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5.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár könyvtárának 2010. 

évi beszámolója és 2011. évi munkaterve. (Írásos anyag mellékelve 
a jegyzőkönyvhöz) 

 
    Előadó: Gibárszki Sándorné igazgató 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a beszámolót és munkatervet megtárgyal-
ta és elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a könyvtárban a 
Népszabadság helyett Magyar Nemzetre módosítsák az előfizetést.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Amennyiben a gyűjtőköri szabályzat módosításra kerülne akkor nem is lenne 
kötelező járatni. Könyvtárvezető asszony is elmondta, hogy nem is nézik az 
újságot, én is úgy látom, hogy nincs jelentősége, hogy járjon. Sztakó Ildi-
kó elmondta, hogy el is készítette a módosítást mert egyébként is elavult, 
és módosítani kellene, de nem tudom mennyibe kerülne.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Javasolom, hogy fogadjuk el a beszámolót és a munkatervet, felkérjük a 
könyvtár vezetőjét, hogy nézze meg mibe kerül a módosítás, mivel félévig az 
újság elő van fizetve addig a módosítást végre lehet hajtani.  
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az Árpád Feje-
delem Általános Iskola és Könyvtár könyvtárának 2010. évi beszámolóját és 
2011. évi munkatervét az elhangzott javaslattal együtt. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
22/2011. (II.15.) Kth.  
 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár könyvtárának 2010. évi beszá-
molója és 2011. évi munkaterve.   
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola és Könyvtár könyvtárának 2010. évi beszámolóját és 2011. 
évi munkatervét elfogadja azzal, hogy a gyűjtőköri szabályzat módosítását a 
könyvtár vezetője készítse elő. 

================== 
  
6.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár ala-

pító okirat módosítására.(Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
    Előadó: dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfo-
gadásra javasolja.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- A módosításban szerepel a „megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének sú-
lyos rendellenességével küzdő tanulók iskolai oktatása”.Az oktatások itt történnek?  
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Gibárszki Sándorné, iskolaigazgató: 
 
- Azért volt szükség a módosításra, mert a megfogalmazások változtak meg, a 
kettes pontban a sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulóknál „a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók esetén” szöveg 
helyébe a „megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendel-
lenességével küzdő tanulók iskolai oktatása” szöveg kerül. Az a megnevezés 
megszűnt, hogy organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rend-
ellenességével küzdő tanulók. SNI-A, SNI-B tanulókat jelenti. Ez nem értel-
mi fogyatékosságot jelent, hanem valamilyen tanulási nehézséget.  
 

- dr. Puliusné Sárdi Mária képviselő 17,52 órakor kiment a Képviselő-testületi 
ülésről, így a jelenlévő képviselők száma: 7 fő - 

 
Ezeknél a tanulóknál kifejezetten gyógypedagógus fejlesztheti a gyerekeket, 
és van egy másik kategória is, a beilleszkedési, tanulási és magatartásza-
varos tanulók akiknek a fejlesztése fejlesztő pedagógus segítéségével tör-
ténik. A szakértői bizottság előtt orvos és pszichológus is vizsgálja a gyereket.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola és Könyvtár alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést.   
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
23/2011. (II.15.) Kth.  
 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár alapító okiratának módosítása. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2008. (I.24.) Kth. ha-
tározatával jóváhagyott Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Alapító Okira-
tát az alábbiak szerint módosítja. 
 
Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„13. Költségvetési szerv típus szerinti besorolása:   
 
Tevékenység jellege alapján: közszolgáltató közintézmény 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 
 
Az Alapító Okirat 17.2.  pontjának 85201-2 számú szakfeladatának b) pontja helyébe a követke-
ző rendelkezés lép: 
 
„17.2. 85201-2 b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók iskolai oktatása.” 
    
Az Alapító Okirat 17.2.  pontjának 85202-2 számú szakfeladatának b) pontja helyébe a követke-
ző rendelkezés lép: 

 
„17.2. 85202-2 b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók iskolai oktatása.” 
 
Az Alapító Okirat 17.2.  pontjának „Az intézmény egyéb, alapfeladathoz kapcsolódó kiegészítő tevé-
kenysége tevékenységtípus” megnevezés helyébe az alábbi tevékenységtípus megnevezés lép: 
„A szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenységek” . 

================ 
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7.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés 2011. március 15-ei ünnepi műsorra.  
           (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a műsor 
kezdési időpontja március 15-én 15,00 óra lesz, a meghívók fognak menni.  
 
- Sztakó Ildikó könyvtáros és dr. Puliusné Sárdi Mária képviselő 17,55 órakor visz-

szajött a Képviselő-testületi ülésre, így a jelenlévő képviselők száma: 8 fő - 
 
- Szavazásra bocsátja a 2011. március 15-ei ünnepi műsorról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
24/2011. (II.15.) Kth.  
 
Előterjesztés 2011. március 15-ei ünnepi műsorra. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. március 15-
ei ünnepi műsorról szóló előterjesztést elfogadja.  

==================== 
 
8.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés Árpád Művelődési Ház technikai, műszaki eszközál-

lományának, berendezési tárgyainak gyarapítására. (Írásos anyag 
mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 

 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és el-
fogadásra javasolja. Itt egy március 25-ig benyújtandó pályázatról van szó, 
eddig is éltünk ezzel a lehetőséggel, most is megpróbáljuk.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az Árpád Művelődési 
Ház technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapí-
tásáról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
25/2011. (II.15.) Kth.  
 
Előterjesztés Árpád Művelődési Ház technikai, műszaki eszközállományának, 
berendezési tárgyainak gyarapítására. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormány-
zatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 
4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be – a ren-
delet melléklete szerinti formanyomtatvány kitöltésével és csatolt dokumen-
tumok megküldésével – Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága  útján a 
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátusnak az Árpád Művelő-
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dési Háztechnikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gya-
rapítására. 
 
A támogatás-igénylés alapjául szolgáló 300.000.- Ft összeget Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.16.) 
Ktr. sz. rendeletének 5. sz. melléklet 1.2 számú Közösségi-művelődési tevé-
kenység alcím 11.előirányzat-csoport, 3. kiemelt/fő előirányzat kerete, 
mint tárgyi eszközök beszerzésére elkülönített előirányzat tartalmazza.  

====================== 
 
- Kiss Mária óvodavezető, Novák Imréné óvónő, Kelemenné Utasi Melinda gazdasági ve-

zető és Szentirmay Tamás újságíró 17,58 órakor eltávoztak a Képviselő-testületi 
ülésről - 

 
 
9.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Javaslat a község zöldfelület fejlesztési, fenntartási tervére. 
            (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
     
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             Vajda Márta kertészmérnök 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és el-
fogadásra javasolja. Vajda Márta kertészmérnök által összeállított javas-
lat, 600 eFt + Áfa összegben megjelölt parkfenntartási munkák egy és két-
nyári virágok telepítését tartalmazza. Az előző évi parképítésnél maradtak 
el munkák amiket csak kora tavasszal célszerű elvégezni, ezeket most végez-
zük el. Az utak mentén majd haszonfák telepítését javasoljuk elvégezni.  
 
Vajda Márta, kertészmérnök: 
 
- Az őszi fásítást a kapott 1 %-okból el tudjuk végezni az óvodánál, az Ady 
Endre utcán, és az új lakótelepen a Nagy-laposon. A Corvinus Egyetemről 
voltak tavaly gyakorlaton, most is szeretnének visszajönni. Az Erdőgazda-
sággal szeretnénk most is felvenni a kapcsolatot, és jó lenne áprilisban 
egy közös munkát szervezni a civilszervezeteket is bevonva.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- Elhangzott az Ady Endre utcán és a Rákóczi utcán egy- és kétnyári palán-
ták, évelők, cserjék kiültetése, az újfalui részen élők szeretnék ha egy 
kicsit nagyobb mértékű odafigyelést kapnának a parkosítás terén.   
 
Vajda Márta, kertészmérnök: 
 
- A Rákóczi utcán a Kádár Lajos Nyugdíjas Klubot is szeretnénk bevonni, és 
javaslatot szeretnék kérni ennek a résznek a parkosítására, és az Ady Endre 
utca, az óvoda, valamint Templomkertre.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja a község zöldfelület fejlesztési, fenntartási tervé-
ről szóló javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
26/2011. (II.15.) Kth.  
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Javaslat a község zöldfelület fejlesztési, fenntartási tervére. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a község zöldfelü-
let fejlesztési, fenntartási tervéről szóló javaslatot elfogadja.  

================== 
 
10.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Előterjesztés ”TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím alapításáról és ado-

mányozásának rendjéről szóló 5/1996. (V.30.) Ktr. sz. rendele-
tének módosítására. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 

 
     Előadó: dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesz-
tést megtárgyalta, és elfogadásra javasolják. Arról szól, hogy eddig külön bi-
zottság tárgyalta ezeket a javaslatokat, most az Ügyrendi Bizottságra testálták rá.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a ”TISZAALPÁR 
DÍSZPOLGÁRA” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 5/1996. 
(V.30.) Ktr. sz. rendeletének módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi rendeletet alkotja:  
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

 
5/2011. (hó.nap) Ktr. sz. rendelete 

 
    „TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím alapításáról és adományozásának  

rendjéről szóló 5/1996.(V.30.)Ktr. sz. rendeletének módosításáról 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete „TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” 
cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 5/1996. (V.30.) Ktr. sz. rendeletét – a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) a) pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján – az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. §. A rendelet 3.§. (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. §. (3) A díszpolgári cím odaítélését és átadását megelőző eljárást az Ügyrendi  

Bizottság folytatja le.   
 

(4) Az Ügyrendi Bizottság a javaslatát a Képviselő-testület elé terjeszti, melyről a 
testület minősített többséggel dönt.” 

 
2. §.    (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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11.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás társulási megállapodás elfogadására. 
(Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 

 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és el-
fogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Homokhátsági Regi-
onális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodás 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
27/2011. (II.15.) Kth.  
 
Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodás elfogadására. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Ho-
mokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodás elfogadása” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza. 
 
A Képviselő-testület a társulási megállapodást az előterjesztés szerint 
változatlan tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megál-
lapodás aláírására.  

================== 
 
12.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Németh János Tiszaalpár, Móra Ferenc u. 6. sz. alatti lakos ké-

relme. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz)  
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Németh János Tiszaalpár, Móra F. u. 6. sz. alatti lakos földhasználati 
díj mérséklésére vonatkozó kérelmét a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság meg-
tárgyalta és saját hatáskörében meghozta a határozatot. Kérem a tudomásulvételét.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.  
 
 
- Gibárszki Sándorné iskolaigazgató és Vajda Márta kertészmérnök 18,10 órakor eltá-

voztak a Képviselő-testületi ülésről – 
 
13.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Előterjesztés földhaszonbérleti szerződések felmondására. (szó-

beli előterjesztés) 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, ahol 
ismertettem mely területek bérleti jogát kellene felmondani ahhoz, hogy a 
település rendelkezésére álló földek az önkormányzatnak a közfoglalkozta-
tottak és egyéb mezőgazdasági önálló hasznosításra rendelkezésre álljanak, 
mintegy 30 ha-nyi földterület. Azt is elmondtam, hogy ennek nagyobb része 
csak 2012-től áll majd rendelkezésünkre, mivel egy éves bérleti szerződés 
van, és valamennyi úgy szól, hogy előző gazdasági év február végéig lehet 
felmondani. (0274/15. hrsz. 2,7 ha, 0261/33. hrsz. 4,6 ha, Dragon József 
bérleményében, az Agrárgazdaság Rt bérleményében 0123/46. hrsz. 10,6 ha, 
0125/14. hrsz. 1,9 ha, Kovács István bérleményében 3,5 ha és Hegedűs János 
bérleményében 3,6 és 2,6 ha, összesen mintegy 30 ha-nyi földterület)  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- Mi fog történni a felmondás után ezekkel a földterületekkel?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az önkormányzat fogja ezeket művelni és az a célja, hogy azokat az embe-
reket akik jelenleg munkanélküliek és közfoglalkoztatottak, azokat az önkormányzat 
valamilyen módon foglalkoztassa és a megtermelt értéket részint a konyhára, részint 
a majdani állattenyésztés alapjául szolgáló terménynek az előállítására használjuk. 
A Kft valamilyen módon bekapcsolódik ebbe, de ezt még vizsgálni kell.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- A földalapú támogatás jár-e majd az önkormányzat részére? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Megkérdeztem Pap Imre falugazdászt és azt mondta, hogy jár.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A bérleményből kieső díjat a földalapú támogatás pótolja, és amit tudunk 
termelni az megmarad.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- A földbérleti díj mennyi? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- 1,5 millió forint.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A bérleti díjak úgy vannak megállapítva, hogy az étkezési búza augusztusi 
tőzsdei árához van alakítva.  
 
Csernák Csilla, képviselő: 
 
- A piaccsarnokkal kapcsolatos pályázat ki van-e írva? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Úgy tudom, hogy ki van írva a pályázat. Az elmúlt hét teljes egészében a 
tordai közös pályázattal telt el. Németh Péter heti 8 órában maximált ideje 
kevés lesz, kapott egy ajánlatot Kiskunmajsán főállásban, és arra kérem a 
képviselő társaimat, hogy ezt gondoljuk végig.  
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Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- A piaccsarnokot nem lehetne behozni az óvoda helyére?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Nagyon minimális a parkolási lehetőség, ott nem tudnánk megoldani. A ke-
rékpárutakra is ki van írva a pályázat, ezt is elő kell venni.  
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a felsorolt 
földterületek haszonbérleti szerződéseinek felmondását.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
28/2011. (II.15.) Kth.  
 
Előterjesztés földhaszonbérleti szerződések felmondására. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 0261/33. hrsz. 
4,6 ha, 0123/46. hrsz. 10,6 ha, 0125/14. hrsz. 1,9 ha, Kovács István bérle-
ményében 3,5 ha és Hegedűs János bérleményében 3,6 és 2,6 ha, összesen 
mintegy 30 ha-nyi földterületek haszonbérleti szerződének felmondását 2011. 
december 31-i hatállyal elfogadja.  

================== 
 
14.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Bejelentések, képviselők kérdései, interpellációi.  
 
 
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- A Thököly Imre úton nincs járda, a járdaépítést hogyan lehetne szorgalmazni?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Évek óta van rá lehetőség, a lakosoknak kellene a kérelmet beadni.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Van egy elkészült tervünk kerékpárútra, érdemes volna átgondolni, mert 
gyalogjáróként is használható lenne. A klasszikus értelemben vett járda ami 
a kerítések mellett van nem biztos, hogy megoldaná ezt a problémát, a ke-
rékpárutat kellene megpróbálni. Jelentős kerékpár forgalom is van ezen az 
úton, a fasoron kívülre lenne célszerű hozni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Maga az út sem igazán jó helyen van. Az egyik szélét érinti mindkét tele-
pülésrésznek, az Ady Endre utca annyira összeszűkül, hogy ott kivitelezhe-
tetlen a kerékpárút építése. Én három variációt látok, az egyik amit képvi-
selő úr említett, a másik az Ady Endre utca környékén, és a harmadik a Po-
lyák-faluval való összekötése a településnek. A kerékpárutakra március 1-
től kerül kiírásra a pályázat, és március 31-ig lesz a határidő, de csak az 
tud pályázni aki már kész tervekkel rendelkezik, és csak be kell adni. Ab-
ban lehet csak bízni, hogy a határidőt meghosszabbítják.  
 

- 18,30 órakor Martus Pál, Kiss Lajos és Barta Lajos eltávoztak a képviselő-
testületi ülésről - 
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Csernák Csilla, képviselő: 
 
- Az egyik lakossági megkeresés az új úthoz kapcsolódik, és Kacziba Sándor-
tól mint a Polgárőr Szervezet vezetőjétől szeretném kérni, hogy többen je-
lezték, hogy ezen az úton kint van az ifjúság sötét este és majdnem elütöt-
ték őket. Teljesen sötét ruhában gyalogolnak arra, és a hídnál gyülekeznek, 
arra kellene egy kicsit többet járőrözni. A másik megkeresés a kerékpárútra 
vonatkozik, a csongrádi úton van az ipari övezet, és sokan járnak ki oda 
kerékpárral dolgozni, erre lehetséges volna-e kerékpárutat tervezni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Egy évvel ezelőtt volt egy kiírás országos kerékpárút hálózatnak a kiépí-
tésére, ebbe be lehetett volna kapcsolódni, de teljesen elhalt a dolog. A 
mostani kiírásnál is rövid a határidő és területeket kellene kisajátítani, 
érdemes lenne a tervet elkészíttetni, mert enélkül nem tudunk pályázni.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Javasolni szeretném a méhnyak-rák elleni védőoltás használatának esetle-
ges bevezetését, van önkormányzat aki már ezzel a lehetőséggel élt, ezért 
ajánlom mindenkinek a figyelmébe és megfontolásra, nem kerülne sok pénzbe 
az önkormányzatnak. Háromszor kellene beadni, nagyon jó védettséget ad, 7-8 
osztályos korosztálynak ajánlják. Egy ampulla ára 16 eFt-be kerülne, a 
költségeket általában megosztják a szülőkkel. Általában 50 %-os részvétel 
szokott lenni, éves átlagban 400 eFt-os költséget jelentene az önkormány-
zatnak. Úgy szokták általában végezni, hogy egy oltás árát kérik a szülők-
től, a két oltás árát felvállalja az önkormányzat. Figyelmébe szeretném 
ajánlani ezt a Képviselő-testületnek, mert a mai kor ad erre lehetőséget és 
a későbbiek során ezt be lehetne illeszteni a költségvetésbe. A költségve-
téssel kapcsolatban szeretném kérni, beszéltünk erről jegyző asszonnyal, 
hogy mindenki számára könnyen és jól elemezhető legyen, és a felesleges vi-
tákat elkerülhetővé tenné, javasolnám, hogy a következő évi költségvetésben 
a címeknek a lebontásában legyen benne a bevételi és kiadási oldal. A bevé-
teli oldal tartalmazza az összes olyan tételt, ami bevétel jellegű és az 
összes olyan kiadást ami kiadás jellegű. Ne kelljen 3-4 táblázatból – sok-
szor félreértelmező módon – értelmezni a költségvetést. Ez az anyag is le-
csökkenne harmadára és így az átláthatósága és elemezhetősége sokkal jobb 
lenne a részünkre, és sokkal egyértelműbb lenne.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- 1-12. mellékletben a számok egyre jobban ki vannak bontva, az első rész-
ben a mellékletek elkészítése elő van írva, a számítási anyagot továbbítani 
kell a MÁK-nak. A képviselők a számítási anyagot tudják jobban értelmezni.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Nekem az is jó ha a számítási anyag lesz kibővítve, mert így az értelme-
zését is megnehezíti.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Én még azt kérném, hogy az egész anyag legyen beoldalszámozva, mert akkor köny-
nyebben lehet keresni. Az előző ülésen kérdeztem a házszámokkal és utca névtáblák-
kal kapcsolatban, a Földhivatalnál mire jutottak ebben az ügyben, van-e előrehala-
dás?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A házszám és utcanév táblákat meg kell nézni. Látni nagyon szép megoldá-
sokat pl. Kunszálláson és Jakabszálláson. Rendeletünk van erre, de mind-
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egyik rendelet annyit ér amennyit megvalósítanak belőle. A településköz-
pontnál elmaradt az országzászló elhelyezése, ezt pótolni kell március 15-re.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Az egyebek alatt amit elmondunk az általában elfelejtésre kerül. Amit a 
képviselők interpellációként beadnak, arra a polgármester úr a következő 
ülésen mondja el, hogy mire haladtak.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Amelyik felvetéshez komoly pénzt kell hozzárendelni az nem olyan egysze-
rű, mert külön döntést igényel. A járdaépítésre eddig is meg volt a lehető-
ség, most is meg van, és elsősorban a foghíjakat kellene megnézni. A prob-
lémákat nagyon sokan látjuk, de a megoldásukhoz pénz kell. Egy tanyát kör-
bevett a víz, de nem látjuk a megoldást mert 250 eFt kellene egyetlen út 
kijavításához. Szóráth János tanyájához vezető út meg van csinálva.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Bejelenti, hogy a következő héten csütörtökön rendkívüli testületi ülést 
kell tartani az iskola nyílászárókkal kapcsolatban.  
 
- 19,00 órakor Sztakó Ildikó könyvtáros eltávozott a Képviselő-testületi ülésről - 
 
Csernák Csilla, képviselő: 
 
- A szociális segélyeket úgy lehetne szabályozni, hogy a házuk előtti utcarészt és 
a telek környékét rendbe kellene nekik tartani. Hogyan lehetne ezt kivitelezni?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A közterület-felügyelő feladatává kell tenni. Március 1-től Ajtainé Mari-
kát kikérjük szociális referensnek, ő is fog ebben segíteni.  
 
Csernák Csilla, képviselő: 
 
- Az Ügyrendi Bizottság kezdeményezhetné-e ennek a végrehajtását beépíteni 
a szociális rendeletbe?  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- A helyi rendeletbe a végrehajtását be kell építeni, és amennyiben nem 
teljesíti a feltételt akkor a szociális segélyt el kell vonni, és az önkor-
mányzat is jobban jár.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ennek utána kell pontosan nézni hogyan lehet megoldani.  
 
- Mivel több kérdés, interpelláció nincs, a képviselők a választ elfogadták, a Kép-
viselő-testületi ülés 19,05 órától zárt ülés keretében folytatódik 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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