zs. utcát 
összekötő vízvezetéket megépítenék, függetlenül attól, hogy mi kivettük a 
telkek közül ezt a területet, és egyéb zöldterületté nyilvánítottuk. Köz-
biztonsági fórumot hívtam össze a településen tapasztalt rendkívül sok bűn-
eset miatt, ezen képviselő társaim részt vettek. Eredményt nem nagyon ta-
pasztaltunk, azóta is folytatódnak a betörések. Kapitány úrral beszéltem és 
elmondta, hogy a megyében nagyon komoly és hatékony nyomozás folyik, bízunk 
benne, hogy eredményes lesz. A választókerület polgármestereit Lezsák Sán-
dor képviselő úr elég sűrűn össze szokta hívni, a 46. ilyen találkozó volt 
Lakiteleken. Szó volt a közbiztonságról, jobb helyzetről tudott beszámolni 
mint ami a mi településünkön van. A helyzet javulására a lakosság elszegé-
nyedése miatt nem nagyon lehet számítani, minden eszközt meg kell ragadni, 
hogy a rendőrség munkáját segítsük. A mezőőri szolgálat bevezetése jó lenne 
ki tudná egészíteni a rendőrség munkáját. A következő megbeszélés volt az 
Idősek Otthonával kapcsolatosan, a Református Egyház megkereste Lakitelek, 
Tiszaalpár, Tiszakécske polgármestereit azzal, hogy a településükön lévő 
Idősek Otthonát bizonyos feltételekkel működtetésre át tudnák venni. Abban 
maradtunk, hogy néhány alapadatot adunk az intézményről, megtárgyalják és 
utána visszatérünk rá. A közmeghallgatáson is a fő téma a közbiztonság 
volt, nem igazán tudta megnyugtatni a tiszaalpáriakat kapitány úr. A kriti-
ka elsősorban a Polgárőrség tevékenységéről fogalmazódott meg, ennek annyi 
folytatása történt, hogy a Polgárőrség elnökével leültem egy beszélgetésre 
és elmondta, hogy január 1-vel le fog mondani, és újjászervezik a Polgárőr-
séget. Az elmúlt szombaton Szegeden voltam dr. Kozák Péter úrnál, az 
ATIVIZIG új igazgatójánál a nyárigát sorsával kapcsolatban, valamit lépni 
kellene a magas víz miatt. Olyan megállapodás született, hogy közös kére-
lemben felkérjük a csongrádi szakaszmérnökséget, hogy nyissák meg a zsili-
peket a vízügyi előrejelzések szerint, 750 cm vízmagasság várható. Az 
ATIKÖVIZIG kapott rá megbízást, hogy a gátat helyreállítsa. Tegnap volt a 
CKÖ ülése ahol szintén részt vettem, ahol volt egy kérelem a Tiszavirág  
Együttes részéről, hogy elszakadtak a húrok a hangszeren és ennek a megvá-
sárlására kérnének 3.150.- Ft összeget.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az előző ülés óta 
történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
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212/2010. (XII.15.) Kth.  
 
Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előző ülés óta 
történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja.  

================ 
   
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja a Tiszavirág Együttes kérelmét.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
213/2010. (XII.15.) Kth.  
 
Tiszavirág Együttes kérelme 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszavirág Együt-
tes részére húrok vásárlására 3.150.- Ft összeget hagy jóvá.  

================ 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Megkéri Ajtai Elemérnét a CKÖ elnökét, hogy a tegnapi ülésük legfontosabb 
momentumait ismertesse a testülettel.  
 
Ajtai Elemérné, a CKÖ elnöke: 
 
- Tegnapi nap volt a Kisebbségi Önkormányzat valamint a Nagyközségi Önkor-
mányzat Költségvetési Koncepciójának az elfogadása. Ilyenkor törvény ren-
delkezik arról, hogy a Kisebbségi Önkormányzatnak lehetőséget és módot ad 
arra, hogy egyetértési és véleményezési joggal fogadja el a Nagyközségi Ön-
kormányzat Költségvetési Koncepcióját. Nálunk is ugyanez a helyzet, vannak 
tervezetek amiket meg kell tárgyalni, az idén 44 db határozatot hoztunk.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Még arról szeretném tájékoztatni a testületet, hogy a Polgári Védelem ké-
résére a helyi Polgárvédelmi Bizottságba javasoltak a többi polgármesterek, 
és én ezt elfogadtam.  
 
- Ajtai Elemérné a CKÖ elnöke 18,45 órakor eltávozott a Képviselő-testületi ülésről - 
 
 
25.1.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Bejelentések, képviselők kérdései, interpellációi 
 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Timafalvi László kapitány úr a mai napon volt a rendőrfőkapitány úrnál és 
a tiszaalpári helyzetet tárgyalták. Timafalvi kapitány úr kezdeményezi, 
hogy egy tiszti rendfokozatú csoportvezető lenne még a négy körzeti megbí-
zott mellé kirendelve. Hétfőn amikor volt az iskolában a nevelőtestületi 
értekezlet, Maróti Pál úr kérte, hogy az óvodának, iskolának rendezzen az 
önkormányzat fenyőfát. Borsi Sándor úr megszólított, hogy amióta Kálmán Pál 
elment nyugdíjba nincs váltótársa, és nem tud elmenni szabadságra.  
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Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Megkéi dr. Vancsura Zoltán és dr. Taricska Tibor képviselő urakat, hogy 
ha van náluk olyan rehabilitált, akinek van jogosítványa akkor jelezzék az 
önkormányzat felé, mert akkor megoldódna a probléma, mivel rehabilitált 
személyeket alkalmazhatnak az intézmények.   
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
- A benzinkút környékén lakók szóltak, hogy a sarki kocsmával van problémá-
juk, mert nem csak hétvégén, hanem hét közben is zavarják a nyugalmukat.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A szórakozóhelyek 10 óra után csak akkor kapnak nyitvatartási engedélyt ha 
melegételt forgalmaznak. Ezeket a helyi rendeletben kellene pontosan szabályozni.  
 
Csernák Csilla, képviselő: 
 
- Telefonáltam a csongrádi út ügyében az üzemmérnökségnek és elmondták, hogy a bok-
rosi út a kétéves programban benne van, szélesítést, vagy megerősítést terveznek.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az a gond, hogy a Közútkezelő KHT-nak csak felújítási feladata van, ők 
ebben nem tudnak többet segíteni, itt tovább kell lépni. Volt egy utakkal 
kapcsolatos tájékoztató, ahol elmondták, hogy az új Kormány nem új utakat 
fog építeni, hanem útfelújításokat, és karbantartásokat fog inkább végezni. 
Írtam az államtitkár úrnak, küldtem fényképeket kérve ebben az ügyben a segítségét.   
 
Csernák Csilla, képviselő: 
 
- A sózás kihez tartozik, mert a falu szélén abbahagyták.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A sózás a Közútkezelőhöz tartozik, megrendeltük 143 eFt-ért ennek az utó-
lagos jóváhagyását kérjük.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- A fenyőfa kérdése meg van oldva?  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Igen, fel is van díszítve az iskolánál és az óvodánál is.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- A két Konfárnak december 31-el lejár a szerződésük, lehet-e valamit kita-
lálni, hogy január 1-től folytathassák továbbra is a munkát, mert ők renge-
teg anyagot kihordanak és továbbra is szeretnék ezt csinálni.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Legalább 20 embert érint, január 1-től megváltozott a közfoglalkoztatási 
törvény, és az önkormányzatnak pályázni kell a Munkaügyi Központ felé.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- A képviselő társaim véleményét szeretném kérni a településrendészet lét-
rehozásában, Félegyházán jól működik. Egyáltalán van-e rá szükség, egy 
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együttműködési megállapodást kellene aláírni, el kellene dönteni, hogy le-
gyen-e vagy sem.  
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
- Ezekről a részletekről csak beszélünk, de nincs aki összefogja. Nincs ha-
táskör, nincs megfelelő jóindulat hozzá, szerintem így felesleges.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Látni kellene hogyan működik ez a rendészeti szervezet.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Egy egyeztetés jó lenne, de elsősorban a településnek kellene összefogni 
és társként befogadni a többi szervezetet. Két-három héttel ezelőtt járták 
a falut, hogy a megyétől kaptak megbízást, hogy mérjék fel a település uta-
zási szokásait. Erről kaptunk levelet, hogy ez valóban igaz volt.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Ez a szerkezeti elem volt az amit ki tudtam hámozni a rendőrség beszámo-
lójából, ezt érdemes lenne megszervezni, és a másik a mezőőri funkció, ez 
visszatartó erő lehetne a településen, érdemes lenne alkalmazni mezőőrt.   
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Megnézzük a jövő évi költségvetésünket ebben a témában.  
 
- Mivel több kérdés, interpelláció nincs, a képviselők a választ elfogad-
ták, a Képviselő-testületi ülés 19,18 órától zárt ülés keretében folytató-
dik tovább.  
 

K.m.f. 

           
 
 

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

/: dr. Puliusné Sárdi Mária :/         /: dr. Taricska Tibor :/ 
          jegyzőkönyv-hitelesítő              jegyzőkönyv-hitelesítő   
 
      
 
 
 
      


