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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám:   110-6/2011.  
 
 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.  

március 22-én tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: dr. Vancsura István polgármester 
              Barna Sándor, Csernák Csilla,  
              Kacziba Sándor, dr. Puliusné Sárdi Mária,  
              dr. Taricska Tibor, dr. Vancsura Zoltán (7 fő) 
              dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
              Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselők: 
              dr. Csernus Tibor, Bartók István alpolgármester 
 
              Külön meghívottak: 
                Sztakó Ildikó könyvtáros 
                Kontra György és Hájas Sándor TRIO TV részéről 
                Gibárszki Sándorné iskolaigazgató 
                Kelemenné Utasi Melinda gazdasági vezető 
                Ajtai Elemérné CKÖ elnöke 
                Balainé Pintér Franciska  
                Timafalvi László kapitányságvezető Rendőrkapitányság Kkfháza 
                Török Roland, Hideg Sándor és Zsibrita Ádám körzeti megbízottak 
                Magony János mb. Közl. Aloszt. Vezető Rendőrkap. Kkfháza 
                Szentirmay Tamás újságíró 
                Kővágóné Kálmán Klára pedagógus 
                Lakosság részéről 8 fő  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 

- Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 16,08 órakor megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, jelen van 7 fő.  
  
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja dr. Taricska Tibor és Kacziba Sándor 
képviselőket.  
 
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslattal 7 igen 
szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül - egyetértett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Javaslatot tesz a napirendi pontokra a kiküldött meghívó szerint, vala-
mint egy napirendi ponttal javasolja kiegészíteni az iskola nyílászáró cse-
re műszaki ellenőrzési feladatainak elvégzésére műszaki ellenőr kiválasztása. 
 
- Dr. Csernus Tibor képviselő 16,09 órakor megérkezett a Képviselő-testületi ülés-

re, így a jelenlévő képviselők száma: 8 fő - 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról és az előző 
ülés óta történt fontosabb eseményekről.  
 
1.) Tájékoztató a Rendőrség, Polgárőrség munkájáról. 
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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2.) Dr. Berczi Norbert ügyvéd megbízása tanácsadói feladatokra. 
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
          
3.) Előterjesztés térfigyelő rendszerre vonatkozó pályázatokról.  
  
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
4.) Előterjesztés járdaépítési munkákra.  
 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             Barton András vezető főtanácsos 
 
5.) Előterjesztés Marsa sori lakók kérelméről 
 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester, Boris Ferenc vezető főtanácsos 
 
6.) Előterjesztés óvodai és iskolai beíratások időpontjáról. 
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
              
7.) Javaslat Tiszaalpári Tavaszköszöntő programjára. 
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
8.) Előterjesztés ingatlanhasznosítás feladatairól.  
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
9.) Előterjesztés élelmezéssel foglalkozó Kft megalakításáról. 
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
10.) Előterjesztés Teleház fejlesztés forrás kiegészítés tárgyában. 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
11.) Előterjesztés Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft működtetéséről. 
     (szóbeli előterjesztés) 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
12.) Előterjesztés a testületi ülések közvetítéséről. 
 
     Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
13.) Előterjesztés helyi piac megújítása pályázati lehetőség tárgyában.  
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
14.) Előterjesztés Művelődési Ház eszközbeszerzés tárgyában. 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
15.) Előterjesztés Németh Péter pályázatíró megbízási szerződésének módosítására. 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
16.) Előterjesztés közvilágítási lámpatestek áthelyezéséről (szóbeli előterjesztés) 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
17.) Előterjesztés településről készülő filmre vonatkozó árajánlatról. 
     
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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18.) Előterjesztés a Gondozási Központ Alapító okiratának, Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, Házirendjének módosítására, valamint Szakmai Programjának el-
fogadására.  

 
     Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
              dr. Puliusné Sárdi Mária intézményvezető 
 
19.) Előterjesztés Sport infrastruktúra-fejlesztés tárgyában. 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
20.) Előterjesztés a „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának 5. számú módosítása” tárgyában.  
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
21.) Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtárnál megvalósuló nyílászáró csere 

műszaki ellenőrzési feladatainak elvégzésére műszaki ellenőr kiválasztása. 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
2
 
2.) Bejelentések, képviselők kérdései, interpellációi. 

2
 
3.) Tájékoztatás átruházott hatáskörben hozott döntésekről. (zárt ülés) 

     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Javasolja, hogy a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról és az 
előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóra az egyebek alatt 
kerüljön sor a vendégekre való tekintettel.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat az elhangzott kiegészí-
téssel és javaslattal együtt.   
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokkal 8 igen szavazattal - 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül - egyetértett. 
 
1.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Tájékoztató a Rendőrség, Polgárőrség munkájáról. (Írásos anyag mellé-

kelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
    Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A kiküldött anyagot mindenki megkapta, felkéri Timafalvi László kapitány-
ságvezető urat, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban a kiegészítését tegye meg.  
 
- Bartók István alpolgármester 16,12 órakor megérkezett a Képviselő-testületi ülés-

re, így a jelenlévő képviselők száma: 9 fő - 
 
Timafalvi László, kapitányságvezető: 
 
- Köszönti a megjelenteket. Három kiegészíteni valóm lenne, időközben sze-
mélyi változás történt a Körzeti Megbízotti Alosztály vezetésében, Vaskó 
Tamás hadnagy úr átkerült elsejei hatállyal a BKM-i Rendőr-főkapitányság 
Autópálya Alosztályára, és az alosztályvezetői megbízást pedig Magony János 
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zászlós úr látja el. A beszámolóban megpróbáltuk összefoglalni az elmúlt év 
cselekményeit. A megyében ki kellett jelölni azokat a településeket amelyek 
közbiztonsági szempontból a Rendőrség veszélyeztetettnek minősít. Így az 
önkormányzat, a Polgárőrség, illetve a saját elhatározásunk alapján 
Tiszaalpár lett ez a település, és nemcsak az elkövetett bűncselekmények 
miatt hanem a közrend, közbiztonság érdekében is szükséges volt, hogy egy 
fokozottabb közbiztonsági ellenőrzést hajtsunk végre. Mindenképpen sikeres-
nek kell elkönyvelnem az évvégét, és kellett hozzá egy olyan összefogás, 
amelyben segítséget kaptunk az önkormányzattól is, az itt lakóktól is, a 
Polgárőrségtől is, hiszen azokat a feladatokat amelyeket vállaltunk sike-
rült ezekben elindulni és eredményt is elérni, és a tájékoztatóból is kitű-
nik, hogy időközben sikerült elkövetőt is fognunk a területen, és sikerült 
nagyjából tisztázni azokat a cselekményeket amik a területen történtek. Ide 
szeretnék kapcsolódni Vancsura úrnak a leveléhez, értékes volt a jelzés 
mert mindenkihez el tudtunk jutni aki bűncselekmény sértettje volt. Ennek 
alapján el kell mondani, hogy nem tizenvalahány főről van szó akik bűncse-
lekmény sértettjei voltak, hanem ennél jóval többen, ezért is fontos, hogy 
ezeket az intézkedéseket megtegyük. Úgy gondolom, attól függetlenül, hogy 
értünk el eredményeket és szemmel láthatóan csökkentek a jogsértések a te-
lepülésen, mégsem ülhetünk hátratett kézzel, hiszen polgármester úrral be-
széltünk az elmúlt napokban, hogy újabb és más típusú bűncselekmények és 
jogsértések ütötték fel a fejüket, de azt hiszem ha ez a fajta közös össze-
fogás a továbbiakban jól fog működni, továbbra is kapunk külső segítséget 
amennyiben igényeljük a fokozottabb ellenőrzéshez. Sikerült a körzeti meg-
bízottak létszámát 4 főre szaporítani, bízom benne, hogy jól és hatékonyan 
fogják ellátni a szolgálatukat, ebben kérném az Önök segítségét, hiszen nem 
mindegyik kollega tiszaalpári. Meg kell nekik ismerni a területet, az itt 
lakókat, erre mindenképpen szükség lesz majd. Ezekkel a pontokkal szerettem 
volna kiegészíteni a statisztikai adatokat, illetve azokat a tényeket ame-
lyeket a beszámolóban leírtam.   
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Megköszönjük a segítséget kapitányságvezető úrnak, aminek eredményeképpen 
igaz, hogy látványosan egy elkövetőt sikerült kézre keríteni, de valószínű-
leg kulcsfigurája ennek az eseménysorozatnak, és mindenképpen visszatartó 
ereje van. 4 körzeti megbízottunk van, köszönti a megjelent körzeti megbí-
zottakat, valamint Magony János urat és sok sikert kíván az új beosztásá-
ban. Megköszöni a jelentést, nagyon részletes és a kapitányság egész terü-
letére kiterjedően látjuk, illetve azokat a féléves beszámolókat amiket a 
polgármestereknek és polgárőröknek kapitány úr tart, így más településekre 
kiterjedően is látjuk, hogy milyen problémák vannak.  
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
- Köszönti a vendégeket és a jelenlévőket. A múlttal nem akarok foglalkozni 
a beszámolóban, mert a januári újraválasztás óta történtek jobban érdeklik 
a jelenlévőket. Timafalvi úr említette, hogy egy bűnelkövető elfogása óta 
csillapodott a helyzet, azóta két bűneset történt, ahol az egyik valójában 
egyszerű lopásnak tűnik, a másik pedig megélhetési bűnözés volt, mert egy 
lakatlan házból a hűtőt kipakolták. A tavaly augusztus óta történt sorozat-
hoz képest ez jó állapotot jelent. Polgármester úr is említette a bűnmeg-
előzési fórumon, hogy nem volt rózsás a helyzet az elmúlt években a helyi 
Rendőrség és a Polgárőrség között, és néha elbeszélés történt egymás mel-
lett. Úgy gondolom, és a helyi körzeti megbízottak be tudják bizonyítani, 
hogy tudunk mi egymás mellett dolgozni. Úgy gondolom ezután is fogunk egy-
másnak segíteni. A januári hónap vegyes volt, akkor volt a választás, a 
februári hónapban a 28 napból három szolgálat hiányzott, március hónap a 
mai napig 2 hiányzó nap van. A tavaly február közepi elszámoláskor a 17 
szolgálat helyett, most 36-ot adtunk, úgy gondolom ez előremozdulást jelent a tevé-
kenységünkben, és továbbra is ilyen intenzitással igyekszünk a munkánkat elvégezni.  
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Bartók István, alpolgármester: 
 
- Kapitány úrtól kérdezném, hogy a Vancsura doktor által összegyűjtött ada-
tok segítették a Rendőrség munkáját, és ha a továbbiakban is tudunk ilyen 
jellegű adatokkal segíteni? 
 
Timafalvi László, kapitányságvezető: 
 
- Igen a segítségünkre volt, a mai napon is polgármester úrral adat és in-
formáció cserében voltunk, és nemcsak kettőnk között, hanem a körzeti meg-
bízottak is rendszeresen be fognak járni, és egyedül ezen múlik, hogy az 
információkat ki tudjuk cserélni. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Köszönti a megjelenteket. Kacziba képviselő úr említette, hogy az a bizo-
nyos személy letartóztatása óta csökkentek a bűncselekmények a településen. 
Arra kérem a Rendőrséget és a Polgárőrséget, hogy ez ne okozzon nekik meg-
nyugvást, továbbra is folyjon a munka. A polgárőrök és a rendőrök között 
szorosabb együttműködés is ki tud alakulni. Tiszaalpáron ne legyen olyan 
éjszaka, hogy rendőr vagy polgárőr ne legyen szolgálatban, és bízunk benne, 
hogy a mostani állapot nem fog rossz irányba fordulni.  
   
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, megköszöni Timafalvi úrnak, Magony 
úrnak és a körzeti megbízottaknak a tájékoztatást és a részvételt.  
 
- Timafalvi László kapitányságvezető, Magony János alosztályvezető, Török Roland, 
Hideg Sándor és Zsibrita Ádám körzeti megbízottak 16,25 órakor eltávoztak a Képvi-

selő-testületi ülésről - 
 
2.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Dr. Berczi Norbert ügyvéd megbízása tanácsadói feladatokra. 
           (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi Bizottság ülésén ügyvéd úr jelen volt, a közbeszerzés érinti a 
szennyvízberuházásunkat, ez a több mint kétmilliárdos beruházás olyan köz-
beszerzési eljárást von maga után, amely igen nagymértékű és ilyen még nem 
volt nálunk és ennek nagyon pontos bonyolítását kellene végezni. Én arra 
kértem ügyvéd urat, hogy az ehhez való tanácsot a polgármester részére, a 
Képviselő-testület részére és majdan az előkészítő bizottság részére adja 
meg, illetve a bonyolító aki majd magát a közbeszerzést fogja bonyolítani 
annak a kiírásában és annak a kiválasztásában vegyen részt. Az ügyvéd úr 
munkája erre terjedne ki. Látjuk az országban ezeket a közbeszerzéseket, és 
én szeretnék nyugodtan aludni és képviselő társaim is, ezért javasolom 
Berczi ügyvéd urat aki 8 évig volt az Országos Közbeszerzési Tanácsnak tag-
ja, 8 évig volt helyettes államtitkára a Földművelésügyi Minisztériumnak, 
tehát kiváló szakember. Azt gondolom erről a bizottsági ülésen is tanúságot 
tett, előtte jegyző asszonnyal, alpolgármester úrral beszélgettünk erről és engem 
meggyőzött arról, hogy az ő szakmai tudása erre a feladatra maximális garanciát ad.   
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja dr. Berczi Norbert 
ügyvéd megbízását tanácsadói feladatokra. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodás-
sal – nem fogadta el Dr. Berczi Norbert ügyvéd megbízását tanácsadói feladatokra. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Képviselő társak vagy nem értették meg ennek a fontosságát, vagy valami-
lyen ok miatt nem akarják tudomásul venni ennek az ügynek a fontosságát, én 
viszont úgy érzem, hogy ilyen szakmai segítségre nemcsak nekem, hanem kép-
viselő társaimnak és a falunak is szüksége van. Én a tiszteletdíjamból 200 
eFt-ot felajánlok ügyvéd úr részére, ezt támogatja-e a Képviselő-testület.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- A magánkeresetével mindenki azt tesz amit akar, így természetesen polgármes-
ter úr is, és megbízhatja ügyvéd urat, de ez privát dolog, erről nem kell szavazni.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Én ellenvéleményemet hangoztatnám ebben az ügyben, itt nagyon komoly 2 
milliárdos beruházásról van szó, és mindennek legálisnak kell lennie, kér-
ném a szavazást ebben az ügyben, hogy utólagosan ne lehessen azt mondani, 
hogy olyan ember tevékenykedett a pályázat lebonyolítása körül aki nem volt 
erre hivatva. Egyikünk sem közbeszerzési szakértő, a közbeszerzési szakértők 
kiválasztása nagyon komoly, speciális szakmai munka és ezt vállalná az ügyvéd úr. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Mindennek meg van a maga súlya, eddig jó pár olyan beruházás volt ami nem 
volt ekkora volumenű, de magának a bonyolítónak a kiválasztása ettől nem 
hiszem, hogy sokkal bonyolultabb lenne. Berczi úr tegnap elmondta, hogy el-
sősorban azon fog múlni, hogy az adott ajánlattevőnek a múltjában mennyi 
csatornázással kapcsolatos munkát talál. Számos olyan beruházás volt az ön-
kormányzat életében ahol ki kellett választani egy bonyolító céget. Ez az 
ajánlattétel azzal összefüggő dolog, hogy ha észlelünk egy eljárási hibát, 
erre kérünk tanácsot, ezt hamarabb el tudom fogadni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Változatlanul nem értem az ellenszenvet, mert a 2,1 milliárdhoz a 200 eFt 
annyira csekély összeg, hogy nem igazán értem azokat akik ellene szavaztak.  
  
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
- Ez a projekt még Tiszaalpáron nem nyert, az elmúlt 10 év során 14 helyen 
voltam benne a szennyvízprojekt építésekben, különböző városokban és érde-
kes módon nem találkoztam az ő nevével, nem tudom, hogy mivel foglalkozott 
eddig. Ha megnyerjük a pályázatot, akkor egy olyan speciális szakembert 
kell erre választani, aki kimondottan erre szakosodott.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Egy államtitkár helyettest ha képviselő úr nem ismer, az a képviselő úr 
hibája, ez nem róható fel neki. Felmerült az is, hogy nem ismeri az itteni 
viszonyokat, ne is ismerje, ne legyen ismerős itt egyetlen nagyvállalkozó-
val sem, ne legyen velük kapcsolata.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja, hogy a saját 
tiszteletdíjából ezt az összeget megfinanszírozza, és Berczi ügyvéd úr ezt 
a tanácsadói szolgáltatást ellássa.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 2 tartózkodással, hárman nem vet-
tek részt a szavazásban – nem fogadta el dr. Berczi Norbert ügyvéd megbízá-
sát tanácsadói feladatokra.  
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3.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés térfigyelő rendszerre vonatkozó pályázatokról.  
            (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Tegnap a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ellentmondásokkal tárgyalta, két 
pályázat árajánlata meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, így én azt ja-
vasolom, hogy a pályázatot nyilvánítsuk eredménytelennek, ugyanakkor a há-
rom ajánlattevőt hívjuk meg meghívásos pályáztatásra, és csökkentett tarta-
lommal írjuk ki újra.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Mindannyian támogatjuk ennek a beruházásnak a megvalósulását, én ebben a 
formában támogatom.  
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
- 1-2 vállalkozóval tárgyaltam, ők hajlandóak lennének támogatni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ha változatlan tartalommal írjuk ki az árajánlat várhatóan hasonló lesz, 
ha  csökkentett tartalommal írjuk ki akkor várható változás az árban.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Én megszavaztam az elemző által legjobbnak tartott ajánlatot. Szerintem 
lehetne úgy dönteni, hogy volt egy elemzés mely a beadott 5 pályázatból né-
gyet érvénytelennek hozott ki mert nem megfelelő minősítéseket kapott a fő 
műszaki fejezetekre. Egy érvényes pályázat érkezett és én kértem, hogy sza-
vazzuk meg, de ezt leszavazták, és úgy gondolom, hogy ezzel csak időt 
adunk, hogy újra erőre kapjon a faluban a betöréshullám. Nagy az igény a 
lakosok részéről a közbiztonság megszilárdítását illetően, és ez a legkeve-
sebb amit a testület e téren tud adni. Módosító javaslatom lenne, a hiányzó 
összeget a képviselők egy éves tiszteletdíjából tegyük össze ha már nincs 
elég pénz. Ha a vállalkozók adnak, akkor a további fejlesztésre adjanak. A 
hiányzó pénzösszeget a képviselők tegyék le az asztalra.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Én elmondtam a közbeszerzési törvény szabályait, szerintem eredménytelen-
nek kellene nyilvánítani és közbeszerzési eljárást lefolytatni, de a testü-
let dönthet máshogy is. A pályázók jogorvoslattal fordulhatnak a Közbeszer-
zési Döntőbizottsághoz.   
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- A jogi okfejtéssel nem teljesen tudok azonosulni és lehet, hogy most fordulnak 
jogorvoslatért mert indokolatlanul nyilvánítjuk eredménytelennek a pályázatot.   
  
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A pályázati kiírásba beletettük, hogy a Képviselő-testületnek joga van 
indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítani. Világosan elmondtam ezzel 
kapcsolatosan a véleményemet, változatlanul azt javasolom, hogy nyilvánít-
suk eredménytelennek a pályázatot, és a három legalacsonyabb árajánlatot 
adót meghívásos pályázatra hívjuk meg.  
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Kacziba Sándor, képviselő: 
 
- Ilyen nem hangzott el, hogy a beruházást ne fogadjuk el, a bizottság el-
fogadta csak azt taglaltuk, hogy erre a beruházásra 6 millió Ft volt beter-
vezve és ha lehetőség nyílik arra, hogy ez a nyerő pályázó aki 13 kamerát 
írt - mi az induláskor 9 kamerát terveztünk - ha a plusz 2 millióból a ka-
merák számát lecsökkentjük az eredeti álláspontunkra akkor helyben vagyunk.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Tegnap azért nem lett megszavazva, - amit jegyző asszony most is elmon-
dott - mert ebben a formában nem lehet megszavazni. Berczi Norbert ügyvéd 
úr is elmondta, hogy ebben a formában nem lehet elfogadni, a bizottság 
ezért nem fogadta el, nem azért, hogy mi ezt nem akarjuk. Vancsura képvise-
lő úr azt mondja, hogy mi a civilszervezeteknek elszórtuk a pénzt, a pol-
gármester úr által javasoltnál 6-700 eFt-tal kaptak többet a civilszerveze-
tek, amely Tiszaalpár közel kétezer lakosát érinti. Én a tiszteletdíjamat 
felajánlom – a választási anyagomban is leírtam – ezért erre nem fogom meg-
szavazni, mert azt én választom meg, hogy kinek ajánlom fel.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Tegnap úgy gondoltam, hogy ebben konszenzus alakult ki, hogy ez, és anélkül, hogy 
a részleteit a legtöbb képviselő ismerte volna elfogadtuk a szakértőként felkért 
Kopjás Attila minősítését, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó cég hibátlan ajánla-
tot adott. Én azt kértem, hogy lehetőség szerint valamilyen plusz forrást próbál-
junk találni, nem a vállalkozókra gondoltam, de egyáltalán nem elvetendő ez a meg-
oldás, mintahogyan más pályázatnál is felmerült, hogy a vállalkozók bevonásával 
próbálja az önkormányzat az esetlegesen hiányzó összeget fedezni. Tegnap igen sza-
vazatok érkeztek, hogy nyilvánítsuk ezt eredménytelenné arra való tekintettel, hogy 
jogilag legyen lezárva ez a kérdés, azt követően szintén egybehangzó volt a folyta-
tás, hogy rövidebb határidővel, megvizsgálva azt, hogy csökkentett tartalommal vagy 
plusz forrás bevonásával hogyan lehet ezt minél hamarabb megoldani.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- A tartalmát egészíteném ki a pályázatnak annyiban, hogy 6 milliós bekerü-
lési költséget tervezett a testület, ennek a fenntartási költsége mennyibe 
kerül nekünk éves szinten.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- 1-1,5 millió Ft között van a működési költség éves szinten.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Azt szeretném kérni, hogy írjuk ki újra a pályázatot és amennyiben az 
előre tervezett keretet meghaladja, abban az esetben ajánlja fel a Képvise-
lő-testület minden egyes tagja a tiszteletdíját.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ezt nem lehet megszavaztatni, mert a tiszteletdíjával mindenki maga ren-
delkezik. Abban tudnak a képviselők segíteni, hogy változatlan tartalommal 
írjuk ki a pályázatot, akkor három lehetőség van, egyik, hogy a költségve-
tés tartalékából kipótoljuk, vagy a képviselők is beszállnak, és a harmadik 
az, hogy a vállalkozók is beszállnak.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- A tiszteletdíjával mindenki maga rendelkezik, ezt nem lehet megszavaztatni. A 
közbeszerzési eljárást nyílt eljárással, pontos műszaki tartalommal javaslom kiír-
ni.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja, hogy a térfi-
gyelő rendszerre kiírt pályázatunkat nyilvánítsuk eredménytelennek.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózko-
dással – az alábbi határozatot hozza:  
 
31/2011. (III.22.) Kth. 
 
Térfigyelő rendszerre kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő rend-
szerre kiírt pályázatát eredménytelenné nyilvánítja.  

================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a három legalacsonyabb árajánlatot adó pályázót 
hívjuk meg nyílt meghívásos pályáztatásra.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
32/2011. (III.22.) Kth. 
 
Térfigyelő rendszerre nyílt, meghívásos pályázat kiírása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő rend-
szerre nyílt, meghívásos pályázatot ír ki.  

================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a térfigyelő rendszerre kiírt pályázatunkat 
változatlan műszaki tartalommal írjuk ki újból.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
33/2011. (III.22.) Kth. 
 
Térfigyelő rendszerre pályázat kiírása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
térfigyelő rendszerre a pályázatot változatlan műszaki tartalommal írja ki.  

================== 
4.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés járdaépítési munkákra.  
            (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 elfo-
gadásra javasolja.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a járdaépítési mun-
kákról szóló előterjesztést.  
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
34/2011. (III.22.) Kth. 
 
Előterjesztés járdaépítési munkákra 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a járdaépítési mun-
kákról szóló előterjesztéssel egyetért.  

================== 
 
5.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés Marsa sori lakók kérelméről 
            (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
     
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester  
             Boris Ferenc vezető főtanácsos 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy tájékoztatjuk az ott lakókat arról, hogy az útnak a jogi 
helyzetét rendezzék le, és amennyiben közútnak lesz nyilvánítva az önkor-
mányzat a lehetőségeihez mérten támogatja a kérelmüket.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Marsa sori lakók 
kérelméről szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
35/2011. (III.22.) Kth. 
 
Előterjesztés Marsa sori lakók kérelméről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Marsa sori lakók 
kérelmével kapcsolatban úgy dönt, hogy az út jogi helyzetének tisztázása és 
közúttá történő nyilvánítása után visszatér a kérelemre.  

================== 
 
6.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés óvodai és iskolai beíratások időpontjáról. 
             (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és java-
solja a Képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az óvodai és iskolai 
beíratások időpontjáról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
36/2011. (III.22.) Kth. 
 
Előterjesztés óvodai és iskolai beíratások időpontjáról 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai és isko-
lai beíratások időpontjával egyetért. 

================== 
 
7.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Javaslat Tiszaalpári Tavaszköszöntő programjára. 
            (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és java-
solja a Képviselő-testületnek elfogadásra. Április 29-én pénteken gobelin 
kiállítással nyitna a program, ezt követné április 30-án délelőtt egy tánc-
találkozó, délután pedig a Népdalkör fellépése és 15-17 óra között pedig 
bábfesztivál a templomdombon. Ezt az önkormányzati programot egészítené ki, 
illetve párhuzamosan az Árpád Népe Hagyományőrző Egyesületnek és a Jobbik 
Magyarországért Pártnak hagyományőrző programja zajlik, a programok egyez-
tetésre kerültek, javasolom elfogadásra a Képviselő-testületnek.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- A május 1-i programot hiányoltam.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Május 1-én a búcsú napján érseki szentmise lesz 10-12 óráig, ha délutánra 
tettük volna a bábfesztivált akkor nem lett volna neki közönsége, ezért sű-
rítettük a két napba a műsort.   
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Tiszaalpári 
Tavaszköszöntő programjára tett javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
37/2011. (III.22.) Kth. 
 
Javaslat Tiszaalpári Tavaszköszöntő programjára 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Ta-
vaszköszöntő programjára tett javaslattal egyetért.  

================== 
 
- Sztakó Ildikó könyvtáros 17,10 órakor eltávozott a Képviselő-testületi ülésről - 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés ingatlanhasznosítás feladatairól.  
            (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Van egy 
általános része, amely szabályozza a versenyeztetéssel bonyolítandó ingat-
lanhasznosításnak azokat a részeit amelyek nem voltak szabályozva, erre a 
Pénzügyi Bizottság meghozta a határozatát. 2. pontjában a szolgáltatóház 
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bérlőitől érkezett vételi ajánlatról kellene dönteni. A 3. pontban Novák 
Zoltán és felesége Esze T. u. 8. szám alatti lakosok az Esze T. u. 11. sz. 
alatti ingatlan ½-ed részére tettek vételi ajánlatot, illetve Bársony Jó-
zsef a 0258/42. hrsz-ú mezőgazdasági területre adott ajánlatot.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a szolgáltatóház 
bérlőinek vételi szándékát, mellyel kapcsolatban az a vélemény alakult ki, 
hogy halasszuk a következő testületi ülésre, mert más lehetőségeket is meg 
kell vizsgálni.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
38/2011. (III.22.) Kth.  
 
Szolgáltatóház bérlőinek vételi szándékával kapcsolatos döntés. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolgáltatóház bérlő-
inek vételi szándékával kapcsolatos döntést a következő testületi ülésre halasztja.  

================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja Novák Zoltán és felesége Tiszaalpár, Esze T. u. 8. 
sz. alatti lakosok vételi szándékát a Tiszaalpár, Esze T. u. 11. sz. alatti 
ingatlan ½-ed részére, mellyel kapcsolatban az a vélemény alakult ki, hogy 
halasszuk a következő testületi ülésre, és addig a másik tulajdonossal is 
próbálunk tárgyalni.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
39/2011. (III.22.) Kth. 
 
Novák Zoltán és felesége Tiszaalpár, Esze T. u. 8. sz. alatti lakosok véte-
li szándékával kapcsolatos döntés. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Novák Zoltán és fe-
lesége Tiszaalpár, Esze T. u. 8. sz. alatti lakosok vételi szándékával kap-
csolatban a Tiszaalpár, Esze T. u. 11. sz. alatti ingatlan ½-ed részére vo-
natkozóan a következő testületi ülésre halasztja a döntést, és addig a má-
sik rész tulajdonosával is próbálunk tárgyalni.  

================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Bársony József 0258/42. hrsz-ú mezőgazdasági ingatlanra tett ajánlatát a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság kevésnek találta, ezért javasolja, hogy ha-
lasszuk el a döntést és kérjük újabb árajánlatot tőle.  
 
- Szavazásra bocsátja Bársony József 0258/42. hrsz-ú mezőgazdasági ingat-
lanra tett ajánlatát a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatával együtt.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
40/2011. (III.22.) Kth.  
 
Bársony József 0258/42. hrsz-ú mezőgazdasági ingatlan vételi szándékával 
kapcsolatos döntés. 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bársony József 
0258/42. hrsz-ú mezőgazdasági ingatlan vételi szándékával kapcsolatban a kö-
vetkező testületi ülésre halasztja a döntést, és addig új árajánlatot kérünk tőle.  

================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Bodri András tiszaalpári lakos a 810. hrsz-ú 720 m2 területű, Hunyadi ut-
cai ingatlant kéri vissza leszármazotti jogon, helyette felkínálja a 
0269/50. hrsz-ú 3596 m2 területű külterületi ingatlanát. Az a bizottsági 
vélemény alakult ki, hogy a felajánlott ingatlant meg kell tekinteni, és utána 
döntsön a testület, hogy kíván-e vele foglalkozni, ezért halasszuk el a döntést.  
 
- Szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
41/2011. (III.22.) Kth.  
 
Bodri András tiszaalpári lakos kérelme a Hunyadi utcai (810. hrsz-ú 720 m2 
területű) ingatlannal kapcsolatban. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bodri András 
tiszaalpári lakos kérelmével, a Hunyadi utcai (810. hrsz-ú 720 m2 területű) 
ingatlannal kapcsolatban úgy dönt, hogy a csereként felajánlott ingatlan 
megtekintése után dönt a cseréről. 

================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Komjáthy András 2064 Csabdi, 015/6. hrsz. alatti lakos a Tiszaalpár, Pe-
tőfi S. u. 48. sz. alatti, édesanyja tulajdonát képező ingatlant ajándékba 
kívánja adni az önkormányzatnak. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasol-
ja a testületnek az ingatlan ajándékba történő elfogadását.  
 
- Szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
42/2011. (III.22.) Kth.  
 
Tiszaalpár, Petőfi S. u. 48. sz. alatti ingatlan ajándékba adása. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Komjáthy András 
2064 Csabdi, 015/6. hrsz. alatti lakos Tiszaalpár, Petőfi S. u. 48. sz. 
alatti, édesanyja tulajdonát képező ingatlan önkormányzat részére történő 
ajándékba adását elfogadja. 

================== 
 
9.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés élelmezéssel foglalkozó Kft megalakításáról. 
            (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az iskola vezetése és a Hivatal ül-
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jön össze, és közös előterjesztést nyújtson be a Képviselő-testületnek és 
tárgyalja újra a Kft megalakítását.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az élelmezéssel fog-
lalkozó Kft megalakításával kapcsolatos bizottsági javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
43/2011. (III.22.) Kth.  
 
Előterjesztés élelmezéssel foglalkozó Kft megalakításáról. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
iskola vezetése és a Hivatal közös előterjesztést nyújtson be az élelmezés-
sel foglalkozó Kft megalakításával kapcsolatban.  

================== 
 
10.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Előterjesztés Teleház fejlesztés forrás kiegészítés tárgyában. 
             (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Teleház egy Leader pályázaton nyert támogatást és az ott megvásárolt 
számítástechnikai eszközök működtetéséhez ez a pénz nem elegendő, ezt kel-
lene kiegészíteni 169.500 Ft-tal. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elő-
terjesztést és határozat-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- A pályázat teljes összegét átadjuk, és a 169.500 Ft pedig tartalékból 
lesz kifizetve.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Teleház fejlesztés 
forrás kiegészítésről szóló előterjesztést és határozat-tervezetet.   
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
44/2011. (III.22.) Kth.  
 
Előterjesztés Teleház fejlesztés forrás kiegészítés tárgyában 
 
1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 

hogy a Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő Egyesület valósítsa meg a LEADER prog-
ram keretében elnyert – Teleház számítógépeinek cseréjére irányuló pályázatát. 

2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházás meg-
valósításához 2011. évi költségvetése terhére 646.213.- Ft tárgyéven belül 
visszatérítendő, valamint 169.500.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.  

================== 
11.) Napirendi pont:  
 
     Tárgy:  Előterjesztés Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft működteté-

séről. (szóbeli előterjesztés) 
      
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szóbeli tájékoztatást adtam a bizottságnak. Ennek a Kft-nek a működési 
feltételei biztosítottak, cégbírósági bejegyzése és az ügyintézés megtör-
tént, a működését kellene elkezdeni, a gépek illetve pénz átadására van 
szükség. A következőt javasolom, 4,5 millió Ft-ot abból a költségvetési 
sorból ahol a településüzemeltetés található, adjunk át a Kft-nek és amit 
már korábban megszavazott a Képviselő-testület, a hótolónak az összegét és 
a törzstőke összegét, ebből a működését el tudja kezdeni, illetve a gépek 
további sorsáról a következőkben döntsünk. Még nem látjuk tisztán, hogy ap-
portként adjuk át, vagy pénzt adjunk át, és abból vásárolja meg a gépeket, 
ezt is a következő ülés elé hozzuk vissza. A Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
ságnak is ilyen javaslata van a Képviselő-testület felé.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az elhangzott javas-
latot, miszerint 4,5 millió Ft-ot a településüzemeltetés részére jóváha-
gyott keretből, 500 eFt törzstőkét és a már előzőekben jóváhagyott 500 eFt-
ot a hótoló megvásárlására, adjuk át a településüzemeltetési Kft-nek.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
45/2011. (III.22.) Kth.  
 
Előterjesztés Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft működtetéséről. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a településüzemeltetés részére jóváhagyott keretből 4,5 millió Ft-ot, 
500 eFt törzstőkét és a már előzőekben jóváhagyott 500 eFt-ot a hótoló meg-
vásárlására átadjuk a településüzemeltetési Kft részére.  

================== 
 
- Balainé Pintér Franciska 17,25 órakor eltávozott a Képviselő-testületi ülésről - 
 
12.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Előterjesztés a testületi ülések közvetítéséről. 
            (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
     Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A TRIÓ TV havi 100 eFt + Áfa összegért 5 órás műsoridőben a településen 
lévő rendezvényekről és fontosabb eseményekről, valamint a testületi ülé-
sekről műsor elkészítését vállalná. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az 
ajánlatot megtárgyalta, de nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- A költségvetésben erre van pénzünk?  
 
- Sztakó Ildikó könyvtáros 17,30 órakor visszajött a Képviselő-testületi ülésre - 

 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Amennyiben a testület megszavazza, módosítani kell a költségvetési rendeletet.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- 3-4 hónapra meg kellene próbálni, és fél év múlva visszatérnénk rá.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Tegnap a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy 3 hónapos próbaidő kiköté-
sével próbáljuk meg.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Az ajánlat a testületi ülések közvetítésére vonatkozik, a bizottsági ülé-
sek sokkal hangsúlyosabbak, és kérném azt, hogy a következő testületi ülé-
sig a felvetett dolgok kapcsán vizsgáljuk meg és nézzük meg annak a lehető-
ségét, hogy plusz anyagi erőforrás nélkül hogyan oldható meg, hogy a bi-
zottsági ülés is közvetítésre kerüljön. Szükséges lenne egy kidolgozott 
költségvetés erre, hogy ez hogyan oldható meg. Határozott idejű szerződést 
kellene kötni, és erre is készüljön kimutatás.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Nemcsak a testületről van szó, hanem „a település legfontosabb eseményei-
nek híradós feldolgozása. (Beruházások, fontos gazdasági események, civil 
szervezetek megmozdulásai, kiemelt iskolai, óvodai rendezvények, egyéb, a telepü-
lés életét érintő történések.), valamint havi összefoglaló Tiszaalpár életéről.”   
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Ezen túlmenően meg kell oldani azon részét is, hogy a bizottsági ülések-
nek hogyan tudjuk megoldani a közvetítését.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A következő testületi ülésen a honlapot hozzuk terítékre, mert a honlap 
nem elégíti ki az igényeket.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- A támogatásomról szeretném a felvetést biztosítani, azt kérném mivel a 
közvetítés a testületi ülés közvetítésére szól, a hosszabb bizottsági ülés 
nem képezi az ajánlatnak a tárgyát, javasolnám, hogy a 3 hónapban ne csak a 
testületi ülés legyen közvetítve, hanem az ennél hosszabb bizottsági ülés is. 
 
Hájas Sándor, a TRIÓ TV képviseletében: 
 
- Amikor ezt az ajánlatot elkészítettem, nagyon visszafogott volt. A segít-
ségemet fel tudom ajánlani a honlap kialakításában. Tárgyalni lehet arról, 
hogy a honlapra felkerülhessen a bizottsági ülések közvetése. Az Interneten 
online nézhető minden műsor folyamatában, ezen kívül visszamenőleg is visz-
szakereshető minden és külön Tiszaalpár keresővel kikereshető lesz. Amikor 
bármilyen eseményről készítünk híradós változatot, írásos formában is meg-
jelentetjük a honlapon, azt fel tudjuk ajánlani ha valaki szerkeszti a la-
pot, hogy abban is megjelenjen.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Ha mi elhelyezünk kamerákat a bizottsági ülésen, akkor Önök a technikai 
segítségüket ajánlják fel abban, hogy ez a honlapra kikerüljön.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ennek van költségvonzata is, javasolom április 1-től december 31-ig, 3 
hónapos próbaidővel, 100 eFt + Áfa összegért megbízni a TRIÓ TV-t a testü-
leti ülések közvetítésével, a költség általános tartalék terhére történő 
elszámolásával.  
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- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az elhangzott 
javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
46/2011. (III.22.) Kth.  
 
Előterjesztés a testületi ülések közvetítéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 1-től 
december 31-ig, 3 hónapos próbaidővel, havi 100 eFt + Áfa összegért megbíz-
za a TRIÓ TV-t a testületi ülések közvetítésével, a költség általános tar-
talék terhére történő elszámolásával.  

================== 
 
- Kontra György és Hájas Sándor a TRIO TV képviselői 17,45 órakor eltávoztak a Kép-

viselő-testületi ülésről - 
 
13.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Előterjesztés helyi piac megújítása pályázati lehetőség tárgyában.  
             (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Tegnap a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést, 
eközben elhagytam a bizottsági ülést. Ki van írva a pályázat ugyanolyan 
feltételek mellett mint tavaly. Sikeres pályázat esetén egy 150 milliós pá-
lyázatot lehet megpályázni 5 %-os önrésszel, ami 7,5 millió Ft-ot jelent. 
Ilyen pályázat rendkívül ritka, hogy a pályázatírás is beilleszthető a pá-
lyázatba. 8 milliós beruházással jár, de amennyiben most nem nyer a pályá-
zat, további két évben még be lehet nyújtani. Amit a határozati javaslat 
tartalmaz támogatni kellene. Tudom, hogy sokan nem támogatják, de a környe-
ző településeken szinte mindenhol működik a piac, és a körülmények is hoz-
zájárulnak ahhoz ahogyan most működik. 
 
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- A táblázatban feltüntetett 8 millió Ft, ha nem nyer a pályázat akkor ez 
bánatpénz lesz?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ha először nem nyer, még kétszer meg lehet ismételni.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- Az üzemeltetés költsége mennyi lehet a csarnoknak?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Azt gondolom, hogy ilyen lehetőség mellett gazdaságos lesz, 8 millió Ft-
ot érdemes megkockáztatni a 150 millió Ft-ért. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
- A környéken intenzívebben és jobban működő piacok vannak, és olyan piacok 
is amelyek a múltat idézik, és olyanok amelyek a jelen igényeket a falusi 
szinten kielégítik. Kispados piacok is vannak, és működnek is, ha ezeket 
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megszüntetnék és az árut be kell vizsgáltatni, akkor azt a csoportot fogjuk 
ebből kizárni akikért a falusi piac működtetése van. Valamit elhibáztunk 
amiért a piacunk nem működik.  
   
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Én ezzel ellentétesen látom ezt a dolgot, nagyon szigorúak az élelmiszer-
rel kapcsolatos szabályzók, miért zárnánk ki a lehetőségből, ha itt lesz a 
labor és be tudja vizsgáltatni az áruját. Ez a piacnak az elfogadottságát 
és látogatottságát növelné a környékbeli településekről is, azokról a fapa-
dos településekről amiről képviselő úr beszélt. Éppen azért mert bevizsgált 
élelmiszerhez jut hozzá a vásárló. Azt gondolom, hogy a 8 millió Ft nem bá-
natpénz, ennek a kockázatát nullára írom le, hiszen olyan erős ebben az ál-
lami akarat, hogy nem támogatná akkor ennyire.   
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Tegnap is említettem, hogy számtalan piaci árusításnak voltam részese 
családi hagyományokból kiindulva, én magam megértem azt amiről sokan csak 
beszélgetnek és vevőként sem nagyon látogatnak piacot. A csongrádi példát 
azért tartom kiemelhető példának mert ott ez a bizonyos fapados piac mel-
lett létesült egy csarnok és az évekig teljes mértékben kihasználatlan 
volt, mindenki a fapados részhez ragaszkodott. Ennek az épületnek a fenn-
tartása és működtetése nagyon sokba kerülne főleg ha még labor is működne. 
Úgy gondolom, hogy ebből a szempontból nincs az alapkérdés megfelelően kör-
bejárva, nem látjuk az összes háttér dolgát ami miatt ebbe bele lehetne 
fogni, és miután ez három évig tartó lehetőség nem hiszem, hogy elszalasz-
tanánk ilyen módon. Ne mondjunk le erről a kérdésről, mivel három évig be 
lehet nyújtani a pályázatot, de előzőleg máshol meg kellene néznünk a ta-
pasztalatokat.   
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
- Megfontolás tárgyát képezhetné, hogy nem a teljes összegre pályáznánk ha-
nem kisebbre. Szerintem az volna az ideális ha egy közvélemény kutatást vé-
geznénk a faluban.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ez egy nagy lehetősége a településnek és ha mindig csak magyarázzuk, hogy 
nekünk mi miért nem jó nem haladunk előre.  
 
- dr. Taricska Tibor képviselő 18,10 órakor kiment a Képviselő-testületi ülésről, 

így a jelenlévő képviselők száma: 8 fő - 
 
Csernák Csilla, képviselő: 
 
- Tegnap elhangzott az néhány képviselő társamtól, hogy erre itt nincs 
szükség Alpáron, vállalják-e még ezt a kijelentésüket, mert ekkor hagytuk 
ott a bizottsági ülést. Kacziba képviselő társam mondta néhány üléssel ez-
előtt, hogy szeretné ha újra gyakorlókert valósulna meg. A gyakorlókertben 
a gyerekek megtermelik a termékeket - ehhez hozzátartozik a piac is - és 
úgy kerül a konyhára. Nem tudom mit akarunk Tiszaalpárból csinálni, ipari 
vagy mezőgazdasági települést, képviselő társaimnak mi a koncepciója, mi a 
terve a településsel, hogyan akarjuk kihúzni a sárból, mert néhány év múlva 
élelmiszerválság lesz szerte a világon. Ha önellátó falut akarunk ebből a 
településből csinálni akkor hamar észbe kellene kapni, mert olyan mértékben 
növekedik a világ lakossága, hogy nem győzik előállítani az élelmiszert. 
Csatlakozom ahhoz a kérdéshez, hogy független kérdőíves közvélemény kuta-
tást kellene tartani, hogy ki akarja és ki nem a piaccsarnokot. A határidő 
április 30, de ezt mindenképpen meg kellene tenni.  
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- dr. Taricska Tibor képviselő 18,15 órakor visszajött a Képviselő-testületi ülés-
re, így a jelenlévő képviselők száma: 9 fő - 

 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
- Én élhető Tiszaalpárt szeretnék, de ehhez többet kellene a fejünket hasz-
nálni, hogy okosabb dolgokat találjunk ki mint 157 millióért piacot építe-
ni. Bebizonyította már Tiszaalpár pár vonatkozásban, hogy mi a környező te-
lepüléseknek semmilyen szempontból nem vagyunk a központja. Valamit valahol 
elrontottuk, de ezt nem a piaccal fogjuk visszahozni, hogy a tekintélyünk 
továbbra is megmaradjon. Valamivel elrontottuk és azon kellene gondolkod-
nunk, hogy hogyan hozzuk vissza.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Azt gondolom, hogy megfontolandóak Csilla szavai, és aki ezt nem érti az egyet 
tehet, lemond erről a posztjáról mert nem méltó arra, hogy képviseljen embereket.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Tiszaalpárnak a fejlődési lehetőségét megragadjuk, vagy ezt is elmulasz-
szuk mint az összes többit. Erre névszerinti szavazást kérek, hogy maradjon 
nyoma ki hogyan szavazott erről a kérdésről.  
 
- dr. Taricska Tibor képviselő 18,20 órakor kiment a Képviselő-testületi ülésről, 

így a jelenlévő képviselők száma: 8 fő - 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
- Ha megkérdezzük az embereket azt mondják, hogy szükség van rá, egyetértek 
vele, hogy meg kell oldani mert ami itt van az nem piac, de nem egy ilyen nagy 
volumenű beruházással. A lebontott óvoda helyén egy kisebb piacot kell kiépíteni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Még talán egy hetet rá tudunk szánni, hogy megkérdezzük a lakosságot, az 
még belefér a határidőbe. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Egy szórólapot kell kivinni és a közhasznú munkások kihordanák, ez egy 
nap alatt kivitelezhető lenne.  
 
- dr. Taricska Tibor képviselő 18,25 órakor visszajött a Képviselő-testületi ülés-

re, így a jelenlévő képviselők száma: 9 fő - 
 
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- Időközben megkérdeztem, hogy Csongrádon mennyi volt a piac területének 
felújítása amit jelenleg is használnak, 30 milliós pályázatból tudták meg-
valósítani. Felhívtam egy pályázatírással foglalkozó fiatalembert és meg-
kérdeztem, hogy mennyi esély lenne arra ha Tiszaalpár ezt a pályázatot be-
adja. Szerinte 65-70 % esély van rá, hogy megnyerjük. Szerinte a piaccsar-
noknál a fenntartás szokott a buktató lenni. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- A régi óvoda lebontásra kerül, nem látom annak élő teszt útján történő 
felmérését, hogy ha oda áthelyezzük a piacot ott egy kialakítással milyen 
forgalmat tudna bonyolítani. Az nem kerülne sokba ha padokat alakítanánk 
ki, bizonyos részét fedetté tennénk, ezzel élő módon tudnánk felmérni az 
erre vonatkozó igényt, behoznánk a központba és látnánk azt, hogy a 
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megnövekedett vásárlóerő és forgalom mennyire tartja ezt a dolgot életben, 
és onnan kezdve azt mondom, hogy objektívebben áll a világ ehhez a kérdés-
hez, és nem arról beszélünk, hogy mi döntjük el ki szeretné és ki nem. A 
jelenlegi állapotok azt mutatják, hogy nem egy életképes helyzet, lehet, 
hogy csak a helyszíne miatt, ez alapján kiderülhetnek, hogy csak és kizáró-
lag a helyszín az oka neki, vagy a társadalmi szokások megváltozása.  Vá-
rosokban sok helyen van, hogy kialakítanak egy helyet erre a célra, és csak 
odaállnak és árusítanak. A jelenlegi piacforgalom nem indokolja egy piac-
csarnok felépítését.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Egy ilyen létesítménynek az elhelyezését különböző szakhatósági előírás 
és jogszabály írja elő, hogy egy piacnak milyennek kell lennie.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Nem tudom elfogadni, hogy készüljön egy előtanulmányszerű állapot, mert 
csak annak az épületnek az elbontása és a leaszfaltozása többe kerülne mint 
8 millió Ft és akkor elbuktuk azt a pénzt amit kockáztatnánk egy olyan kí-
sérletbe ami biztosan nem fogja szolgálni a falunak az érdekeit. A hely-
színt én is el tudom fogadni, és szerintem a terület rendezését is bele le-
het tenni a pályázatba költségként.     
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Egy hét csúszás még belefér az időbe, 8 napot szánnánk a felmérésre. Meg-
fogalmazom és aki segít ebben szívesen fogadom, és egy gyors reagálású vá-
laszt kérünk a lakosságtól.  
 
Ajtai Elemérné, a CKÖ elnöke: 
 
- Felajánlja segítségét a Kisebbségi Önkormányzat részéről a felhívás ki-
hordására.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Felkéri a két bizottsági elnököt, hogy a felhívás összeállításában vegye-
nek részt, és a felhívások beérkezéséig, illetve feldolgozásáig javasolja 
elnapolni a helyi piac megújításában a pályázati lehetőségről való döntést.  
 
- Vitát lezárja. Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
47/2011. (III.22.) Kth.  
 
Előterjesztés helyi piac megújítása pályázati lehetőség tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy felhívást küldjünk ki a lakosságnak és azok beérkezése, illetve feldolgozása 
után tárgyalja újra a helyi piac megújításáról szóló pályázati lehetőséget.  

================== 
 
 
14.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Előterjesztés Művelődési Ház eszközbeszerzés tárgyában. 
             (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Korábban döntött a Képviselő-testület arról, hogy 300 eFt-ot fordít ennek 
az érdekeltségnövelő pályázatnak az önrészéhez. A korábbi gyakorlat az 
volt, hogy vagy ez az összeg megduplázódott, vagy ehhez közeli támogatást 
kaptunk. Ez újból lehetőséget nyitna a számunkra, hogy a Művelődési Ház 
teljes hangtechnikai részét lecseréljük.  
 
- Szentirmay Tamás újságíró 18,40 órakor eltávozott a Képviselő-testületi ülésről - 
 
Ha ismét hosszú távra tervezünk és a plusz 350 eFt-ot hozzátesszük olyan 
hangtechnikai eszközeink lennének amelyek kielégítenék az igényeinket. Ja-
vasolom az előző 300 eFt-ot plusz 450 eFt-tal kipótolni és az érdekeltség-
növelő támogatást ennek megfelelően igényelni.  
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
- A Művelődési Ház régi eszközeit át lehetne-e adni az iskolának? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az iskola tudná hasznosítani. Benne van a kockázat, hogy ha kevesebbet 
adnak, akkor nem futja az összesre és csökkenteni kell a beszerezni kívánt 
eszközöket.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Ennek az érdekeltségnövelő pályázatnak az az érdekessége, hogy az elmúlt 
években is az igényelt összegnek csak a töredékét adták oda.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Az elmúlt években nem kellett becsatolni felhasználási ütemtervet, vagy 
ajánlatokat csak az összeget kellett bejelölni a táblázatba, utána el lehet 
költeni bármire, ami a Művelődési Ház eszközfejlesztését szolgálja, csak az 
önerőt kell meghatározni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Művelődési 
Ház eszközbeszerzés tárgyában készült előterjesztést és határozat-tervezetet.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
48/2011. (III.22.) Kth.  
 
Előterjesztés Művelődési Ház eszközbeszerzés tárgyában 
 
1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 

hogy az Önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igényt 
nyújtson be a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekelt-
ségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet alapján az 
Árpád Művelődési Ház teljes hangosítási rendszerének cseréje céljából. 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődési 
fejlesztés megvalósításához 750.000.- Ft önerőt biztosít a 2011. évi 
költségvetésének Általános Céltartalék jogcím terhére.  

 
2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen döntésével 

egy időben visszavonja a 25/2011. (II.15.) Kth. sz. határozatát. 
================== 
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15.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Előterjesztés Németh Péter pályázatíró megbízási szerződésének 

módosítására. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Képviselő-testület által korábban megszavazott heti 8 óra kevés, adott 
esetben pályázat ne maradjon ki mert kevés az órakeret, túlórát kell hozzá 
biztosítani. Most folyamatosan jönnek ki a pályázatok, ezért lenne szükség 
a plusz órakeretre. Kiskunmajsán főállásban lesz alkalmazva. A Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasol-
ja.  
 
- Gibárszki Sándorné iskolaigazgató és Sztakó Ildikó könyvtáros 18,55 órakor eltá-

voztak a Képviselő-testületi ülésről - 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Ebben az összefüggésben Németh Péter főállásban 40 órát dolgozik, ezen 
felül sikerül-e neki velünk foglalkozni. További munkaerő kerül beállításra 
az önkormányzatnál aki ebben a körben tevékenykedne? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Volt itt pályakezdő aki ebben a munkában segített, de nem főállásban. Nem 
tudok róla, de aki elmegy az önkormányzattól annak a helyét nem töltjük be, 
mivel feladatelvonások is történnek a közeljövőben. Tájékoztatásul annyit 
elmondok, hogy Barton András főtanácsos úr rövid időn belül nyugdíjba megy, 
december 31-ig 4 órában foglalkoztatjuk. Gáligné Erzsike is rövid időn be-
lül nyugdíjba fog menni, az ő helyét is valamilyen módon, lehet, hogy a 
Mártikával be fogjuk tölteni, de van még más tartalék is amit én látok a 
hivatalon belül. A létszámnövelést semmiképpen nem támogatom.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja Németh Péter pályázatíró meg-
bízási szerződését (2011. április 1-től június 30-ig plusz 16 órában, és 
polgármesteri hatáskörbe való tételét) a Képviselő-testületnek elfogadásra.  
 

- Dr. Puliusné Sárdi Mária képviselő 19,05 órakor kiment a Képviselő-testületi 
ülésről, így a jelenlévő képviselők száma: 8 fő - 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság javaslatát.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózko-
dással – az alábbi határozatot hozza: 
 
49/2011. (III.22.) Kth.  
 
Előterjesztés Németh Péter pályázatíró megbízási szerződésének módosítására. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Németh Pé-
ter pályázatíró megbízási szerződésének (2011. április 1-től június 30-ig 
plusz 16 órában, és polgármesteri hatáskörbe való tételével) módosításával.  

================== 
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16.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Előterjesztés közvilágítási lámpatestek áthelyezéséről (szóbeli 

előterjesztés) 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Vannak bent kérelmek csak nincs mellérakva, hogy honnan vegyünk el lám-
pát, azt nem javasolom, hogy bővítsük a hálózatot a településen. Van egy 
igény Rédainé Klárikától de ott oszlopot is kellene állítani, van még igény 
Szabó Jánoséktól és Csorbáéktól. Megkéri Kacziba képviselő urat, hogy néz-
zék meg, hogy honnan lehet elvenni.  
 
- Ajtai Elemérné a CKÖ elnöke 19,10 órakor eltávozott a Képviselő-testületi ülés-

ről, dr. Puliusné Sárdi Mária képviselő pedig visszajött az ülésre, így a jelenlévő 
képviselők száma: 9 fő - 

 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Sok lámpát látok éjszaka amelyik nem világít.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Már elmondtuk, hogy a hivatalban Benkónénál lehet bejelenteni ahol nem ég 
a közvilágítási lámpa. Javasoljuk, hogy a polgárőrök írják össze amikor 
szolgálatban vannak. Az áthelyezéssel kapcsolatban amelyiket úgy ítéljük 
meg, hogy át lehet helyezni akkor azok kerüljenek áthelyezésre. 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a közvilágítási 
lámpatestek áthelyezéséről szóló javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
50/2011. (III.22.) Kth.  
 
Előterjesztés közvilágítási lámpatestek áthelyezéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy azokat a közvilágítási lámpatesteket amelyeket úgy ítélnek meg, hogy 
feleslegesek áthelyezésre kerüljenek a felmerült igényeknek megfelelően.    

================== 
17.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Előterjesztés településről készülő filmre vonatkozó árajánlat-

ról. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
     
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Kecskeméti televízió a településről készülő filmre tett árajánlatot, 
két változat lenne kivitelezve, egyik egy vállalkozók által támogatott, a 
másik pedig az önkormányzat által támogatott film készülne el.   
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és olyan 
döntést hozott, hogy a TRIÓ TV-től is kérjünk egy árajánlatot mert lehet, 
hogy olcsóbban is el tudnák készíteni.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság javaslatát, miszerint kérjünk árajánlatot a TRIÓ TV-től 
és ennek birtokában döntsön a Képviselő-testület a településről készülő 
film megrendeléséről.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
51/2011. (III.22.) Kth.  
 
Előterjesztés településről készülő filmre vonatkozó árajánlatról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy kérjünk árajánlatot a TRIÓ TV-től és ennek birtokában döntsön a Képvi-
selő-testület a településről készülő film megrendeléséről.  

================== 
18.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Előterjesztés a Gondozási Központ Alapító okiratának, Szerveze-

ti és Működési Szabályzatának, Házirendjének módosítására, va-
lamint Szakmai Programjának elfogadására. (Írásos anyag mellékel-
ve a jegyzőkönyvhöz) 

 
     Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
              dr. Puliusné Sárdi Mária intézményvezető 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az anyagot megkaptuk, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfo-
gadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Az Ügyrendi Bizottság ülésén is 
döntés volt arról, hogy a mindenkori Ügyrendi Bizottság elnöke legyen dele-
gálva a Gondozási Központnál működő Érdekképviseleti Fórumba.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- 2010-ben történt egy hatósági ellenőrzés és ez az anyag ennek a hiánypót-
lása. Felhívnám a figyelmet a 15. pontra, hogy miért egy ellenőrzésnek kell 
azt kihozni, hogy van egy olyan vezetői megbízatás ami soha nem volt megpá-
lyáztatva. Ezt a kérdést mielőbb tisztába kell tenni. Az iskolaigazgatói és 
az óvodavezetői állást is meg kellett pályáztatni, csak ez nem volt megpá-
lyáztatva csak megöröklődött az évek során. Kivételt nem szabad senkivel 
sem tennünk, kérném ennek a kimunkálását záros határidőn belül, ez az ala-
pító okiratba belekerült akkor ennek szabjunk érvényt és kerüljön kiírásra 
egy pályázat aminek a megbízási időtartama 5 év és a Képviselő-testület 
döntsön erről. Nem tudom ez feltűnt-e valakinek, mert ez megoldatlan prob-
léma és ha kijönnek újra ellenőrizni akkor újból elő fogják venni ezt az 
anyagot hiánypótlásként, hiszen ezt nem oldottuk meg. Az előterjesztés töb-
bi részével egyetértek.  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
- Nemcsak a hatósági ellenőrzés miatt, hanem jogszabályi változásokból, he-
lyi változásokból adódott a módosítás. A hatósági ellenőrzés a Gondozási 
Központ neve miatt emelt kifogást, mert az alapdokumentumokban nem minden-
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hol egyformán szerepelt. A Házirendben és a Működési Szabályzatban ami mó-
dosítások voltak azok a jogszabályi és helyi változások miatt történtek, 
nem az ellenőrzés miatt. Amikor engem pályáztatás útján kineveztek a Gondo-
zási Központba vezetőnek akkor határozatlan időre szólt, mert a jogszabály 
így szólt. Menetközben változott, de akik határozatlan időre voltak egy bi-
zonyos idő előtt kinevezve, azoknak nem kellett módosítani a kinevezését, 
most január 1-től változott a jogszabály ezért kellett belevenni. A Szakmai 
Programról pedig én döntöttem, hogy újat készítek.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Most változott a jogszabály, ezért volt szükség a módosításra.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Ebből megtudtam, hogy semmiféle lelkiismeret furdalása nem volt intéz-
ményvezető asszonynak azért, hogy neki egyedül nem kellett pályázni a falu-
ban a vezetői megbízatásért.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Vitát lezárja, szavazásra bocsátja a Gondozási Központ Alapító okiratá-
nak, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének módosítására, va-
lamint Szakmai Programjának elfogadásáról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatokat hozza:  
 
52/2011. (III.22.) Kth.  
 
Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2008. (I.24.) 
Kth. határozatával jóváhagyott Gondozási Központ Alapító Okiratát az aláb-
biak szerint módosítja. 
 
Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4. Az intézmény működési területe: - szociális alapszolgáltatások: Tiszaalpár Nagyközség 
                                                              Közigazgatási területe 
                                                            - ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás: Magyar  
                                                              Köztársaság” 
Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„15. A Költségvetési szerv vezetőjének kinevezései rendje 
      a) változatlan 
      b)  A vezetői megbízás 
            - A vezetői megbízás adója: Képviselő – testület 
            - A megbízás időtartama: 5 év” 

================== 
 
53/2011. (III.22.) Kth.  
 
Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását megtárgyalta és azt elfogadta. 

================== 
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54/2011. (III.22.) Kth.  
 
Gondozási Központ Házirendjének módosítása. 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ 
Házirendjének módosítását megtárgyalta és azt elfogadta. 

================== 
 
55/2011. (III.22.) Kth.  
 
Gondozási Központ Szakmai Programjának elfogadása. 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ 
Szakmai Programját megtárgyalta és azt elfogadta. 

================== 
 
56/2011. (III.22.) Kth.  
 
Gondozási Központ Érdekképviseleti Fórumba történő delegálás az önkormány-
zat részéről. 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ 
Érdekképviseleti Fórumába az önkormányzat részéről az Ügyrendi Bizottság 
elnökét delegálja. 

================== 
 
19.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Előterjesztés Sport infrastruktúra-fejlesztés tárgyában. 
            Tiszaalpár Nagyközség Sportkoncepciója (2011-2016) 
             (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
ság megtárgyalta.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a koncepciót elfogadta, illetve a pályázat 
kapcsán a határozat-tervezetet és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
- A Pejtsik Alapítványt használjuk fel erre a célra, amelynek van egy olyan 
koncepciója, hogy fejlesztésre fel lehet használni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Javasolom, hogy az iskolával üljünk le tárgyalni.   
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- A koncepcióban benne szerepelnek a játszóterek, az alpári játszótéren a 
vízelvezetés el lett végezve, de még nincs kivezetve. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A PVC cső meg van, csak el kell végezni a kivezetést.  



 - 28 -

- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Sport infrast-
ruktúra-fejlesztés tárgyában készült előterjesztést és határozat-tervezetet.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
57/2011. (III.22.) Kth.  
 
Előterjesztés Sport infrastruktúra-fejlesztés tárgyában. 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
az Önkormányzatok iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztési 
támogatási igényt nyújtson be az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rende-
let alapján a az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Tornaterme 
sportlétesítmény fejlesztésére. Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a tervezett sport infrastruktúra-fejlesztés megvalósításához 5 
millió Ft önerőt biztosít 2011. évi költségvetésének tartalék jogcím terhére. 

================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja Tiszaalpár Nagyközség Sportkoncepcióját (2011-2016). 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
58/2011. (III.22.) Kth.  
 
Tiszaalpár Nagyközség Sportkoncepciója (2011-2016) 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyközség Sport-
koncepcióját (2011-2016) megtárgyalta és azt elfogadta.  

================== 
 
20.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Előterjesztés a „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkor-

mányzati Társulás Társulási Megállapodásának 5. számú módosí-
tása” tárgyában. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 

 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az előterjesztést a képviselők megkapták, tegnap a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság megtárgyalta.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogat-
ta a határozat-tervezet elfogadását.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az 1. sz. mellékletet ajánlom a képviselők figyelmébe.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a „Kiskunfélegyházi 
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 5. 
számú módosítása” tárgyában készült előterjesztést és határozat-tervezetet.  
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
59/2011. (III.22.) Kth.  
 
Előterjesztés a „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társu-
lás Társulási Megállapodásának 5. számú módosítása” tárgyában. 
 
1. Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunfélegyházi 

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás III. fejezet  
2. pontjában foglaltak módosításait az alábbi szövegezéssel: 

„2.1.1. a) A közoktatási szakszolgálat (ezen belül: a nevelési tanácsadás, a logopédiai 
ellátás, a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, 
gyógytestnevelés) feladatainak Társulás által történő ellátása, a feladatok szer-
vezésével, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának a társulás részéről tör-
ténő megbízásával a feladatellátásra. 
b) A közoktatási szakszolgálat (ezen belül: továbbtanulási, pályaválasztási ta-
nácsadás) feladatainak Társulás által történő ellátása, a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intéz-
ménye a társulás részéről történő megbízásával a feladatellátásra. 
- A feladatellátásban résztvevő önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza, 
Fülöpjakab, Gátér, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petőfiszállás, 
Tiszaalpár. 
- Érintett lakosságszám: 47 937 fő (100 %)” 

„2.2.2. Kiskunfélegyházi Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás  
- Alapítás éve: 2005. 
- Székhely: Kiskunfélegyháza 
- Társulásban résztvevő önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza, Kiskunfél-

egyháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petőfiszállás 
- Érintett lakosságszám: 40 567 fő, (84,63 %)” 

 
Felelős:  Dr. Vancsura István polgármester 
Határidő:  2011. április 30. 
Melléklet: Társulási Megállapodás-tervezet 5. számú módosítással egységes szerkezetben 
A döntésről értesül: Kiskunfélegyházi Kistérség Szolgáltató Intézmény 

================== 
 
21.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtárnál megvalósuló 

nyílászáró csere műszaki ellenőrzési feladatainak elvégzésére műszaki 
ellenőr kiválasztása. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 

 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az iskola nyílászáró csere műszaki ellenőrzési feladatainak elvégzésére 
műszaki ellenőrt kellett kiválasztani. Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnö-
két, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.  
  
Barna Sándor, képviselő: 
 
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 egyhangú szavazattal az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola és Könyvtárnál megvalósuló nyílászáró csere műszaki 



 - 30 -

ellenőrzési feladatainak ellátására a legolcsóbb árajánlatot adó Csabai 
Csaba Pál egyéni vállalkozó (6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 7.) bruttó 
243.225.- Ft ajánlatát javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- 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:  
 
60/2011. (III.22.) Kth.  
 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtárnál megvalósuló nyílászáró cse-
réhez kapcsolódóan műszaki ellenőr megbízása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a legolcsóbb ár-
ajánlatot adó Csabai Csaba Pál egyéni vállalkozó (6100 Kiskunfélegyháza, 
Jókai u. 7.) árajánlatát (bruttó 243.225.- Ft) fogadja el.  

================== 
 
22.) Napirendi pont: 
 
 
     Tárgy: 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 Kiskunok Vidékéért Egyesületnek ed-
dig egy 5 fős előkészítő bizottsága volt, aki a Leader pályázatokhoz a vé-
leményeket gyűjtötte, ez a bizottság most 8 főre bővült. A település és a 
FVSZE részéről László János urat javasoltuk, aki folyamatosan dolgozik. 
Február 18-án volt  Megyei Önkormányzat Mezőgazdasági Bizottságánál a  
nyárigát téma, az erre szánt 750 millió forintot elvették. Megfogalmazódott 
egy olyan állásfoglalás, hogy az érintett minisztériumnak az államtitkárá-
nak a részvételével újból összehívják.  
 
- dr. Csernus Tibor képviselő 19,40 órakor eltávozott a Képviselő-testületi ülés-

ről, így a jelenlévő képviselők száma: 8 fő - 
 
A halászati jog kiterjesztése tárgyában fellebbezés benyújtásra került, a 
Tulajdonosi Közösség által is, a döntést még nem tudjuk. Február 24-én volt 
a Bács-Kiskun Megyei Védelmi Bizottságnak egy egész napos ülése ahol nagyon 
jó tájékoztatót kaptunk a megye védelmi helyzetéről, és felhívták a figyel-
münket az ezzel kapcsolatos új jogszabályokra. Ha katasztrófahelyzet kiala-
kul, különböző védelmi fokozatokat kell elrendelni és ennek megfelelően le-
het a vis-maior keretből a támogatásokat benyújtani. Az ezzel kapcsolatos 
védelmi terveket el kell készíteni, illetve aktualizálni kell az önkormány-
zatnak. Február 25-én voltunk Lakiteleken az önálló konyha tapasztalatcse-
réjével, mely hasznos tapasztalatcsere volt, bízunk benne, hogy ezeket itt 
fel tudjuk használni. Február 26-án a Bársony Mihály Népdalkör szerepelt 
Tordán, nem volt teltház, nem tudni miért belépődíjas volt és ez valószínű-
leg távol tartotta az ottaniakat. A tordai honlapon a tánccsoportnak jó 
összefoglalója van, eléggé részletes. Március 15-i ünnepségen mindenki 
részt vett, úgy ítélem meg, hogy az ünnepség méltóságához illő ünnepség volt.  
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- 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:  
 
61/2011. (III.22.) Kth.  
 
Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről.  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előző ülés óta 
történt fontosabb eseményről szóló beszámolót elfogadta.  

=================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mivel kérdés, interpelláció nincs, a képviselők a választ elfogadták, a 
Képviselő-testületi ülés 19,45 órától zárt ülés keretében folytatódik tovább.  
 

K.m.f. 

           
 

/: dr. Vancsura István :/              /: dr. Menyhárt Anett :/ 
             polgármester                             jegyző 
    
 
          /: dr. Taricska Tibor :/             /: Kacziba Sándor :/ 
           jegyzőkönyv-hitelesítő             jegyzőkönyv-hitelesítő   
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