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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám:   110-2/2011.  
 
 
 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.  

január 20-án tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: dr. Vancsura István polgármester 
              Barna Sándor, dr. Csernus Tibor, 
              Kacziba Sándor, dr. Puliusné Sárdi Mária, (5 fő) 
              dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselők: Csernák Csilla, 
              dr. Taricska Tibor, dr. Vancsura Zoltán 
               
Bejelentéssel távollevő képviselő: Bartók István alpolgármester 
 
              Külön meghívottak: 
              Sztakó Ildikó könyvtáros 
              Ajtai Elemérné CKÖ elnöke 
              Szentirmay Tamás újságíró 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 

- Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 16,10 órakor megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, jelen van 5 fő.  
  
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja dr. Puliusné Sárdi Mária és dr. 
Csernus Tibor képviselőket.  
 
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslattal 5 igen 
szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül - egyetértett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Javaslatot tesz a napirendi pontokra a kiküldött meghívó szerint, melyet 
javasol kiegészíteni.  
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról és az előző 
ülés óta történt fontosabb eseményekről.  
 
1.) Két csoportos óvoda bővítéséhez kapcsolódóan műszaki ellenőr megbízása. 
 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             Barton András vezető főtanácsos 
           
2.) Előterjesztés a köztisztviselők 2011. évi munkateljesítmény alapját képező cé-

lok meghatározására.  
 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
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3.) Beszámoló a közművelődés 2010. évi helyzetéről és a 2011. évi terveiről. 
 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
4.) Jelentés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata közművelődési feladatellátásának 

szakfelügyeleti célvizsgálatáról.  
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
5.) Előterjesztés, javaslat a 2011. március 15-i ünnepségre. 
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
              
6.) Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkaprogramjára. 
 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
7.) Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Tisza-

alpár Nagyközségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásra.  
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
8.) Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellá-

tásokról szóló többször módosított 5/2000.(IV.28.) Ktr. sz. rend. módosításáról. 
 
    Előadó: dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
9.) Ajánlattétel felhívás elfogadása a bölcsődék és közoktatási intézmények inf-

rastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, 
központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes fel-
tételeiről szóló 1/2010.(I.19.)ÖM rend. alapján elnyert támogatásra vonatkozóan.  

 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
   
1
 
0.) Bejelentések, képviselők kérdései, interpellációi. 

1
 
1.) Nyomravezetői díjjal kapcsolatos kérelem. (zárt ülés) 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Megkérdezi, hogy a javasolt napirendi pontokhoz van-e még további kiegé-
szítés a képviselők részéről? 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Legutóbb a november 11-i testületi ülésen kaptunk tájékoztatót a szociá-
lis támogatásokról. Az előzőn nem jutott eszembe felhozni, most kérném 
utolsó napirendként erről a beszámolót, vagy meghatározni az időpontját, 
hogy ne kelljen minden ülésen felvetetni napirendként.  
 
- Csernák Csilla képviselő 16,13 órakor megérkezett a Képviselő-testületi ülésre, 

így a jelenlévő képviselők száma: 6 fő - 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A következő üléstől kezdődően minden ülés utolsó napirendi pontjaként, 
zárt ülés keretében fog történni a tájékoztatást.  
 
- Mivel további kiegészítés, javaslat nincs, szavazásra bocsátja a napiren-
di pontokat a kiegészítéssel együtt.  
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokkal és a kiegészítésekkel -
6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül - egyetértett.  
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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: Tegnap volt a Kormányhivatal ülése, 
ahová a megye összes polgármesterét összehívták és tájékoztatták az iroda 
vezetéséről, dr. Kerényi János úr vezeti. A hivatal igazgatója dr. Kovácsné 
dr. Molnár Ilona, a főtitkár pedig a volt tiszaugi jegyző dr. Tombácz Fe-
renc. Ők hárman tartottak egy rövid előadást, Kerényi úr részletesen tag-
lalta, hogy mik kerülnek be az Államigazgatási Hivatalba, a megyében 15 in-
tézményt érint. Ennek a folyamata 2013-ban fejeződik be, az Izsáki úton mű-
ködik, egyrészt panaszfelvétellel foglalkozik, másodsorban irányítja az 
odaforduló állampolgárokat az ügyes-bajos dolgaikban, harmadsorban pedig 
konkrét ügyintézés is zajlik. Az a célja, hogy egy jól működő állam legyen, 
jól működő Kormányhivatal legyen, és itt jól érezzék magukat az állampol-
gárok. A falugazdászok pillanatnyilag ennek a csatlakozott mezőgazdasági hi-
vatalnak az állategészségügyi és élelmezésügyi részéhez lett rakva. Ahogyan erről 
többet tudunk, úgy folyamatában tájékoztatom a testületet. Protokoll jellegű ren-
dezvények voltak Kiskunfélegyházán, melyek a 2010-es év záró rendezvényei voltak.   
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az előző ülés óta 
történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
4/2011. (I. 20.) Kth. 
 
Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról és az 
előző ülés óta történt fontosabb eseményekről. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előző ülés óta 
történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja.  

================== 
 
1.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Két csoportos óvoda bővítéséhez kapcsolódóan műszaki ellenőr 

megbízása. (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 
legolcsóbb árajánlatot adó VIA NOUVE Építőipari, Kereskedelmi Szolgáltató 
Bt (6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.) árajánlatát (280 eFt + Áfa = 350 eFt) 
javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a két csoportos óvo-
da bővítéséhez kapcsolódóan műszaki ellenőr megbízását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
5/2011. (I. 20.) Kth. 
 
Két csoportos óvoda bővítéséhez kapcsolódóan műszaki ellenőr megbízása. 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a legolcsóbb ár-
ajánlatot adó VIA NOUVE Építőipari, Kereskedelmi Szolgáltató Bt (6000 Kecs-
kemét, Szövetség tér 5.) árajánlatát (280 eFt + Áfa = 350 eFt) fogadja el.  

================== 
2.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés a köztisztviselők 2011. évi munkateljesítmény 

alapját képező célok meghatározására. (Írásos anyag mellékelve a 
jegyzőkönyvhöz) 

 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is meg-
tárgyalta és mindkét bizottság elfogadásra javasolja. A járdaépítéssel kap-
csolatban volt kérdés, hogy a tízből három nem valósult meg, nem jelentkez-
tek akik pályázatot adtak be, ez volt az oka.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- A kimutatásban a számadatoknál nem az Egészségügyi és Szociális Bizott-
ság, hanem a Művelődési Bizottság működött szeptemberben utoljára.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén hangzott el olyan javaslat, hogy 
az Előkészítő Bizottság munkáját az Ügyrendi Bizottság vegye át. Ezzel kap-
csolatban a módosítást elő kell készíteni.  
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a köztisztvise-
lők 2011. évi munkateljesítmény alapját képező célok meghatározásáról szóló 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
6/2011. (I. 20.) Kth. 
 
Köztisztviselők 2011. évi munkateljesítmény követelményeinek alapját képező 
célok meghatározása. 
 
I. A Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző és a Polgármes-

teri Hivatal köztisztviselői 2011. évre meghatározott teljesítmény-
követelmények alapján képező célok teljesítéséről szóló előterjesztést 
elfogadja és a 2011-es évre a következőket határozza meg: 

 
1. A Képviselő-testület 2011. évi munkaprogramjában szereplő napirendek 

előkészítése, valamint ehhez kapcsolódó szervezési feladatok végzése; 
a testület és bizottságok által hozott döntések végrehajtásának szervezése.  

 
2. A Képviselő-testület által meghatározott fejlesztési feladatok megva-

lósítása, a településüzemeltetés, a közszolgáltatások színvonalának 
emelése, az ellenőrző munka szélesítése.  

 
3. Az óvodabővítéshez, illetve a szennyvízcsatornázás és szennyvíztisz-

tító beruházás előkészítésének folytatása.  
 

4. A költségvetés végrehajtása során feladat a takarékos gazdálkodás 
megvalósítása, a bevételek lehetőség szerinti növelése, színvonalas 
pályázatok készítése, illetve azok összeállításában való aktív részvétel.  
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5. Az informatikai eszközrendszer használata valamennyi köztisztviselő 
számára biztosított, ezt a dolgozóknak fel kell használni az ügyinté-
zés gyorsabb és hatékonyabb végzésére, valamint a jogszabályváltozá-
sok folyamatos figyelemmel kísérésére.  

 
6. A köztisztviselők feladata, hogy a település honlapján az információk 

minél szélesebb köre jelenjen meg (kérelemminták, ügyfél tájékozta-
tók, hatályos rendeletek). 

 
II. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és jegyzőt, hogy a munkál-

tatói jogkörének gyakorlása során a felsorolt célok figyelembe vételével hatá-
rozzák meg a 2011. évre a köztisztviselők egyéni teljesítmény-követelményeit.  

 
     Felelősök: Polgármester, Jegyző 

================== 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy:  Beszámoló a közművelődés 2010. évi helyzetéről és a 2011. évi 

terveiről. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A beszámolót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadás-
ra javasolja.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző:  
 
- A sakkmajális sakkfarsang lesz, a sakkmajális augusztus 20-án lesz meg-
tartva, és tordai kulturális nap kerül megszervezésre.  
 
- dr. Taricska Tibor képviselő 16,25 órakor megérkezett a Képviselő-testületi ülés-

re, így a jelenlévő képviselők száma: 7 fő - 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Amikor a részletes programok meglesznek minden képviselő meg fogja kapni. 
A Tavaszköszöntőt kétnaposra terveztük, szombaton a tiszaújfalui óvodában 
lenne a mikro Bábfesztiválosok bemutatója, más műsor ezen a napon nem lesz. 
Szombat délelőttre van tervezve egy pörköltfőző verseny, és kiegészülne egy 
íjászbemutatóval és őstörténeti előadásokkal. Ez még szervezés alatt van és 
amennyiben realizálódik, akkor vissza fog még kerülni a testület elé.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- A helyszíne már meg van, hogy hol lesz?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az íjászbemutató a nagyvár körül kerülne megrendezésre, az előadások pe-
dig a kisvár tetején.  
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a közművelődés 
2010. évi helyzetéről és a 2011. évi terveiről szóló beszámolót.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
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7/2011. (I. 20.) Kth. 
 
Beszámoló a közművelődés 2010. évi helyzetéről és a 2011. évi terveiről. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődés 
2010. évi helyzetéről és a 2011. évi terveiről szóló beszámolót elfogadja.  

================== 
 
4.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Jelentés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata közművelődési fel-

adatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatáról. (Írásos anyag 
mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 

 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részletesen megtárgyalta, és elfogadás-
ra javasolja a kiosztott határozat-tervezetet.    
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- A tegnapi napon nem volt kidomborítva, azért szeretném megjegyezni, hogy testüle-
ti határozatot fog kapni a küldő, de a bizottsági ülés jegyzőkönyvének idevonatkozó 
részét is csatoljuk mellé.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja a Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata közművelődési 
feladatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatáról szóló jelentést az el-
hangzott kiegészítéssel, és a határozat-tervezetet.   
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
8/2011. (I.20.) Kth.  
 
Jelentés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata közművelődési feladatellátásá-
nak szakfelügyeleti célvizsgálatáról. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagy-
község Önkormányzata közművelődési feladatellátásának szakfelügyeleti cél-
vizsgálatáról szóló jelentést megtárgyalta. A jelentés alapján a következő 
feladatokat határozza meg: 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelő-
désről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: kulturális törvény) 78. 
§ (1) és (5) bekezdései alapján a közművelődési tevékenységek folyamatos 
megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret a testület biztosítja. A 
közösségi színtér Szervezeti és Működési Szabályzatát a kulturális törvény 
alapján a helyi sajátosságokat figyelembe véve 2012. február 15-ig felülvizsgálja.  
 
A felülvizsgálathoz, továbbá a lakosság igényének felmérése céljából a la-
kosság körében felmérést készít. 

================ 
5.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés, javaslat a 2011. március 15-i ünnepségre. 
           (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
     
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 



 - 8 -

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és az a 
javaslat született, hogy az ünnepi műsor kibontása jobban történjen meg. A 
következő testületi ülésre a részletes program kibővítésre kerül és vissza-
hozzuk megtárgyalásra.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Az Igazgató Asszony azt kérte, hogy március 15-én legyen megtartva dél-
utáni időpontban, 2 vagy 3 órai kezdéssel.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja a 2011. március 15-i ünnepségről szóló előterjesz-
tést, az elhangzott kiegészítésekkel együtt.  
  
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
9/2011. (I.20.) Kth.  
 
Előterjesztés, javaslat a 2011. március 15-i ünnepségre. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. március 15-
i ünnepségről szóló előterjesztéssel egyetért úgy, hogy az időpont március 
15-ére változna, a pontos kezdési ideje pedig a következő testületi ülésen 
kerül megállapításra.  

================ 
 
6.) Napirendi pont:  
 
    Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkaprogramjára. 
           (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
    
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az Ügyrendi és Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a javaslatot megtárgyalta 
és a következő kiegészítéseket javasolták: Március hónapban a Polgárőrség-
től kérjünk tájékoztatást, Németh Péter megbízási szerződése június végén 
lejár és ezzel a júniusi testületi ülésen foglalkozzunk.  
 

- dr. Vancsura Zoltán képviselő 16,35 órakor megérkezett a Képviselő-testületi 
ülésre, így a jelenlévő képviselők száma: 8 fő - 

 
Az óvoda átdolgozott IMI programját, az óvodai beíratás időpontját és a 
2011-12-es tanév előkészítését az adott hónap napirendjei közé felvesszük. 
A javasoltak egy része folyamatosan beépítésre kerülnek a napirendbe. 
Csernák Csilla képviselő társunk adott még be írásos javaslatot, a közbiz-
tonság területén való előrelépés megtárgyalását, utcánként meghatározni egy 
elöljárót, javasoltam László János urat, bízunk benne, hogy felvállalja 
mert enélkül nem működik. Másik javaslata még a külterületi utak javítása, 
a bokrosi út javítása, vagy teljes felújítása. Három irányba küldtem leve-
let ebben az ügyben, ki is írták a 4-5 jelű utakra a pályázatokat. A csa-
tornák tisztítását amik hozzánk tartoznak azokat végezzük, a másik részét 
pedig a Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat csinálja. Egy észrevétel ér-
kezett, ezt továbbítom a társulatnak, mert az ő feladata, arról a csatorná-
ról van szó ami a Király-saroktól indul és lemegy a horgásztóig.  
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Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Bizottsági ülésen elhangzott javaslatként, hogy a II. félévi munkaprogram 
tárgyalása júniusban legyen. Februárban még a kerékpárúttal kapcsolatos pá-
lyázat megtárgyalása legyen benne.   
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mihelyt valamit tudunk a pályázatokról, azonnal testületi ülést tartunk. 
A kerékpárutaknál nagyon rövid a határidő, valószínűleg nem férünk bele 
mert már elkészült terveknek kellene lenni, és akármelyik részt nézem kisa-
játítások is lennének, és a Lakitelek-Tiszaalpár között rész lenne a leg-
hosszabb ami szerintem nem fér bele.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- A kerékpárút ami az összekötő út mellett volt tervezve, elő kellene venni 
és felülvizsgálni azt a részét, hogy a terv szerint a fasoron belülre van 
tervezve a kerékpárút, ott viszont 200-as gerincvezeték van és az út alatt 
menne 250-300 m hosszan, és az komoly problémát okozna.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Meg kellene nézni, mert nagyon kiesik az az út, hogy másik úton ki lehet-
ne-e építeni, vagy a Polyák-faluba kivinni.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Tegnap úgy mondtam, hogy a Polgárőrség, illetve a Rendőrség beszámolója 
legyen benne a munkaprogramban, polgármester úr csak a Polgárőrséget említette.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Képviselő-
testület 2011. I. félévi munkaprogramjára tett javaslatot az elhangzott ki-
egészítésekkel együtt.  
  
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
10/2011. (I.20.) Kth.  
 
Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkaprogramjára. 
 
2011. Február hó 
 
1.)     Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetére. 2011. évi 

támogatási kérelmek. 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
2.)   Javaslat a község zöldfelület fejlesztési, fenntartási tervére. 
      Előadó: Vajda Márta kertészmérnök 
 
2011. Március hó 
 
1.)       Tájékoztató a község közrendjének, közbiztonságának helyzetéről. 

Előadó:  kapitányságvezető 
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2.)        Tájékoztató a Polgárőrség munkájáról.  
Előadó: Polgárőr Szervezet elnöke 

 
3.)        Javaslat a kátyúzási munkák elvégzésére, külterületi utak javítására. 
             Előadó: Horváth Zoltán településüzemeltetési szervező 

 
4.)        Javaslat a Május l-jei kulturális programokra.  

Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

5.)        Javaslat a 2011. évi járdaépítési munkákra 
               Előadó: Barton András műszaki ügyintéző 

 
2011. Április hó 
 
1.)     Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zár-

számadási rendelet-tervezetre.  
               Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
2.)        Falugazdász tájékoztatója a település mezőgazdaságáról. 

Előadó: Pap Imre falugazdás 
 

3.)       Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
4.)       Gazdasági program elfogadása 

Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
2011. Május hó 
 
1.) Tájékoztató a vállalkozók számának alakulásáról, a foglalkoztatottság helyzetéről. 

Kimutatás a településen élő munkanélküliekről. 
     Előadó: Barton András műszaki ügyintéző 
2.)   Tömegközlekedés helyzetének és menetrendjeinek felülvizsgálata. 
      Előadó: dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
3.) Tájékoztató Tiszaalpár Nagyközség családvédelmi és gyermekvédelmi feladatok ellá-

tásáról. 
Előadó: dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
2011. Június hó 
 
1.) Előterjesztés a díszpolgári cím, Tiszaalpárért, Tiszaalpár Szolgálatáért cím adományo-

zására.  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
2.)   Tiszaalpári Napok programjának egyeztetése. 

Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
3.)   2011/2012-es óvodai nevelési év, valamint tanítási év előkészítése 

Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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4.)       Előterjesztés a településfejlesztési feladatellátás  tárgyában kötött megbízási szerződés 
meghosszabbításáról. 

           Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
5.)       Javaslat a Képviselő-testület II. félévi munkaprogramjára.  

Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
2011. Július hó 
 
1.)        Az önkormányzat I. féléves munkájának értékelése.  

Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

II. A 2011-ben beterjesztésre kerülő rendelet-tervezetek.  
    
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletére 
2.) Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetést megalapozó rendeletére. 
3.) Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletre 
4.) A helyi rendeletek folyamatos felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása a magasabb 

szintű jogszabály változások alapján. 
============== 

 
7.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormány-

zat és Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat között létrejött együtt-
működési megállapodásra. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 

 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az Ügyrendi és Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtár-
gyalta és elfogadásra javasolják.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Tiszaalpár Nagy-
község Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat között létrejött együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
11/2011. (I.20.) Kth.  
 
Tiszaalpár Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Tiszaalpár Nagyköz-
ségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásra. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagy-
község Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat között létrejött együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést elfogadja.  

================ 
8.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és ter-

mészetbeni ellátásokról szóló többször módosított 5/2000.(IV.28.) 
Ktr. sz. rend. módosításáról. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 

 
    Előadó: dr. Menyhárt Anett jegyző 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző:  
 
- Két paragrafus módosult mert a szociális törvényt módosították, nem idéz-
tük a helyi rendeletünkben a szociális törvényt, hanem hivatkoztunk arra a 
paragrafusra ami szabályozta a jövedelem számításánál irányadó időszakot, a 
helyi rendeletben három hónap volt, most a szociális törvény a rendszeres 
jövedelemnél egy hónapot ír elő igazolni, a nem rendszeresnél és vállalko-
zásnál 12 hónapot. A másik módosításnak ugyanez a lényege, eddig a jegyző 
állította ki a közgyógyellátási igazolványt, most pedig a szociális törvény 
paragrafusára hivatkozva az adott egészségbiztosítási szerv állítja ki.   
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a szociális rá-
szorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló többször 
módosított 5/2000.(IV.28) Ktr. sz. rendelet módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

1/2011. (….) Ktr. sz. rendelete 
 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
többször módosított 

5/2000. (IV.28.) Ktr. sz. rendelete módosításáról 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló többször módosított 5/2000.(IV.28.)Ktr. sz. ren-
deletét – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) a) pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján - az alábbiak szerint módosítja: 

1. §. A rendelet 2.§. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2. §. c)  
 
Jövedelem számításánál irányadó időszak: Az Szt. 10. §. (2) bekezdése szerinti időszak.” 
 
2. §. A rendelet 19.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„19. §.  (3) A közgyógyellátási igazolványt az Szt. 50/C. §. (1) bekezdésében meghatáro-

zott szerv állítja ki.” 
 
3. §.  (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
   (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
               dr. Vancsura István s.k.    dr. Menyhárt Anett s.k. 
                     polgármester                  jegyző 

====================== 
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9.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy:  Ajánlattétel felhívás elfogadása a bölcsődék és közoktatási intézmé-

nyek infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszer-
zéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 1/2010.(I.19.)ÖM rend. 
alapján elnyert támogatásra vonatkozóan. (Írásos anyag mellékelve a 
jegyzőkönyvhöz) 

 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
    
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A felhívás elkészült, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nyílt eljárást 
javasolt, a beadási határidőt február 8. napjában javasolta meghatározni.   
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- A kivitelezés határideje meg van adva, 2011. május 15. Az önkormányzat beszállna 
a bontásba, ez a fajta sakkozós megoldás, hogy egy termet egy nap alatt be kellene 
fejezni, ez a fajta megoldás biztosan drágább lesz, és a bontás úgy az egyszerűbb 
ha nem kell megóvni a keretet. Ha kerettel együtt bontják az meglassítja a bontási 
munkát. Ezt tisztázni kell, hogy ezek a lehetőségek mennyire biztosítottak.   
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A nyertes pályázóval biztosan tudunk egyezséget kötni erre vonatkozóan.  
 
- - Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja Ajánlattétel 
felhívás elfogadása a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fej-
lesztése, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított elői-
rányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 
1/2010.(I.19.) ÖM rendelet alapján elnyert támogatásra vonatkozó előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
12/2011. (I.20.) Kth.  
 
Ajánlattétel felhívás elfogadása a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastruk-
turális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központo-
sított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről 
szóló 1/2010.(I.19.)ÖM rend. alapján elnyert támogatásra vonatkozóan. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsődék és köz-
oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi bu-
szok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támo-
gatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 1/2010.(I.19.) ÖM rende-
let alapján elnyert támogatásra vonatkozó nyílt ajánlattételi felhívást elfogadja.  

================ 
  
10.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Bejelentések, képviselők kérdései, interpellációi. 
 
      10.1.) Napirendi pont: 
 
            Tárgy: Bejelentések 
  
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Térfigyelő rendszerre a pályázat kiírása megtörtént: 8 vállalkozónak 
küldtük ki, határidőként február 28. jelöltük meg. 
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- Készül a településrendezési terv, egy kiegészítést kért a tervező, ami 
érint egy régészeti részt és 50 eFt-ért elkészítik. A Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Területrendezési 
Terv módosításához régészeti terv készítését.   
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózko-
dással az alábbi határozatot hozza: 
 
13/2011. (I.20.) Kth.  
 
Területrendezési Terv módosításához régészeti terv készítése. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Területrendezési 
Terv módosításához szükséges régészeti terv készítésével (50 eFt) egyetért.    

==================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A hótoló megvásárlásával (400 eFt+Áfa) kapcsolatos bejelentést a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A javaslatom 
az lenne, hogy a költségvetés tárgyalásáig napoljuk el, és addigra eldől, 
hogy a Kft vagy az önkormányzat vásárolja-e meg a hótolót.  
 
- Csorba János és társai részéről érkezett egy kérelem világítótest áthe-
lyezésére a József A. utca Petőfi utcai végénél, meg kell keresni, hogy 
honnan lehetne áthelyezni. Azt javasolom, hogy nézzük át a településen, 
hogy honnan lehetne áthelyezni ami nem okoz közfelháborodást.   
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
- Már egyszer elmondtam, hogy a régi piactér körül van rakva, a IV. Béla 
kir. u. sarkától a boltig minden egyes karón van lámpa, onnan kell egyet 
levenni és oda kivinni.  
 
- dr. Vancsura Zoltán képviselő 16,50 órakor kiment a Képviselő-testületi ülésről, 

így a jelenlévő képviselők száma: 7 fő - 
 
Barna Sándor, képviselő:  
 
- Új lámpa felszerelése milyen összeggel jár, az áthelyezés és az új között 
mennyi különbség van?  
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
- Új lámpa kb. 80-90 eFt-ba kerül. Az áthelyezés 11-12 eFt-ba kerül.  
 
Barna Sándor, képviselő:  
 
- Novák Lajos polgárőr mondta, hogy amikor szolgálatban vannak látják, hogy 
amelyik utcában minden második oszlopon van lámpa, jobb az utca megvilágí-
tása mint ahol minden oszlopon van.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ezt is felül kell vizsgálni, mert nem biztos, hogy a minden oszlopon való 
világítás szükséges a településen.  
 
Barna Sándor, képviselő:  
 
- Sok helyen nem ég a lámpa, mennyi időnként jönnek ki ellenőrizni?  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Nem ellenőrzik, a hivatalnál kell bejelenteni ahol nem ég a lámpa.  
 
- dr. Vancsura Zoltán képviselő 16,58 órakor visszajött a Képviselő-testületi ülés-

re, így a jelenlévő képviselők száma: 8 fő - 
  
- Szavazásra bocsátja Csorba János és társai kérelmét lámpatest áthelyezé-
sével kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
14/2011. (I.20.) Kth.  
 
Csorba János és társai kérelme közvilágítási lámpatest áthelyezésére. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Csorba János és 
társai kérelmét közvilágítási lámpatest áthelyezésével kapcsolatban - a József A. 
utca - Petőfi utcai végénél - támogatja, és keresi a lehetőségét a megoldásnak.  

==================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A mai napon érkezett egy megkeresés a szolgáltatóháznak a megvásárlására, 
azt kérik, hogy valamilyen árat határozzunk meg, hogy ők véleményt tudjanak nyilvá-
nítani. Ebben kell dönteni, hogy a kérelem alapján felértékeltessük-e az ingatlant.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Mennyi bérleti díj jön be havonta az önkormányzatnak a szolgáltatóház bérletéből?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- 100 eFt körüli a havi bérleti díj, csak az a gond, hogy a korábbi kérel-
mük szerint kérik rendbe tenni a szolgáltató házat ha nem adjuk el. Ha a 
tetőszerkezetet és nyílászárókat kicseréljük sokba fog kerülni.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Azt kellene még velük letisztázni, hogy hogyan szeretnék megvásárolni, ha 
ebben az állapotában adná az önkormányzat, akkor résztulajdonként tudnák 
bejegyezni mindegyiküknek a saját részét. A másik lehetőség pedig az amit 
már alkalmaztunk, hogy társasházzá történő átalakítással meg van határozva 
az önálló hrsz-i szám, de ez a felértékelést is befolyásolja. Másrészt azt 
az oldalát is befolyásolja a dolognak, mivel részükről volt olyan igény, 
hogy lehetőség szerint minél biztosabb legyen, hogy ők ezt meg tudják vásá-
rolni, és adott esetben egyedileg tudják megvásárolni, akkor egyszerűsödik 
az eljárási folyamat, ennek viszont társasházzá történő alakítása az elő-
feltétele. Ezeket tisztázni kell velük, és ennek megfelelően kell eljárni.  
 
- Ajtai Elemérné a CKÖ elnöke és Szentirmay Tamás újságíró 17,05 órakor eltávoztak 

a Képviselő-testületi ülésről - 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ha átalakítjuk társasházzá, akkor van lehetőségük egyedileg megvásárolni.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Egyben lenne felértékelve, egy komplett ár lenne megállapítva, és utána 
m2 arányosan lenne eldöntve, hogyan adják az ajánlatot, illetve veszik meg.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Abban kellene dönteni, hogy van-e eladási szándékunk és tisztázni az ez-
zel járó feladatokat.  
 
Csernák Csilla, képviselő: 
 
- Ugyanez a probléma az orvosi rendelő feletti két lakással is.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Ha a szolgáltatóházat eladjuk, akkor abból meg tudjuk csinálni annak a 
tetőszerkezetét.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Két variáció van: Az első az, hogy a szolgáltatóház eladásából felújításra kerül-
nének az orvosi rendelő feletti szolgálati lakások. A másik variáció az, hogy ha a 
szolgálati lakások közül valamelyik el van adva, akkor abból az összegből van költ-
ve a szolgáltatóház felújítására, gondolkozok rajta, hogy melyik a jobb variáció? A 
szolgáltatóház pénzt hoz az önkormányzatnak, a szolgálati lakások nem hoznak, ezt a 
variációt is figyelembe kell venni, és ez alapján meghozni a végleges döntést.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ha eladjuk a szolgáltatóházat akkor ők úgy hozzák rendbe ahogyan akarják. 
A szolgálati lakások vételére igény eddig nem volt, viszont meg kell csi-
nálni, ha a szolgáltatóházat nem adjuk el akkor azt is meg kell csinálni. 
Néhány szolgálati lakásnak azért kell lenni az önkormányzatnak. A következő 
testületi ülésig megkérdezzük, hogy hogyan kívánják megvásárolni.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Feltétlenül konzekvens gondolkodást javasolnék, ha a benzinkútnál egy 
tízéves bérleti díjban gondolkodtunk, akkor itt is az eladás előtt tisztáz-
ni kellene, hogy eladjuk-e vagy sem, és eladás esetén egy tízéves bérleti 
díj összegéért adjuk el, a tető cseréjének az összegével csökkentve, mert 
ha nem adjuk el akkor viszont az önkormányzatnak meg kell csinálni. Ha 100 
eFt havi szinten a bérleti díj, akkor 10-12 millió között kellene az árnak 
lennie, egy tízéves bérleti díjnak megfelelő összegnek. Annyi különbség van 
a kettő között, hogy a benzinkútnál semmiféle ráfordítási igény a terület-
tel kapcsolatosan nekünk nincs, itt viszont jelentkezne ráfordítási igény a 
tető megjavítására, de a 9 millió Ft alá semmiképpen nem szabadna menni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ismerve az épület állagát, soknak tartom a tízéves bérleti díjat. A ben-
zinkutas is soknak tartja a megállapított összeget, és felajánlotta, hogy 
vegye meg az önkormányzat a kutat.  
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
- Azt nem kell elfelejteni, hogy az önkormányzatnak a sara, hogy idáig ju-
tott a dolog, hogy kedvezményt kell nekik adni. Nemcsak a tetővel van baj, 
hanem olyan állapotba került az egész épület, hogy sokba kerül helyreállí-
tani, mert évek óta húzódik a dolog.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Az ár meghatározásánál azt nem szabad elfelejteni, hogy egy frekventált 
telekről van szó, csak a telek önmagában megér 1 millió forintot is, meg 
kell nézni, hogy esetlegesen a telek nehogy valamilyen közterületet is 
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érintsen. A hátsó bejáróval biztosan nincs gond, az épületnek is van műsza-
ki értéke, még ha rossz állapotban van is, még talán további építkezésre is 
van lehetőség. Meg kell várni az értékelést vele. 
   
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Először is kell egy szándéknyilatkozat arra vonatkozóan, hogy el akarjuk-
e adni vagy sem, másodszor ha el akarjuk adni, meg kell nézni, hogy milyen 
egyszerűsített formában lehet megoldani, ki lesz az aki felértékeli, és 
utána tudunk lépni ebben az ügyben. Most abban tudunk dönteni, hogy van-e 
szándéknyilatkozat az eladásra vonatkozóan, és képviselő urat megkérjük, 
hogy ha társasházként jegyeztetnénk be akkor elindítaná az eljárást.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- Várható olyan garancia, hogy ők lesznek a valódi vevők?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ezért volt Csernus képviselő társunk javaslata, hogy ha megosztanánk és mindenki 
külön nyilatkozik, hogy a saját részét meg kívánja venni, akkor mint bérlő elővá-
sárlási joggal rendelkezik. Ezt meg kell pontosan nézni, hogy van-e ilyen lehetősé-
gük, hogy ne kelljen versenyre kiírni az egészet, mert egy nyílt versenyben elve-
szíthetik az egészet. Az elővásárlási jog is csak egy adott áron érvényes.    
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Ezért mondtam azt, hogy meg kell nézni, hogy minél kedvezőbb helyzetbe 
tudjuk hozni ezt a történetet, adott esetben az önálló értékesítés és az 
önálló egységek kialakítása is ezt mozdítaná elő.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a megbeszéltek figyelembevételével a szolgáltatóházat 
értékesítsük.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózko-
dással – az alábbi határozatot hozza:  
 
15/2011. (I.20.) Kth.  
 
Kérelem a szolgáltatóház megvásárlásával kapcsolatban. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
szolgáltatóházat értékesíti.   

==================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Kft alakításának kérdése költségvetési tételt érint, addig nem lehet bejegyez-
tetni, amíg nincs költségvetésünk, így addig függőben tartjuk amíg nincs meg a 
költségvetés.  
 
 
10.2.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Képviselők kérdései, interpellációi 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Az Esze T. u. 11. sz. ingatlannal kapcsolatban történt-e valamilyen in-
tézkedés? 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az ingatlanokkal kapcsolatban megkértem Boris Ferenc közterület-
felügyelőt, hogy írja össze az olyan ingatlanokat amik nagyon rossz álla-
potban vannak. Megküldjük az építési hatóságnak, hogy ezekről egyenként döntsenek.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Utca névtáblákkal kapcsolatban, a Szt. László tér 1. szám alatti házon 
fent van a régi tábla, melyen még Lenin térként szerepel. Ezeket át kellene 
nézni, az Erkel Ferenc utcában is még a régi tábla szerinti Bercsényi utca 
van kint. A másik gond a házszámozással kapcsolatban van, ezt is rendbe 
kellene hozni. A Rákóczi utcában is van gubanc a házszámozással, a Petőfi 
utcában szintén vannak ilyen gondok. Polgármester úrtól kérdezném, hogy a 
Csokonai utcában a vízelvezetéssel kapcsolatban mire jutottak az ott lakók-
kal. A térfigyelő kameráknál 15 db-ot látok, amit az előző ülésen kiosztot-
tunk azon 25 volt, fontos helyen nincsenek benne. A WEB kamerával kapcso-
latban mi lesz a következő lépés a helyi ülés közvetítésével. Január 1-től 
megérkezett a negyedik rendőrünk, gondolom mindenki örömmel fogadja közü-
lünk. Bízunk benne, hogy helyt fog állni és beilleszkedik a település kö-
zösségébe. Az éjszaka néztem a TV-ben és egy elgondolkodtató számadatot 
hallottam, hogy 250-500.000 db/hétvége/extasy tabletta fogy el Magyarországon, és 
hétvégenként egy milliárd forint árú kábítószer jut be az emberek szervezetébe.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az utcanév és házszám táblákkal kapcsolatos felvetés jogos, az előző Kép-
viselő-testület a rendeletet megalkotta, csak be kellene tartatni.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Úgy emlékszem a rendeletben benne van, hogy a jegyző kötelezheti a lako-
sokat, hogy minden házon rajta legyen az utca és a házszám. Ez szükséges 
lenne-e, de az orvosnak, mentősnek, a rendőrnek, stb. segítene a tájékozódásban.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ez legalább olyan fontos dolog, mint a kocsikon a rendszám. Ez sokszor a 
lakosság ellenállásába is ütközik, főleg ott ahol nem jó a házszám. Néhány 
évvel ezelőtt kerültek az utcatáblák kihelyezésre, de nem a legjobb megol-
dás volt mert kicsavargatják, kitörik. Kunszálláson nagyon szépet láttam érdemes 
lenne megnézni. Ha erre szánnánk pénzt, vagy találnánk rá pályázati lehetőséget meg 
kellene csinálni, de sokat nem lehet vele várni, és ez a hivatal feladata lesz.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Ajánlanám, hogy a közterület-felügyelőt nagyobb munkával is meg lehetne 
bízni, ne csak 18 háznak írja össze a dolgát, 1-2 hét alatt az utcákon is 
felmérést tudna végezni ezzel kapcsolatban. Az a javaslatom, hogy a közte-
rület-felügyelő ezt mérje fel, menetközben meg lehet csináltatni az áraján-
latokat az utcanév táblára és a házszám táblára.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az a kérdés, hogy a jelenleg meglévő utcanév táblákat pótoljuk vagy újat 
csináljunk. A szennyvízcsatorna vezetésekor a táblákat biztosan ki kell 
szedni, lehet, hogy ezt a részét utána kellene megcsinálni, a házszámozást 
viszont addig is el lehet végezni. Egyenlőre ezeket kellene pótolni, és a 
házszámozást megoldani, ez nem is kerülne túl sokba. A Csokonai utca csapa-
dékvíz elvezetésével semmi nem történt, ettől egy kicsit ódzkodok mert úgy 
látom, hogy ez nagy lélegzetvételű munka lesz. Erre futja-e a költségveté-
sünkből vagy nem most nem tudom, de az csak félmegoldás, hogy itt is ások 
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egy kis árkot meg amott is, az nem lenne jó megoldás. Van egy terv ami erre 
vonatkozóan elkészült, itt azt lehetne a lakosok elé tárni, de ez most nem 
fér bele a keretbe, de valamilyen megoldás kell. Tűzoltó megoldást végez-
tünk, Szabóéknál leengedtük a vizet, az megoldásra került, a pincékből nem 
tudjuk kivezetni a vizet, de nem tudunk olyan végleges megoldást ami az ő 
problémájukat megoldaná.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- A térfigyelő kameráknál ha a pályázatok beérkeznek lehet-e még rajta mó-
dosítani, hogy hová legyenek rakva?  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Most még csak árajánlatszerű dolgok jönnek be, ez még inkább csak egyfaj-
ta felmérés, hogy mibe kerülne.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Azon belül mi fogunk dönteni, hogy mennyit szánunk erre. Ha kevesebb ka-
mera lesz is, de értékelhető legyen, utána lehet még bővíteni ha van rá ke-
ret. A WEB kamerával a Képviselő-testületi üléseket lehetne felvenni, ren-
dezvényeket, az ára 800 eFt, de meg kell nézni, hogy a Kormányhivatal befo-
gadja-e a képanyagot a jegyzőkönyvhöz.  
 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Ha a Kormányhivatal elfogadja akkor egyértelmű a dolog, ha nem fogadja el 
akkor kicsit másabb, de szerintem akkor sem elvetendő dolog. Ha a Tordával 
közös pályázat nyerne is, le van írva, hogy 2012. végén indulna el, addig 
még majdnem két év van. Ha ennyi pénzből meg lehet oldani, akkor jó lenne, 
mert felkerülne a honlapra, és rendezvényekre is lehetne menni a kamerával.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A tordai pályázattal kapcsolatban megkértem a kecskeméti TV-nél dolgozó 
ismerőstől egy anyagot, megküldött egy általa szakmailag elfogadható beren-
dezés minimum bekerülési árát, amit küldött 17 millióról szól. Azt mondta 
ha egy kicsit előre gondolkodunk, akkor ez az ár alá nem szabad menni.  
 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- A kiírásban láttam, hogy Kopjás Mihály fia benne van, és úgy gondolom, 
hogy van rálátása ezekre a dolgokra. Én Interneten néztem, hogy ezek a nor-
mál kézi kamerák amiket háztartási célra ajánlanak, 40-50 eFt-ba kerülnek 
és ezek is jó minőséget digitális képet adnak. Nem hiszem, hogy tovább kell 
ettől menni, mert a honlapon megfelelő minőségben ezek a képek közvetíteni 
tudják az üléseket. Úgy gondolom, hogy erre a célra megfelelő lenne.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Kopjás Attila szakértelmét a térfigyelő rendszer elbírálásánál igénybe 
kell venni.   
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Patak Sándor úr kérte, hogy ő ebben a térfigyelő kamera kiépítésében sze-
retne részt venni, mert Félegyházán ő is részt vett ebben a munkában.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szívesen vesszük ha segít ebben a munkában.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Január 31-ig határidős a képviselők vagyonnyilatkozatának leadása, kérjük 
a határidő betartását.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A következő testületi ülést február 17-re tervezzük.  
 
- Mivel több kérdés, interpelláció nincs, a képviselők a választ elfogad-
ták, a Képviselő-testületi ülés 18,05 órától zárt ülés keretében folytató-
dik tovább.  
 

K.m.f. 

           
 
 

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

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