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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 110-13/2011. 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 30-án 
               tartott ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak:  Dr. Vancsura István polgármester 
                        Barna Sándor, Kacziba Sándor, Dr. Puliusné Sárdi Mária, 
                        Csernák Csilla, Bartók István, (6 fı képviselı) 
                        Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
                        Szentirmay Tamás újságíró 
                        Kontra György Trió TV részérıl 
                        Pap Imre falugazdász 
                        Sztakó Ildikó könyvtáros 
                        Ajtai Elemérné CKÖ elnöke 
                        Ajtai Elemér CKÖ képviselı 
                        Németh Péter szaktanácsadó 
                        Martus Pál Sportegyesület elnöke 
                        Kelemenné Utasi Melinda gazdasági vezetı 
                        Borsi Sándorné Pü-i ügyintézı 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselı: Dr. Csernus Tibor 
 
Bejelentéssel távollevı képviselık:  Dr. Taricska Tibor 
                                                          Dr. Vancsura Zoltán 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, 16,05 órakor megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
határozatképes, jelen van 6 fı. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Kacziba Sándor és Barna Sándor képviselıket. 
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal 6 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra a kiküldött meghívó szerint, melyet javasol kiegészíteni. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
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1. Önkormányzati és vállalkozói szakmai, gazdasági tanácsadó bemutatkozása (szóbeli 
elıterjesztés) 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, meghívott elıadó: Melkvi Gábor tanácsadó 

 
2. Elıterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

zárszámadási rendelettervezet anyagához 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı 

 
3. Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Intézkedési terve a 197/2011. sz. 

ellenırzési jelentés alapján 
 Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı 

 
4. Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.16.) Ktr. sz. 

rendelet módosítására 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 

5. Elıterjesztés Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda és Árpád Fejedelem Általános 
Iskola alapító okiratának módosítására  
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı 

 
6. Elıterjesztés a területfejlesztési szakértıi megbízás meghosszabbítása tárgyában  

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

7. Elıterjesztés a helyi piac megújítása projekt elıkészítése tárgyában  
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
8. Tájékoztató a falugazdász munkájáról, a gazdálkodás helyzetérıl, föld árak 

alakulásáról 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, meghívott elıadó: Papp Imre falugazdász 

 
9. Tiszaalpári Sport Egyesület kérelme, Tiszaalpári Polgárırség kérelme 

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, meghívott elıadó: Martus Pál elnök 
 

10. Elıterjesztés alapítói döntésekre a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. 
vonatkozásában 

   Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

11. Elıterjesztés Tiszaalpári Konyha Kft. ügyvezetıi feladatainak ellátására vonatkozó 
álláspályázatról 

  Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, 
 

12. Elıterjesztés KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 kódszámú II. fordulós 
szennyvízpályázatról 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, 

 
13. Elıterjesztés, javaslat a 2011. évi Tiszaalpári Napok rendezvényeire 

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, 
 

14. Lakossági kérelem nyárfavirágzás megszüntetése tárgyában  
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, 
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15. Külterületi szilárd burkolatú utak javítása, felújításának szükségessége (szóbeli 

elıterjesztés) 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, 

 
16. Javaslat a Képviselı-testület II. félévi munkaprogramjára.  

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, 
 

17. Elıterjesztés Mővelıdési Ház eszközbeszerzés tárgyában 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, 
 

18. Kérelem Mővelıdési Ház terembérleti díjának elengedésérıl 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, 
 

19. Támogatási kérelem iskolai táborokhoz 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, 
 

20. Bejelentések, képviselık kérdései, interpellációi 
Beszámoló a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról és az elızı ülés óta 
történt fontosabb eseményekrıl.  

 
21. Elıterjesztés a díszpolgári cím, Tiszaalpárért, Tiszaalpár Szolgálatáért cím 

adományozására. (zárt ülés) 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
22. Elıterjesztés bérleti szerzıdés meghosszabbítása tárgyában (zárt ülés) 

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

23. Elıterjesztés fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatási kérelme (zárt ülés) 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

24. Kérelem étkezési térítési díj elengedése tárgyában (zárt ülés) 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

25. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl (zárt ülés) 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkérdezi, hogy a javasolt napirendi pontokhoz van –e még további kiegészítés a 
képviselık részérıl. 
 
Mivel további kiegészítés nincs, szavazásra bocsátja a napirendi pontokat a kiegészítésekkel 
együtt. 
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal és a kiegészítésekkel 6 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül –  egyetértett. 
 

Dr. Csernus Tibor képviselı 16,10 órakor megérkezett a Képviselı-testületi ülésre, 
így a jelenlévı képviselık száma: 7 fı. 
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1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Önkormányzati és vállalkozói szakmai, gazdasági tanácsadó bemutatkozása 
                 (szóbeli elıterjesztés) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
     Meghívott elıadó: Melkvi Gábor tanácsadó 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A tanácsadó úr bemutatkozása a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen megtörtént. Azt 
javaslom ezzel kapcsolatban, hogy a Képviselı-testület tagjaival történjen egy személyes 
beszélgetés. Melkvi Gábor felvázolta a lehetıségeket de ahhoz, hogy dönteni tudjunk a 
késıbbiekben, kicsit bıvebb tájékoztatás kell mind a két részrıl. Egyeztettünk a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság elnökével és július 5-én 17:00 órát javasolnánk ennek a megbeszélésnek 
az idıpontjára a Polgármesteri Hivatalban.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja, hogy az önkormányzati és vállalkozói 
szakmai, gazdasági tanácsadóval, Melkvi Gáborral a Képviselı-testület tagjai 2011. július 5-
én, 17:00 órakor megbeszélést tartsanak.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
117/2011. (VI. 30.) Kth. 
 
Az önkormányzati és vállalkozói szakmai, gazdasági tanácsadóval, Melkvi Gáborral való 
megbeszélés. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja, hogy az önkormányzati 
és vállalkozói szakmai, gazdasági tanácsadóval, Melkvi Gáborral a Képviselı-testület tagjai 
2011. július 5-én 17:00 órakor megbeszélést tartsanak. 
 

=============== 
 
2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
                 zárszámadási rendelettervezet anyagához. (Írásos anyag mellékelve a jegyzı- 
                könyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
                   Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pejtsik hagyaték kapcsán volt módosítás. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, 
egyetértett vele. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
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A májusi testületi ülésen kiosztásra került a Pejtsik hagyaték szabályzata, amit a testület tagjai 
azóta áttanulmányozhattak. Maga a szabályzat egyértelmően elıírja azt, hogy a tıke és a 
kamatok felhasználására vonatkozóan felhasználási tervet kell készíteni az iskola részérıl és 
ezt be kell nyújtani a Képviselı-testületnek, aki jóváhagyja amennyiben egyetért annak 
tartalmával. 2007-2010. között ilyen felhasználási terv nem került becsatolásra az intézmény 
részérıl. Az iskola a Képviselı-testület kérésének megfelelıen elkészítette az analitikát. 
Ennek alapján építettük bele a rendelet tervezetbe a hagyatékot és a tıke összegét. A hagyaték 
12 millió Ft, a tıke pedig 1.883 eFt. Az iskola kérte, hogy a Pejtsik hagyaték analitikáról is 
legyen szavazás a Képviselı-testület részérıl. Másrészt döntenie kell a testületnek a 
zárszámadási rendelet-tervezet elfogadásáról is.  
Az elıterjesztés 2. oldalán az iskolánál a jóváhagyott tárgyévi pénzmaradvány nem 45 eFt, 
hanem 0 Ft. Ezt kijavítanánk a végleges anyagban. A májusi anyaghoz képest volt a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottságon döntés arra vonatkozóan, hogy a normatívák visszamondása és az 
alulfinanszírozás különbözete a 2.300 eFt-os összeg ne kerüljön az intézménytıl elvonásra. 
Mivel volt ilyen döntés, így készítettük el ezt a mellékletet, hogy ez már nem került elvonásra 
az iskolától.  
A CKÖ pénzmaradványa 4 eFt volt, az elszámolási kerekítés miatt 5 eFt a helyes.  
Tehát két szavazás kellene. Egyik a Pejtsik analitika elfogadásáról, a másik a zárszámadási 
rendelet-tervezet elfogadásáról. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a Pejtsik hagyaték analitikáját az elıterjesztés szerint. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
118/2011. (VI. 30.) sz. Kth. 
 
Pejtsik hagyaték analitika. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola Pejtsik hagyaték analitikáját elfogadja.  
 

=============== 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
zárszámadási rendelet-tervezetet az elıterjesztés szerint. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Az esetben, ha az iskola nem készíti el az éves felhasználási tervet, akkor nem is használhat 
fel a Pejtsik hagyatékból? A 30 napon túl vagyunk? 
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Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A 30 napon túl vagyunk. Amennyiben ebben az évben lenne olyan kiadás, ami a szabályzat 
rendelkezésének megfelel, akkor módosítással lehet a Képviselı-testületnek azt jóváhagynia. 
 
3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Intézkedési terve a 197/2011. sz. 
                 ellenırzési jelentés alapján. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
                  Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az intézkedési tervet megkaptuk, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részletesen áttekintette. 
A legközelebbi dátum július 15-e, néhány intézkedést erre az idıpontra kell benyújtani.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az Árpád Fejedelem Általános Iskola és 
Könyvtár Intézkedési tervét a 197/2011. sz. ellenırzési jelentés alapján.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
119/2011. (VI. 30.) Kth. 
 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Intézkedési terve a 197/2011. sz. ellenırzési 
jelentés alapján. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola és Könyvtár Intézkedési tervét a 197/2011. sz. ellenırzési jelentés alapján elfogadja. 
 

=============== 
 
4.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.16.)  
                Ktr. sz. rendelet módosítására. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó:  Dr. Vancsura István polgármester 
                   Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az Ügyrendi és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.16.) Ktr. sz. rendelet módosításáról szóló elıterjesztést.  
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda és Árpád Fejedelem 
                 Általános Iskola alapító okiratának módosítására. (Írásos anyag mellékelve 
                 a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
                   Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az óvodánál elsısorban a két csoport áthelyezése miatt, az iskolánál pedig a besorolásról 
szóló mondatrész miatt kell módosítani az alapító okiratot.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
alapító okiratának módosításáról szóló elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
120/2011. (VI. 30.) Kth. 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. 
XXXVIII. Tv. 88.§, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Kormány 
rendelet 10.§ , valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 37.§ (5) bekezdésben 
foglaltak alapján Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 
elnevezéső költségvetési szerv 6/2008. (I.24.) Kth. számú alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
12. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„12. Költségvetési szerv típus szerinti besorolása:   
feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mőködı.” 
 
A 14. pont helyébe a következı pont kerül: 
 
„14. Maximális gyermeklétszám: 175 fı” 
 
A 16.2. pont 85101-2 alpont helyébe a következı alpont kerül: 
 

„85101-2     Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

a többi gyermekkel együtt, azonos csoportban, integrált formában, a szakértıi és 
rehabilitációs bizottság javaslata alapján: 
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a) beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a 
viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos 
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek nevelése 

b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem 
vezethetı tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek 
nevelése.” 

 
A 16.2 pontban található „Az intézmény egyéb, alapfeladathoz kapcsolódó kiegészítı 
tevékenysége” szövegrész helyébe „A szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett 
tevékenységek” szövegrész lép. 
 
A Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának 13., 22. b) pontjait törli az 
alapító okiratból.  
 

================ 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja az Árpád Fejedelem Általános Iskola alapító okiratának módosításáról 
szóló elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
121/2011. (VI. 30.) Kth. 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Tiszaalpár Alapító Okiratának módosítása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 5/2008. (I. 24) Kth. 
határozatával jóváhagyott Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
13. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„13. Költségvetési szerv típus szerinti besorolása:   
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan mőködı és gazdálkodó 
költségvetési szerv.” 

================= 
 
6.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a területfejlesztési szakértıi megbízás meghosszabbítása tárgyában. 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta. Az eredeti javaslat az volt, hogy 
határozatlan idıre szóljon a megbízás. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. december 
31-ig határozott ideig szóló megbízatást támogatta.  
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Az elıterjesztésben egy kivonatot kaptunk a szakértı elsı féléves munkájáról. Ez tartalmazza 
a következı idıszakra szóló vállalkozói szerzıdés tervezetet. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A szerzıdés tervezet 5.2. pontnál a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen is elhangzott, 
hogy a túlórák száma rögzítve legyen. 16 órás órakeretben állapodtunk meg.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Módosítottuk az elıterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén elhangzottak alapján. 
 
A határozat-tervezet annyiban módosul, hogy a 3. sorban a szerzıdéses jogviszonyát 2011. 
december 31-ig. 
 

Dr. Puliusné Sárdi Mária képviselı asszony 16,22 órakor kiment a 
Képviselı-testületi ülésrıl, így a képviselık száma: 6 fı. 

 
A szerzıdés tervezetben két változás van. 
A  3-as pont: A feladatellátás hatálya. 
A szerzıdés határozott idıre jött létre, 2011. július 1. napjától 2011. december 31. napjáig.  
Az 5.2. pontban kiegészítésként: Havi 16 óra idıtartamig a Polgármester engedélyezi a 
túlórákat. Havi 16 órát meghaladó túlóra esetén a Képviselı-testület döntése szükséges a 
kifizetés engedélyezéséhez.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja Németh Péter szaktanácsadó elsı féléves beszámolóját. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül  - az alábbi 
határozatot hozza: 
 
122/2011. (VI. 30.) Kth. 
 
Németh Péter szaktanácsadó elsı féléves beszámolója. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Németh Péter szaktanácsadó elsı 
féléves beszámolóját elfogadja. 
 

============= 
 

Dr. Puliusné Sárdi Mária képviselı asszony 16,25 órakor visszajött a  
Képviselı-testületi ülésre, így a képviselık száma: 7 fı. 

 
 
 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
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Szavazásra bocsátja a Németh Péter vállalkozói szerzıdés tervezetét a jegyzı asszony által 
tett kiegészítésekkel, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke által tett módosító 
javaslattal együtt. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
123/2011. (VI. 30.) Kth. 
 
Németh Péter szerzıdés-tervezete. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat a településfejlesztési feladatellátásának biztosítása érdekében fenntartsa 
szerzıdéses jogviszonyát 2011. december 31-ig a Németh Projekt Iroda Kft-vel (6100 
Kiskunfélegyháza, Mártírok útja 3. III/10. Adószám: 23081987-2-03, Cégjegyzékszám: 03-
09-121477). Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy a mellékelt szerzıdést, az Önkormányzat nevében kösse meg a 
vállalkozóval. A Képviselı-testület a feladatellátás tárgyévi díját 2011. évi költségvetésének 
Általános Tartalék jogcíme terhére biztosítja. 
A szerzıdés határozott idıre jött létre, 2011. július l. napjától 2011. december 31. napjáig.  
Havi 16 óra idıtartamig a Polgármester engedélyezi a túlórákat. Havi 16 órát meghaladó 
túlóra esetén a Képviselı-testület döntése szükséges a kifizetés engedélyezéséhez.  
 

================= 
 
 
7.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a helyi piac megújítása projekt elıkészítése tárgyában. 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A helyi piac pályázat elkészítésérıl, illetve ezzel kapcsolatban döntött a Képviselı-testület, 
hogy a KEOP- 6.2.0/B/09-11-es pályázat benyújtásra kerüljön. Ehhez az elıkészületeket 
meghatározta a Képviselı-testület. Három cégnek küldtük ki az ajánlattételt, akik a pályázatot 
készítették és négy fınek lett kiküldve, akik a mérnöki részt készítették el. A pályázatírók 
közül a HBF Hungaricum Kft. pályázatírói díjra adott ajánlat volt a legkedvezıbb, 1.800 eFt 
+ Áfa. A mérnöki tervezıi díjak közül pedig Héjja József okleveles építészmérnök ajánlata, 
nettó 760 eFt + Áfa.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén is elmondtam, hogy május 25-én a Képviselı-
testület hozott egy olyan határozatot, amelynek a 3. pontja leírja azt, hogy mielıtt a 
tervezıknek ki van küldve az ajánlattételi felhívás, elıtte a testület dönt arról, hogy kik kapják 
meg, illetve megegyezünk a tervekben. Nem azért nem fogom ezt most megszavazni, hogy 
nem tudok különbséget tenni az árajánlatok között, hanem mert elvi problémáim vannak ezzel 
kapcsolatban. Polgármester úr az esküjében azt mondta, hogy a jogszabályokat és a 
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törvényeket betartva fog eljárni, úgy fogja irányítani ezt a települést. Ha egy polgármester a 
Képviselı-testület által hozott határozatot nem tartja be, akkor ezt az esküt megszegi. Nem az 
árral, nem a személlyel van gondom, de én ezt nem fogom támogatni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Köszönöm a kritikát, értem a háttérben lévı gondolatokat is. Tudni kell, hogy ezek a 
pályázatok nem várnak idıtlen idıkig. A Képviselı-testületnek május 25-én meg lett volna a 
joga, hogy adja a pályázatírók névsorát. Ilyet nem kaptunk. Az üggyel haladni kell, semmi 
törvénysértés nem történt. 4 ajánlat jött be, lehet közülük választani. Ezzel az ügy csak elıre 
ment. Maga a pályázat minél gyorsabb megvalósulása fontosabb, mint egy-egy ilyen testületi 
döntéshez való merev ragaszkodás. A következıkben a kritikát megfogadom, majd ennek 
megfelelıen próbálok eljárni. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
A piaci vitáinknak legfontosabb része a tervezıi feladatok. Azért is határozott úgy a 
Képviselı-testület, hogy ezt egyeztessük és ez nem történt meg.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ebben a tekintetben még semmi nem dılt el. Ha a szavazás megerısíti az dıl el, hogy a 4 
ajánlattevı közül melyik fogja majdan elkészíteni azokat a látványterveket, amikbıl majd 
tudunk választani. Az viszont egyértelmő tény, hogy erre mennyi az összeg amit fordíthatunk. 
Egyik oldalról meg van határozva a pénzkeret, másik oldalról meg lesz határozva, hogy mi 
mit szeretnénk.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A Képviselı-testületi ülésen szavazás volt arról, hogy melyik pályázatíró cégtıl kérjünk 
ajánlatot. Arról nem volt döntés, hogy tervezıt is kérjünk fel. 
Elkészítettem két határozat-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen kialakultnak 
megfelelıen. Mivel ott is külön lett megszavaztatva a pályázatíró cég és a tervezı cég. 
Elsı határozat tervezet a pályázatíró cégre vonatkozik. 
 

Határozat-tervezet I. 
 
 
 
 

 
1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Helyi piac megújítása” 

projekt, projekt-elıkészítési szakértıi feladatinak ellátása tárgyában lefolytatott 
meghívásos ajánlattételi eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 
Önkormányzat nevében a projekt-elıkészítési szakértıi feladatok ellátására, az 
ajánlatkérésben részletezettek szerint a HBF Hungaricum Kft-vel (6000 Kecskemét, 
Vacsi köz 8/A) kösse meg a szerzıdést bruttó 2.250.000,- Ft projekt elıkészítési díj és 
4%, de maximum 2.080.000,- Ft projektmenedzsment díj, vállalási áron. 
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2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az elsı pontban megjelölt pályázó személyét érintı lehetetlenülés 
esetén az eljárásban második legkedvezıbb ajánlatot adó B&W Consult Kft. 1088 
Budapest Bródi Sándor u. 30/A. kösse meg a szerzıdést. 

 
      3. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a projekt elıkészítés  
            2.250.000,- Ft kiadásait 2011. évi költségvetésének tartalék jogcím terhére biztosítja.   
            Felkéri a polgármestert, hogy a következı testületi ülésre a rendeletmódosítást  
            terjessze be.                                     
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a jegyzı asszony által ismertetett határozat-tervezetet. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
124/2011. (VI. 30.) Kth. 
 
A helyi piac megújítása projekt elıkészítése tárgyában, a pályázatíró cégre vonatkozóan. 

  
 

1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Helyi piac megújítása”  
      projekt, projekt-elıkészítési szakértıi feladatainak ellátása tárgyában lefolytatott  
      meghívásos ajánlattételi eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. Tiszaalpár 
      Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 
      Önkormányzat nevében a projekt-elıkészítési szakértıi feladatok ellátására, az 
      ajánlatkérésben részletezettek szerint a HBF Hungaricum Kft-vel (6000 Kecskemét, 
      Vacsi köz 8/A) kösse meg a szerzıdést bruttó 2.250.000,- Ft projekt elıkészítési díj és 
      4 %, de maximum 2.080.000,- Ft projektmenedzsment díj, vállalási áron. 

 
2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az elsı pontban megjelölt pályázó személyét érintı lehetetlenülés 
esetén az eljárásban második legkedvezıbb ajánlatot adó B&W Consult Kft. 1088 
Budapest Bródi Sándor u. 30/A. kösse meg a szerzıdést. 

 
     3. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a projekt elıkészítés  
           2.250.000,- Ft kiadásait 2011. évi költségvetésének tartalék jogcím terhére biztosítja.      
           Felkéri a polgármestert, hogy a következı testületi ülésre a rendeletmódosítást 
           terjessze be. 
 

=============== 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Második határozat-tervezet a tervezıre cégre vonatkozik. 

 
Határozat-tervezet II. 
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1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Helyi piac megújítása” 
projekt, tervezıi feladatinak ellátása tárgyában lefolytatott meghívásos ajánlattételi 
eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 
nevében a projekt tervezési feladatainak ellátására az ajánlatkérésben részletezettek 
szerint Héjja József okleveles építészmérnökkel (6100 Kiskunfélegyháza, Lónyai utca 
10.) kösse meg a szerzıdést bruttó 950.000,- Ft tervezési díj, vállalási áron. 

      A hatósági díjak 300 eFt-ot tesznek ki.  
 

2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az elsı pontban megjelölt tervezı személyét érintı lehetetlenülés 
esetén az eljárásban második legkedvezıbb ajánlatot adó Albrecht László okl. 
építészmérnök 6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 1. kösse meg a szerzıdést. 

 
      3. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a projekt tervezés  felada- 
          tának költségét 950.000,- Ft 2011. évi költségvetésének tartalék jogcím terhére biztosít- 
          ja. Felkéri a polgármestert, hogy a következı testületi ülésre a rendeletmódosítást 
          terjessze be.                                 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a jegyzı asszony által kiegészített II. sz. Határozat-tervezetet. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
125/2011. (VI. 30.) Kth. 
 
A helyi piac megújítása projekt elıkészítése tárgyában, a tervezı cégre vonatkozóan.  

 
 

1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Helyi piac megújítása”      
      projekt, tervezıi feladatainak ellátása tárgyában lefolytatott meghívásos ajánlattételi  
      eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. Tiszaalpár Nagyközségi 
      Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 
      nevében a projekt tervezési feladatainak ellátására az ajánlatkérésben részletezettek 
      szerint Héjja József okleveles építészmérnökkel (6100 Kiskunfélegyháza, Lónyai utca 
      10.) kösse meg a szerzıdést bruttó 950.000,- Ft tervezési díj, vállalási áron.  
      A hatósági díjak 300 eFt-ot tesznek ki.  
 
2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a  
      Polgármestert, hogy az elsı pontban megjelölt tervezı személyét érintı lehetetlenülés 
      esetén az eljárásban második legkedvezıbb ajánlatot adó Albrecht László ok.  
      építészmérnök 6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca l. kösse meg a szerzıdést. 
 
3. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a projekt tervezés  
      feladatának költségét 950.000,- Ft 2011. évi költségvetésének tartalék jogcím terhére  
      biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a következı testületi ülésre a rendeletmódosí- 
      tást terjessze be. 
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=============== 
 
8.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Tájékoztató a falugazdász munkájáról, a gazdálkodás helyzetérıl, föld árak 
                 alakulásáról. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
     Meghívott elıadó: Pap Imre falugazdász 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A falugazdász úrtól kaptunk egy részletes, a mezıgazdaság számára nem éppen felfelé 
ívelı tájékoztatást. 
Megkérdezi Pap Imre falugazdászt, hogy szóban kívánja –e kiegészíteni a tájékoztatót. 
 
Pap Imre, falugazdász: 
 
Nem kívánom, amennyiben lesz kérdés azt igyekszem megválaszolni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a falugazdász munkájáról, a gazdálkodás helyzetérıl, föld árak 
alakulásáról szóló tájékoztatót. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
126/2011. (VI. 30.) Kth. 
 
Tájékoztató a falugazdász munkájáról, a gazdálkodás helyzetérıl, föld árak alakulásáról. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a falugazdász munkájáról, a 
gazdálkodás helyzetérıl, föld árak alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 

=============== 
 
9.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Tiszaalpári Sport Egyesület kérelme, Tiszaalpári Polgárırség  kérelme. 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
     Meghívott elıadó: Martus Pál elnök 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Sportegyesület és a Polgárırség is pályázatot nyert. Ezek a pályázatok 
utófinanszírozottak. Ahhoz, hogy a pályázatok megvalósuljanak a pályázati feltételeknek 
eleget kell tenni. Meg kell bízni egy vállalkozót aki ezeket elıkészíti, ki kell fizetni a 
megvásárolt eszközöket. Ezeknek a finanszírozása utólag történik, de addig valakinek ki 
kell fizetni. Ezt az Önkormányzat szokta felvállalni.  
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Azt javaslom, hogy most is vállaljuk fel, az elszámolás módja pedig természetesen a 
jogszabályoknak és elıírásoknak megfelelıen fog történni. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Tiszaalpári Sportegyesület 
kérelmét.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
127/2011. (VI. 30.) Kth. 
 
Tiszaalpári Sportegyesület kérelme. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
Tiszaalpári Sportegyesület részére a LEADER program keretében elnyert pályázat 
megvalósításához szükséges pénzösszeget – 4 732 350.- Ft - a 2011. évi költségvetése 
terhére visszatérítendı támogatás formájában biztosítsa.  
 

============== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a Tiszaalpári Polgárırség kérelmét. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
128/2011. (VI. 30.) Kth. 
 
Tiszaalpári Polgárırség kérelme. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
Tiszaalpári Polgárırség részére a LEADER program keretében elnyert pályázat 
megvalósításához szükséges pénzösszeget – 1 088 750.- Ft - a 2011. évi költségvetése 
terhére visszatérítendı támogatás formájában biztosítsa.  

=============== 
 
10.) Napirendi pont: 
 
      
  Tárgy: Elıterjesztés alapítói döntésekre a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft.  
              vonatkozásában. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
  Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, illetve az elıterjesztésbıl is egyértelmő, 
hogy a Településgazdálkodási Kft. mőködéséhez Felügyelı Bizottságot kell biztosítani. 
A Felügyelı Bizottsági tagokra a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságon javaslatok 
hangzottak el, Barna Sándor, Kacziba Sándor, Csernák Csilla képviselık személyében, 
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akik a bizottságon támogatták is ezt a tisztséget. A Felügyelı Bizottság tagjai közül 
választja meg az elnökét. 
 
Kérdezem a jelölteket, hogy hozzájárulnak –e ahhoz, hogy a  szavazás nyílt ülés keretében 
történjen? 
 
Barna Sándor             igen 
Csernák Csilla            igen 
Kacziba Sándor          igen 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Külön-külön kell szavazni, hogy a jelölt részt kíván –e venni a szavazásban. Ha igen, 
akkor a Képviselı-testületnek engedélyezni kell azt, hogy részt vegyen a szavazásban.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkérdezi Csernák Csilla képviselı asszonyt, hogy részt kíván –e venni a szavazásban. 
 
Csernák Csilla            igen. 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a Képviselı-testület elfogadja Csernák Csilla képviselı asszony 
részvételét a szavazásban, a Felügyelı Bizottsági tagok választásánál. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – hozzájárul 
ahhoz, hogy Csernák Csilla képviselı részt vegyen a Tiszaalpári Településgazdálkodási 
Kft. Felügyelıbizottságának tagjai választásáról szóló szavazásban. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkérdezi Barna Sándor képviselıt, hogy részt kíván –e venni a szavazásban. 
 
Barna Sándor          igen. 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a Képviselı-testület elfogadja Barna Sándor képviselı részt 
vételét a szavazásban, a Felügyelı Bizottsági tagok választásánál. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – hozzájárul 
ahhoz, hogy Barna Sándor képviselı részt vegyen a Tiszaalpári Településgazdálkodási 
Kft. Felügyelıbizottságának tagjai választásáról szóló szavazásban. 
 

================= 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Megkérdezi Kacziba Sándor képviselıt, hogy részt kíván –e venni a szavazásban. 
 
Kacziba Sándor     igen. 
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – hozzájárul 
ahhoz, hogy Kacziba Sándor képviselı részt vegyen a Tiszaalpári Településgazdálkodási 
Kft. Felügyelıbizottságának tagjai választásáról szóló szavazásban. 
 

================ 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja Barna Sándor képviselı Felügyelı Bizottsági tagságát. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
129/2011. (VI. 30.) Kth. 
 
Barna Sándor képviselı Felügyelı Bizottsági tagsága. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Barna Sándor képviselıt a 
Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. Felügyelı Bizottságának tagjává megválasztotta. 
 

============== 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja Csernák Csilla képviselı asszony Felügyelı Bizottsági tagságát. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
130/2011. (VI. 30.) Kth. 
 
Csernák Csilla képviselı Felügyelı Bizottsági tagsága. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Csernák Csilla képviselı 
asszony a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. Felügyelı Bizottságának tagjává 
megválasztotta. 
 
 

============= 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja Kacziba Sándor képviselı Felügyelı Bizottsági tagságát. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
131/2011. (VI. 30.) Kth. 
 
Kacziba Sándor képviselı Felügyelı Bizottsági tagsága. 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Kacziba Sándor képviselıt a 
Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. Felügyelı Bizottságának tagjává megválasztotta. 
 
 

============== 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Legközelebb rendkívüli Képviselı-testületi ülés 2011. július 12-én 17. órakor lesz. Addig 
a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetıjére kiírt pályázatok július 5-én beérkeznek, július 
12-én dönteni fogunk.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen javasoltam és egyhangúlag támogatta a 
bizottság, hogy a Felügyelı Bizottság megbízatásának kezdete 2011. július 1. A 
megbízatás vége 2014. július 31-re módosuljon. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A Felügyelı Bizottság július 12-én 16 órakor tartaná az elsı ülését. Július 12-én 17 órakor 
rendkívüli testületi ülés lesz.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen felmerült az a kérdés, hogy az SZMSZ úgy 
rendelkezik, hogy a önkormányzati tulajdonú részesedéssel mőködı társaságok esetében a 
polgármester gyakorolja azokat a jogköröket, ami a tulajdonosi jogosultságból fakadnak.  
Ezzel kapcsolatosan volt egy olyan jellegő határozati javaslat, ami arról szól, hogy 
legalább 50 %-os önkormányzati tulajdonnal mőködı gazdasági társaságok esetében 
Képviselı-testületi hatáskörben maradna a személyi kérdés, illetve az 500 eFt-ot 
meghaladó kötelezettségvállalás. Ezen túlmenıen természetesen nem érintené azokat az 
önkormányzati tulajdonosi cégeket, ahol 50 % alatt marad az önkormányzat részesedése. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A személyi kérdésekre vonatkozóan az ügyvezetıt ez érinti, a Kft. alkalmazottait pedig az 
ügyvezetı válassza ki.  
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Ezzel kapcsolatban az SZMSZ módosítását a következı testületi ülésre beterjesszük. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja Dr. Csernus Tibor javaslatát: 
Legalább 50 %-os önkormányzati tulajdonnal mőködı gazdasági társaságok esetében 
Képviselı-testületi hatáskörben maradjon a személyi kérdés, illetve az 500 eFt-ot 
meghaladó kötelezettségvállalás.  
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
132/2011. (VI. 30.) Kth. 
 
Többségi önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok esetében a tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja, hogy a legalább 50 
%-os önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok esetében Képviselı-testületi 
hatáskörben maradjon a személyi kérdés, illetve az 500 eFt-ot meghaladó 
kötelezettségvállalás. Kéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy a szükséges 
rendeletmódosítást a következı testületi ülésre terjessze be. 
 

=============== 
 
11.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpári Konyha Kft. ügyvezetıi feladatainak ellátására  
                   vonatkozó álláspályázatról. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, az volt a javaslat, hogy ezt a napirendi 
pontot most ne tárgyaljuk. Elsısorban a Településgazdálkodási Kft. ügyeit vegyük elıre, 
késıbb visszatérünk rá.  
 
Szavazásra bocsátja, hogy a Tiszaalpári Konyha Kft. ügyvezetıi feladatainak ellátására 
vonatkozó álláspályázatról szóló elıterjesztést most ne tárgyalja a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
133/2011. (VI. 30.) Kth. 
 
Elıterjesztés Tiszaalpári Konyha Kft. ügyvezetıi feladatainak ellátására vonatkozó 
álláspályázatról.  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
Tiszaalpári Konyha Kft. ügyvezetıi feladatainak ellátására vonatkozó álláspályázatról 
szóló elıterjesztés most ne tárgyalja a Képviselı-testület. 
 

=============== 
 
12.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés KEOP-l.2.0/2F/09-2010-0069 kódszámú II. fordulós szennyvíz- 
                   pályázatról. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A HBF Hungaricum Kft. az útfelújításokkal kapcsolatosan azzal fordult az 
önkormányzathoz, hogy a pályázat vélhetıen nem fogja támogatni a félpályás vagy teljes 
pályás út helyreállításokat, csak a sávosat. Ahhoz, viszont, hogy a szennyvízberuházás 
kapcsán és az után ne háborús állapotok maradjanak, ezeket az utakat helyre kell állítani. 
Ez mind az állami, mind az önkormányzati utakra vonatkozik.  
Ezzel kapcsolatban egy kérdést tesz fel a pályázatíró, hogy ezt a plusz költséget, ami 
szükséges ahhoz, hogy az utakat helyreállítsuk és amit a pályázat nem fedez, milyen 
forrásból tudjuk elıteremteni. Pénzügyi és Gazdasági Bizottságon részletesen 
megtárgyaltuk és egyértelmő álláspont az volt, hogy külsı forrásból keressük a 
lehetıségét annak, hogy meg tudjuk finanszírozni. A HBF Hungaricum Kft. részére egy 
ilyen tartalmú levelet fogok írni és még hozzáteszem, hogy kérjük a pályázat elbírálásának 
minél elıbbi sürgetését.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Annyi információhoz sikerült jutnunk, hogy milyen stádiumban van a pályázat elbírálása, 
hogy sajnos friss szervezeti változásokra került sor. Ennek okán a korábbi munkarend 
felborult, külsı szakértı bevonására is kevesebb lehetıség van. Erre való tekintettel 
hivatkozták ezt a késedelmet.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy az utak helyreállításához szükséges plusz költséget külsı 
forrásból finanszírozzuk. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
134/2011. (VI. 30.) Kth. 
 
Az utak helyreállításához szükséges plusz költség külsı forrásból legyen finanszírozva. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja, hogy az utak 
helyreállításához szükséges plusz költséget külsı forrásból finanszírozza.  
 

================ 
13.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés, javaslat a 2011. évi Tiszaalpári Napok rendezvényeire. 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A programokra egy elıterjesztés vázlatot nyújtottunk be. Az Ügyrendi Bizottság és a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta. Annyi kiegészítést tennék ehhez, hogy a 



 22 

Tordaiakkal együtt a helyi néptáncosok fellépésére is sor kerülne. A motoros felvonulással 
kapcsolatban kérnék tájékoztatást.  
Az augusztus 20. szombati program kiegészülne 18 órakor az Alpári Templomban Almási 
Szabó Tibor és meghívottjai koncertével. A programok átcsoportosítására még sor kerül. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A Sárközi Anita koncertjérıl értesített a programszervezı cég, hogy 5 órakor tudja csak 
biztosítani. Lefoglalhatjuk –e ıt, mert a programok közül ennek van a legnagyobb 
költségvonzata, 120 eFt + Áfa. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az ı koncertje inkább a tőzijáték elıtt lenne jó. Azt javaslom, hogy inkább mondjuk 
vissza. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Úgy gondolom én is, hogy korai az 5 órás idıpont. Azt javaslom, hogy tartsunk fent 1 órát 
a tőzijáték elıtt és próbáljunk meg valaki mást keresni. Meghatároznánk a keretet, a 
júliusi testületi ülésen tudnánk errıl dönteni.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Jövı hét keddre jön egy tanácsadó. Megkérdeznénk, hogy tud –e valakit ajánlani hasonló 
színvonalban. A tőzijátékot is le kellene foglalni 100 eFt + Áfa-t gondoltunk. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Tavaly is sikeres volt a Tiszakécskei fellépı együttes. Meg kéne kérdezni ıket, hogy 
vállalják –e. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
A Motoros Egyesület által szervezett program elıször még péntekre esett volna, de arra 
kértek, hogy közöljem a jegyzı asszonnyal, hogy a hétfıi egyeztetés megfelelne –e az új 
idıpont megbeszélése miatt. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Igen. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Péntek 18 órát határozott meg a bizottság a motoros találkozóval kapcsolatban. Kérem a 
jegyzı asszonyt, hogy a tárgyalás alapja az legyen, hogy ha a péntek 18 óra nem felel 
meg, akkor szombaton legyen.  
A helyszínre a sportpálya melletti terület nem alkalmas a füvesítés miatt. Úgy egyeztünk 
meg a bizottságon, hogy a központban lenne megrendezve.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felhívva a részt vevık figyelmét, hogy fokozottan vigyázzanak az új parkra. 
 
Szavazásra bocsátja a 2011. évi Tiszaalpári Napok rendezvényeire szóló elıterjesztést, 
javaslatot a kiegészítésekkel együtt.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
135/2011. (VI. 30.) Kth. 
 
2011. évi Tiszaalpári Napok rendezvényeire szóló elıterjesztés, javaslat. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évi Tiszaalpári Napok 
rendezvényeire szóló elıterjesztést, javaslatot elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a 
helyszín a központban lenne, az esti koncertre keresünk valakit, ennek a költsége: 120 eFt 
+ Áfa, a tőzijáték költsége: 100 eFt + Áfa.  
 

=============== 
 
14.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Lakossági kérelem nyárfavirágzás megszüntetése tárgyában.  
                  (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó:  Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A kérelmet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta. Konkrétan nevesítenek egy 
területen léı nyárfasort, aminek a virágzása nagyon sok kellemetlenséget okoz a környék 
lakóinak. Azt gondolom, hogy ez probléma az egész településen. Amikor az ıszidı eljön, 
akkor ezeknek a fáknak a tulajdonviszonyait tisztázni kellene és az összes ilyen fát 
próbáljuk vágás alá venni. Jó része vágásérett ezeknek a fáknak, természetesen pótolni 
kell. Azt javaslom, hogy ezzel kapcsolatban most ne hozzunk döntést, de térjünk rá vissza 
amikor a fák már hullajtják a lombjukat. A következı évi ilyen problémát meg tudjuk 
oldani. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Megjegyezendı ebben a témában, hogy a piactér és környéke, illetve a Vasútállomás és 
Tüzép közötti területrıl van szó. Ezt a levelet 70 személy írta alá, amelybıl 20-30 
Újfalusi. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Ebben igazán érintett az a Bokrosi útszakasz. Mégis azt mondom, hogy ez egy olyan 
állapot, amivel együtt kell élni. Ne menjünk a természet ellen, ebbe senki még bele nem 
halt. Én elhiszem, hogy problémás takarítani, de együtt kell vele élni.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt javaslom, hogy erre ısszel térjünk vissza és megnézzük azokat a részeket, ahol a fák 
vágásérettek. A Vasútállomás környékén némelyik igen balesetveszélyes. 
 
Szavazásra bocsátja a nyárfavirágzás megszüntetése tárgyában írt lakossági kérelemre 
ısszel térjünk vissza, amikor a fák lehullajtják a lombjukat. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
136/2011. (VI. 30.) Kth. 
 
Lakossági kérelem nyárfavirágzás megszüntetése tárgyában. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja, hogy a 
nyárfavirágzás megszüntetése tárgyában írt lakossági kérelemre ısszel vissza kell térni, 
amikor a fák lehullajtják a lombjukat.  
 

=============== 
 
15.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Külterületi szilárd burkolatú utak javítása, felújításának szükségessége 
                   (szóbeli elıterjesztés) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mindaddig, amíg a belterületi utak vonatkozásában nem tudunk elıre lépni a 
szennyvízberuházás miatt, azt a néhány évet ki kellene használni arra, hogy a külterületi 
útjaink állapota javuljon. Van olyan külterületi utunk, amelyik szinte járhatatlan. Ilyen a 
Kántorparti út, de hasonló sorsra fog jutni rövid idın belül a Tiszaújfalui részt a 
Félegyházi úttal összekötı, nem túlságosan régi út is.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottságon az a javaslat hangzott el, hogy várjuk meg a 
szennyvízberuházást, az itt keletkezı mart aszfaltot jól fel tudjuk ezeknek az utaknak a 
javítására használni. Magam részérıl részben el tudom fogadni, másrészt viszont 
mindenképpen meg kell nézni, hogy azok a rendkívül kátyús szakaszok, amik valóban 
balesetveszélyesek, azok valamilyen módon ez idı elıtt is már javításra kerüljenek.  
El fogjuk végezni július hónapban a belterületi utak kátyúzását. Amennyiben úgy látjuk, 
hogy azokra a külterületi utakra már nem jut, amelyik még nagyon fontos, akkor ismét a 
Képviselı-testület elé hozom a témát. Akkor már pontosan tudjuk, hogy mennyi az a 
mennyiség amire szükség volna egy gyors rendbetételhez.  
Ezekre az utakra fordítani kell, hiszen az önkormányzat egyik alapfeladata a kül- és 
belterületi utak karbantartása. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
A külterületi utak állapota a Képviselı-testület elıtt nem kétséges, nagyon rossz 
állapotban vannak. Megpróbáltunk erre árajánlatokat kérni, de csak egy rövid szakasz 



 25 

került volna 8 millió Ft-ba. Ezért maradtunk abban, hogy várjuk meg a projekt 
elnyerésének az idıpontját és a mart aszfalttal elvégezni a felújítást.  
Azt hiányolom, ha egyenrangúan bíráljuk el a falun kívül esı utakat, hogy amikor a 
Bokrosi út rendezése elıkerült, akkor az ott lévı vállalkozásokat felkértük, hogy milyen 
segítséget tudnának nyújtani. Maximálisan megígérték a támogatást. Ezt ugyanúgy meg 
kellene a Kántorparti úttal kapcsolatban is tenni az ott földeket használó személyekkel, az 
ott lévı telepek tulajdonosaival. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Következı évben annak ismeretében, hogy a szennyvízpályázatunk hogy áll akkor fogunk 
dönteni. Ebben az évben pedig a legsürgısebb kátyúzásokat el kell végezni.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A belterületi utaknál a kátyúzást a Kft. fogja végezni? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Közalkalmazottakkal, az önkormányzat végzi el. Lakiteleken van ennek szép példája. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Azért kérdezem, mert a kátyúzásra 3 millió Ft-ot december 31-i visszafizetési határidıvel 
átutaltuk a Kft-nek testületi döntés alapján. Most nincs rá költségvetési keret. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Lehet, hogy felül kell vizsgálni. Azt a pénzt visszautaljuk az önkormányzathoz és más 
forrásból biztosítjuk a Kft-nek a pénzt, vagy átcsoportosítunk a mi költségvetésünkön 
belül, de erre konkrét javaslatot fogok elıterjeszteni.  
Pillanatnyilag a Kft-nek nincs dolgozója, pályázni kéne közfoglalkoztatottat, ami hosszú 
lefutási idı. Ezt pedig július hónapban meg el kell végezni.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A költségvetési rendeletet módosítani kell a júliusi testületi ülésen. Elıtte kell Ügyrendi- 
és Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülés is 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Július 12-én lesz rendkívüli Képviselı-testületi ülés, akkor el kell dönteni, hogyan oldjuk 
meg ezt a problémát.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A határozat-tervezetben az is szerepeljen, hogy a július 12-i ülésen a pénzügyi részt 
megtárgyaljuk. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
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Szavazásra bocsátja, hogy a belterületi utak javítását július hónapban 
közfoglalkoztatottakkal elvégezzük, látjuk, hogy a külterületi utakra mi marad. A 2011. 
július 12-i rendkívüli Képviselı-testületi ülésen megnézzük, hogy honnan tudunk erre 
plusz keretet biztosítani.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
137/2011. (VI. 30.) Kth. 
 
Külterületi szilárd burkolatú utak javítása, felújításának szükségessége. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja, hogy a belterületi 
utak javítását július hónapban közfoglalkoztatottakkal el kell végezni. A belterületi utak 
kátyúzását követıen – a rendelkezésre álló költségvetési keret függvényében – dönt a 
Képviselı-testület a külterületi utak javításáról. Felkéri a polgármestert, hogy a 2011. 
július 12-i rendkívüli Képviselı-testületi ülésre a költségvetési rendelet módosítását 
terjessze elı. 
 

============== 
 
16.) Napirendi pont 
 
      Tárgy: Javaslat a Képviselı-testület II. félévi munkaprogramjára. (Írásos anyag  
                  mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mindkét bizottság tárgyalta. Az elıterjesztés nem egy részletes programot terjeszt elı, de 
ezt látjuk, hogy 15-20 ponttal ki szoktuk egészíteni. Volt a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsági ülésen egy javaslat, hogy az iskola gazdasági vezetı végzettségét is tegyük 
napirendre november-december hónapban. Vajda Mártának nem konkrét napirendi 
javaslata van, de megszívelendı felvetések vannak benne.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A szeptember végi testületi ülésen foglalkozni kéne a testületnek azzal, hogy a képesítési 
elıírások megfelelnek –e az iskolánál. Magasabb vezetıre pályázatot kell kiírni, annak 
benyújtási illetve elbírálási határideje 1 hónap. Úgy gondolom, decemberben már lehet, 
hogy késın lesz, amennyiben a jelenlegi jogszabályok fennállnak és nem lesz halasztás 
erre a képesítési elıírásra. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Ennyivel nem biztos, hogy célszerő elırehozni. Megbízott vezetıként biztos vagyok 
benne, hogy lehetıség van rá átmenetileg a korábbi munkakört betöltı személlyel ellátni 
ezt a feladatot. A novemberi testületi ülés úgy gondolom elfogadható idıpont. 
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Barna Sándor, képviselı: 
 
A Vajda Márta levele ennél többet érdemelne, komplexen kellene kezelni. A július végi 
bizottsági ülésen errıl beszélni kellene úgy, hogy ı is ott legyen. 
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
Érkezett nyárfavirágzás megszőntetése tárgyában kérelem, a Vajda Mártának 
mindenképpen kérjük ki a véleményét. 
A Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda esetében az épületenergetikai fejlesztés tárgyú 
pályázatot végleg elnapolta a Képviselı-testület? Olyan információm van, hogy ez a 
pályázat az iskola esetében kerül benyújtásra. A sportcsarnok tetıszerkezete ezzel együtt 
lesz megvalósítva. Ez mennyire helytálló? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez téves információ. Nem abban döntött a Képviselı-testület, hogy ezt a pályázatot 
elutasítja, de ha újra nem vesszük elı, akkor viszont oka fogyottá válik.  
 
Németh Péter, szaktanácsadó: 
 
Az iskola tornatermének pályázata egy Nemzeti pályázat, a Magyar Belügyminisztérium 
pályázata. Azon részt vettünk, várjuk az eredményt. 
Az óvodával kapcsolatos többször tárgyalt témakör, ami energetikai típusú felújítás volt, 
konkrétan egy pelet kazán üzembe helyezése a földgáz költségek csökkentése, illetve 
teljes elhagyása céljából. Ezt a projekt az elıkészítés szakaszban nem kapott támogatást, 
ezért nem folytatjuk az elıkészítését. Ez a témakör azzal zárult, hogy a testület nem kíván 
a jövıben ezzel foglalkozni. Jelen pillanatban ott tart a dolog, hogy nem lépünk tovább. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Bizottsági ülésen erre vonatkozóan már nyilatkoztam, konkrétan nem az a helytálló 
megközelítés, hogy a projekt elıkészítés szakaszában nem volt megfelelı támogatás. Az 
elıkészítés módja volt az ami kifogásokat vetett fel. Vártuk azt, hogy a kifogásokkal 
kapcsolatban új elıterjesztés érkezik, ehhez képest a június végi testületi ülésen már nem 
tudunk errıl tárgyalni. Kérem, hogy a továbbiakban így kezelje ezt a kérdést a 
polgármester úr és Németh Péter úr.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A munkaprogram december 31-ig szól, illetve Németh Péter megbízatása is december 31-
ig szól. Arra kérném Németh Péter urat, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésein 
vegyen részt amennyiben lehetséges. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Arról kellene dönteni, hogy ezt a pályázatot tovább kívánja –e a testület folytatni. Nézzük 
meg azokat a lehetıségeket, ami még jelenleg van.  
Ez nem tartozik a napirendhez, csak a napirendhez kérnék javaslatokat. 
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Barna Sándor, képviselı: 
 
Ami a testületre tartozik az kerüljön a testület elé. Akkor nem okoznak gondot ilyen 
problémák. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Más testületeknél a polgármester kap felhatalmazást arra, hogy ilyen kérdések haladjanak. 
Alapvetı bizalmatlanság van a Képviselı-testület egy része és a polgármester között 
amiatt, hogy azt szeretném, hogy haladjanak a dolgok. 
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
Két kérdésem lenne Németh Péter úrhoz.  
Ez a pályázat március 1-én lett meghirdetve. Van –e még értelme beszélni errıl? 
Konkrétan az iskola esetében csak a tetıszerkezetre történt a pályázat benyújtása? 
 
 

Németh Péter, szaktanácsadó: 
 
Az iskolai beruházás jogcíme: Sportlétesítmények felújítása. A tetıszigetelés egyben 
hıszigetelés is. Úgy kapcsolódik össze a kettı, hogy a beltartalmi elemében van hasonlóság, 
mind a kettı energia megtakarítást eredményez.  
Az óvoda esetében olyan értelemben nincs késın, hogy van értelme vele foglalkozni akkor is, 
ha a nyár vége felé ezt a jogcímet biztosan kimerítik. A következı év tavaszán újra 
meghirdetésre kerül. Egy folyamatosan ismétlıdı pályázati lehetıségrıl van szó.  
A jövı évben ugyanez a probléma elıjön, hogy nincs mőszakilag elıkészítve, nincs a 
kötelezıen elıírt elızetes közbeszerzési eljárás lefolytatva.  
Az óvodai főtéskorszerősítés esete speciális. Ha az önkormányzat ezen a pályázaton részt 
kíván venni, akkor el kell tudni fogadni azokat a mőszaki pályázati feltételeket, amiket 
országosan kitaláltak a jogcím keretében. El kell fogadni azokat az eljárás rendbeli 
szabályokat, amelyek a pályázat speciális sajátossága. A mőszaki paraméterek tekintetében 
akármilyen Pelet kazánt nem lehet pályázni. Egyszerő kazánt nem lehet venni. Az egyik ilyen 
speciális feltétel a szigorú hı technikai elıírások mellett, hogy egy hétnek megfelelı 
hımennyiségő tároló rendszert is bele kell építeni a kazántérbe, ahol el lesz helyezve a kazán 
és annak automatának kell lenni. Ez pályázati feltétel, nem a felkért mérnök találta ki. Nyilván 
ez komoly árdrágulást jelent egy ilyen rendszerben, mert ez már nem csak egy kazán, hanem 
egy berendezés csomag. Az eljárásbeli specialitása ennek a jogcímnek, hogy a pályázat 
benyújtásakor már meg kell mondani, hogy ki lesz az a kivitelezı, illetve kereskedı, akitıl 
megvásárlásra kerül a berendezés. Ehhez elızetes közbeszerzést kell lefolytatni vagy három 
árajánlatos elızetes eljárást kell lefolytatni a kereskedı, illetve az építı vállalkozó 
kiválasztására. A Pelet kazánok kéményrendszere más típusú, komolyabb kéményrendszer 
kell hozzá, mint ami jelenleg a helyszínen van. Emellett van az épületgépészeti része, ami a 
jelenlegi rendszer rácsatlakozási része. Ezt ilyen komplexen kell kezelni. 
Az a lényeg, hogy sokkal kisebb beruházás ebbıl nem lehet, mint ez a nagyságrendileg bruttó 
10 millió Ft. Ennek a kifutási ideje 3-4 hónap. Mivel várható, hogy a nyár végén ezt a 
jogcímet bezárják, mindenképpen a főtési idıszak megkezdése után leszünk kész azzal a 
pályázati dokumentációval, ami arra vár, hogy jövı év tavaszán várhatóan benyújtásra 
kerülhessen.  
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Ezek a kilátások, ha pályázati úton akarja megvalósítani ezt a fejlesztési elképzelést az 
önkormányzat.  
Ehhez képest van egy másik út, amit választhat, hogy nem vár semmiféle pályázatra, hanem 
egyszerő ajánlattételi eljárást folytat le, ami tervezésbıl, kivitelezésbıl áll és megcsináltatja a 
nyertessel Európai Uniós pályázat nélkül. Reális eséllyel lefolytatható 2011. október végéig 
kész, átadott mőszaki állapot is lehet. Ebben az esetben a beruházási költséget az 
önkormányzat finanszírozza 100 %-ban, de az a lényegi megtakarítás, hogy a Pelet kazán fele 
annyi költséggel üzemeltethetı mint a gázüzemő, akkor így kezdi el visszatermelni az 
önkormányzatnak ezt a beruházást.  
Ez a döntı kérdés, hogy melyik irányba induljunk el. 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Amikor errıl beszéltünk, így hallottuk volna, nem lett volna az a hangulat, ami a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottságon volt. Lehet, hogy ebben a kérdésben megegyezünk, de ennek az 
információnak nem voltunk birtokában. Polgármester úr ezért kapott olyan utalásokat, hogy 
önkényeskedik, de ezt végig hallgatva minimum elnézést lehet érte kérni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha ilyen szépen megfogalmazva nem is volt, de az világos és egyértelmő volt, hogy ennek a 
pályázatnak milyen mőszaki és egyéb feltételei vannak, amit teljesíteni kell. Egy évet biztosan 
elveszítettünk ezzel. A következı testületi ülésre beterjesszük, megnézzük a variációkat és 
utána tudunk dönteni. 
 
Szavazásra bocsátja a Képviselı-testület II. félévi munkaprogramjára szóló javaslatot a 
kiegészítésekkel együtt. 
 
138/2011. (VI. 30.) Kth. 
 
Javaslat a Képviselı-testület II. félévi munkaprogramjára. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a II. félévi munkaprogramját az 
alábbiak szerint határozza meg: 
 
július - augusztus 

1. Bársony Mihály Tekerılantos Találkozó programjának egyeztetése. 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

2. Az önkormányzat I. félévi munkájának értékelése 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

3. Elıterjesztés Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda épületenergetikai fejlesztésére 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

4. Elıterjesztés a Pejtsik-hagyaték felhasználásáról szóló szabályzat módosítására 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

5. Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár SZMSZ-ének  
módosítására 
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Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
szeptember 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

2. Javaslat az október 23-i ünnepség programjára 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
október 
közmeghallgatás 
 
november  

1. Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi III. negyedévi teljesítésérıl. 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

2. Elıterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára. 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
3. Elıterjesztés a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi ellenırzési tervére 

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

4. Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár gazdasági vezetıjére 
vonatkozó képesítési elıírásokról 
 

december 
Javaslat a Képviselı-testület 2012. I. félévi munkájára. 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
================== 

 
17.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés Mővelıdési Ház eszközbeszerzés tárgyában. (Írásos anyag  
                   mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
 Mivel az önerı vállalástól a pályázat nem tud eltekinteni, amennyiben csökkentenénk az 
önerınket, olyan mértékben csökkenne a támogatás is. Az igényünk erre a támogatásra az 
eszközbeszerzés, ami elsısorban hangtechnikai eszközök minıségi cseréjére vonatkozna. A 
támogatási igényünk 750 eFt, ehhez képest 287 eFt-ot ítéltek meg. Így 1.037 eFt az összeg, 
ami rendelkezésre állna. Részint a hangtechnika korszerősítésére, vagy más eszközök 
beszerzésére, amit a pályázat pontosan elıír.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
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A pályázathoz nem kell csatolni a felhasználási tervet. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági 
ülésen elhangzott az, hogy a Polgármesteri Hivatal nyújtson be részletes tervet a 
felhasználásra vonatkozóan az 1.037 eFt. keretet figyelembe véve. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A jelenlegi hangtechnika lecserélése hosszú idıre megoldaná a Mővelıdési Házban ezt a 
kérdést. Az a hangtechnika ami jelenleg ott van, az pedig az iskoláét oldaná meg hosszútávra. 
Az alapelképzelés ez volt.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A bizottsági ülésen arra jutottunk, hogy a július végi testületi ülésre elkészül az elıterjesztés 
ezzel kapcsolatban és elhangzott, hogy nem feltétlen a hangtechnikára kellene fordítani ezt az 
összeget. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Erre kérnék akkor javaslatokat és véleményeket. Én javaslom a hangtechnika lecserélését és 
még megnéznénk, hogy mi az, amire szükség volna. 
 
Szavazásra bocsátja a határozat-tervezet „A” pontját és a július végi Képviselı-testületi ülésre 
a Polgármesteri Hivatal nyújtson be részletes tervet a felhasználásra vonatkozóan az 
1.037.000,- Ft. keretet figyelembe véve.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
139/2011. (VI. 30.) Kth. 
 
Elıterjesztés Mővelıdési Ház eszközbeszerzés tárgyában.  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. évben a Mővelıdési Ház 
eszközfejlesztésének önkormányzat által biztosított keretét a 48/2011.(III.22.) Ktr. sz. 
határozat alapján 750.000,- Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat rendelkezésére álló keretét 
növeli a helyi önkormányzatok könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásról 
szóló 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet alapján megítélt 287.000,- Ft összegő támogatás. 
A 2011. július végi Képviselı-testületi ülésre a Polgármesteri Hivatal nyújtson be részletes 
tervet a felhasználásra vonatkozóan az 1.037.000,- Ft. keretet figyelembe véve. 
 

================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
5 perc szünetet rendel el. 
 

S Z Ü N E T 
-18,15 – 18,20 - 

 
18.) Napirendi pont: 
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       Tárgy: Kérelem Mővelıdési Ház terembérleti díjának elengedésérıl 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
Két tábor lenne a Mővelıdési Házban. Augusztus 1-5-ig szobrásztábor, augusztus 15-19-ig  
grafikai tábor. A kérelemben az áll, hogy a két tábornak ingyen bocsássuk a rendelkezésére a 
Mővelıdési Házat. Azt javaslom, hogy támogassuk. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Mővelıdési Ház terembérleti díjának 
elengedésérıl szóló kérelmet. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
140/2011. (VI. 30.) Kth. 
 
Kérelem Mővelıdési Ház terembérleti díjának elengedésérıl. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja, hogy 2011. augusztus 
1-5-ig a szobrásztábornak és 2011. augusztus 15-19-ig a grafikai tábornak a Mővelıdési Ház 
terembérleti díja elengedésre kerüljön. 
 

================== 
 
19.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Támogatási kérelem az iskolai táborokhoz. (Írásos anyag mellékelve a  
                   jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó:  Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Bondár Enikı a nyári táborhoz 87.500,- Ft támogatást kért. Dr. Halász Mátyásné a helyi 
Értékırzı táborhoz 20.000,- Ft támogatást kért.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja Bondár Enikı 87.500,- Ft-os támogatási 
kérelmét a nyári táborhoz. 
 
141/2011. (VI. 30.) Kth. 
 
Támogatási kérelem nyári táborhoz. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Bondár Enikı pedagógusnak az 
általa szervezett nyári táborhoz 87.500,- Ft-ot biztosít. 
 

================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
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Szavazásra bocsátja Dr. Halász Mátyásné 20.000,- Ft-os támogatási kérelmét a helyi 
Értékırzı táborhoz. 
 
142/2011. (VI. 30.) Kth. 
 
Támogatási kérelem a helyi Értékırzı táborhoz. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Dr. Halász Mátyásné 
pedagógusnak az általa szervezett helyi Értékırzı táborhoz 20.000,- Ft-ot biztosít. 
 

==================== 
 
20.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Bejelentések, képviselık kérdései, interpellációi. 
                   Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az elızı ülés óta 
                   történt fontosabb eseményekrıl. 
 
Beszámoló a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról: 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Három lejárt testületi határozat van. 
 
l.) 113/2011.(VI.14.) Ktr. sz. rendelet, amely a közbeszerzési szakértıi feladatok ellátására  
     vonatkozó szerzıdés aláírására vonatkozik. Ez a szerzıdés a HBF Hungaricum Kft-vel 
     aláírásra került. 
2.) 97/2011.(V.25.) Ktr. sz. rendelet. Elıterjesztés a Gyermekjóléti Szolgálat személyi és  
     tárgyi feltételeinek biztosítása tárgyában.  
    Ebben annyi történt, hogy a Kapocs szolgálati vezetıje, Zsótér Ágnes és Rádiné Tabi Anita 
    megtekintették azokat a helységeket, amelyeket a Képviselı-testület elızıekben elfogadott. 
    Kisebb hibákat jeleztek, ezeket meg fogjuk oldani. 
3.) 102/2011. (V.25.) Ktr. rendelet A Településüzemeltetési Kft. ügyvezetıjére kiírt pályázat. 
     A pályázat kiírásra került. 
 
Elızı testületi ülés óta történt fontosabb események: 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Május 27.: Holt Tisza Tulajdonosi Közösség közgyőlése 
                      Óvodában Tündérrózsa nap 
 
A Holt Tisza Tulajdonosi Közösség elnökét megkérem, hogy néhány szóban tájékoztasson 
bennünket a közgyőlésrıl. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Leglényegesebb napirendi pont, az évenkénti szokásos elszámolás. Milyen vagyoni helyzete 
van a tulajdonosi közösségnek. A Holt Tisza bıvítésével kapcsolatos határozat 
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vonatkozásában a Tulajdonosi Közösség egy fellebbezést nyújtott be. A fellebbezés jelen 
pillanatban még elutasításra került. Egyéb technikai kérdéseket beszéltünk meg, ami a 
mőködéssel kapcsolatos.  
 
Május 29.: Ifjúsági horgászverseny – Tiszaalpári Sporthorgász Egyesület rendezésében. 
Június 03.: Választókerület polgármestereinek találkozója. 
Június 04.: Trianoni megemlékezés. 
Június 08.: Dán turistacsoport látogatása. 
Június 11.: Árpád Fejedelem Általános Iskola alapításának 80. évfordulója – 
                  emlékünnepség. 
Június 14.: Rendkívüli Testületi ülés. 
Június 16.: Fülöp Diána – állampolgársági eskütétele 
                  Pedagógusnapi megemlékezés 
Június 17.: Közbeszerzési szakértıi pályázat nyertesével – HBF Hungaricum Kft. –  
                  a szerzıdés megkötése 
                  Konyha további mőködtetésérıl egyeztetés 
Június 18.: Tanévzáró ünnepség 
Június 21.: József A. utcai óvodából költözés az új, 2 csoportos bıvítménybe 
Június 22.: Szentes TÖOSZ önkormányzati fórum 
Június 24.: Vállalkozók, ıstermelık egy részének fóruma (LEADER pályázati tájékoztató) 
                  Tiszaalpári Lovas Sport Egyesület Szent Iván éji kocsikázása 
Június 25.: Lakiteleki Népfıiskolán mozgás korlátozottak találkozója 
Június 27.: Többcélú Kistérségi társulás ülése 
                  Alkotótábor megnyitója 
Június 30.: Megbeszélés a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatójával. 

 
Dr. Csernus Tibor képviselı 18,48 órakor távozott a  

Képviselı-testület ülésérıl. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A Trianoni megemlékezéssel kezdeném.  
Elızıekben azon vitatkoztunk, hogy az önkormányzati rendezvény a politikával össze lett 
mosva. Most meg arról van szó, hogy az önkormányzat ki van hagyva, teljesen politika. Mivel 
nem önkormányzati rendezvény, azoknak az önkormányzati dolgozóknak, akik az ünnepségen 
részt vettek azt a napját nem az önkormányzat fizette? Nem az önkormányzat hangosító 
berendezése volt használva? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Trianon nem tartozik Tiszaalpárhoz? Nem volt róla elıterjesztés, se javaslat, se döntés. Én 
nem képviselhettem ilyen módon az önkormányzatot, viszont úgy gondolom, hogy a Trianoni 
megemlékezésen magyar embernek kötelessége részt venni. Az Árpád Népe Egyesületnek a 
profiljába ez teljesen beletartozik, én meg mint polgármester csatlakoztam hozzá. Ez a kérdés 
méltatlan magához a naphoz is, méltatlan ahhoz, ahogy ezeket az ünnepeket kezelni kell. A 
Polgárırség és a helyi Fidesz szervezet reggel 8 órakor vitték a koszorút, amikor a 
rendezvényrıl az Árpád Népe Egyesület kiküldte a meghívót.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
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Sajnálom, hogy errıl nem volt elıterjesztés. Jó lett volna, ha errıl a május végi testületi 
ülésen tárgyalunk, akkor még azt is elérhette volna a testület, hogy meghívót kapjon errıl a 
rendezvényrıl. Meghívót nem kaptunk csak azt amivel az egész falu telítve lett. Még arról is 
tudtunk volna dönteni, hogy ki koszorúzzon az önkormányzat nevében. Az országzászló 
használatát is meg kellene beszélnünk.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az országzászlót jó lenne, ha közösen felavatnánk. Kellene egy ehhez méltó nagyobb zászló, 
ha a Képviselı-testület hozzájárul.  
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Attól, hogy nézeteltérés van az Árpád Népe Egyesület és az általam képviselt szervezet 
között, nem azt jelenti, hogy a Trianon az egyesületé. A Trianon mindenkié. Azt szerettem 
volna a mi megjelenésünkkel kieszközölni, hogy ezt mindenki vegye tudomásul. A Trianon 
minden magyar emberé.  
Polgármester úr említette a Nemzeti Parkot. Az elmúlt években a Nemzeti Park 
földhasználata, termıterületek más irányú felhasználása, nem jó irányba halad. A Rét olyan 
terület, ami kincs volt a Tiszaalpáriaknak. Nincs különbség ahogy a Nemzeti Park kezeli és 
ahogy a gazdák kezelik a földet. Nem egészen így kellene kinézni ezeknek a földeknek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szerettem volna igazgató urat lehívni a Rétbe, de az esı közbeszólt. Abban maradtunk, hogy 
minél rövidebb idın belül erre sort kerítünk. Ilyenre még nem volt példa, hogy árvíz után 
ilyenek legyenek a földek. Sokáig hideg volt, az árvíz is nehezen vonult vissza. A 
gyomirtózás megtörtént és számomra is megmagyarázhatatlan, hogy miért ilyen gazosak a 
földek. Árvíz után mindig jó termés szokott lenni, ebben az évben nem lesz semmi. 
 
Bejelentések, képviselık kérdései, interpellációi: 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
 
Szavazásra bocsátja a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
143/2011. (VI. 30.) Kth. 
 
Lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő testületi 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 

================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
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Szavazásra bocsátja az elızı testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrıl szóló 
beszámolót. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
144/2011. (VI. 30.) Kth. 
 
Elızı testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrıl szóló beszámoló. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az elızı testületi ülés óta történt 
fontosabb eseményekrıl szóló beszámolót elfogadja. 
 

=================== 
 
Kérelem TAT költségeinek megtérítésére. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérelem érkezett az iskola igazgatónıje és a gazdasági vezetıje részérıl a Tiszaalpári 
Alkotótábor költségeinek megtérítésére. Az összeget a tábor zárásakor tudjuk meg. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Ha leolvassák a vizet, villanyt, gázt, mindenképpen kell költségszámítás, mert van 
munkavégzés is a dolgozók által. A 2010-2011. év költségvetésének tervezésénél a 2010. évi 
kiadásokból indultunk ki. Abban benne volt a tavalyi alkotótábor költsége. Nem biztos, hogy 
most feltenném szavazásra, mert részletesebb kimunkálást igényelne. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az alapkérdés, amirıl a bizottsági ülésen is beszéltünk, hogy jogos költségek vannak. Tény, 
hogy 30 ember ellátása pluszként jelentkezik.  
Azt javaslom, hogy a kérelmet fogadjuk el és a költségekre visszatérünk a tábor zárása után. 
Meg kell vizsgálni, hogy a következı években hol lehetne máshol elhelyezni a tábort.  
 
Szavazásra bocsátja a TAT költségeinek megtérítésérıl szóló kérelmet. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 145/2011. (VI. 30.) Kth. 
 
Kérelem TAT költségeinek megtérítésére. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a TAT költségeinek 
megtérítésérıl szóló kérelmet elfogadja azzal, hogy a költségekre visszatérünk a tábor zárása 
után. Meg kell vizsgálni, hogy a következı években hol lehetne máshol elhelyezni a tábort.  

=============== 
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Képviselık kérdései, interpellácilói: 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Három nappal ezelıtt úgy döntöttünk, hogy a Tiszaalpárról készítendı kisfilmre a Trió Tv-tıl 
kérünk egy árajánlatot. Ez megtörtént –e? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Kecskeméti Tv-tıl volt egy árajánlat és a Trió Tv-tıl is kértünk.  
 
Kontra György, a Trió Tv részérıl: 
 
E-mail-ban küldtük meg az árajánlatot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem biztos, hogy erre nekünk most pénzt kéne fordítani. Vannak helyi alkotók és ıket kéne 
felkérni. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Ifj. Horváth Lászlónak van egy nagyon szép filmje Tiszaalpárról. 2 részbıl áll, szép zene van 
alatta. Van egy téli és egy nyári felvétel. Meg lehetne –e oldani, hogy a felvétel kerüljön fel a 
honlapra? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Ez a film rajta van a honlapon. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Honlapunk korszerősítését, átalakítását valamilyen módon el kell végezni.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A Trió Tv munkatársától kérdezném, hogy milyen gyorsan küldik át az anyagot a mi 
informatikusunknak? 
 
Kontra György, a Trió Tv részérıl: 
 
Erre most nem tudok pontosan válaszolni, de egy-két hét múlva megújul a mi honlapunk is. 
Ha ez önöknek megfelel, vállaljuk azt, hogy ezzel párhuzamosan a Tiszaalpári honlapot is 
átalakítjuk azért, hogy fogadhatóak legyenek a mi video anyagaink automatikusan.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
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Mivel több kérdés, interpelláció nincs, a Képviselı-testületi ülés 19,30 órakor zárt ülés 
keretében folytatódik tovább. 
 

 
K.m.f. 

 
 

 /:  Dr. Vancsura István  :/                                       /:  Dr. Menyhárt Anett  :/ 
                           polgármester                                                                  jegyzı 
 
 
 
                /:  Kacziba Sándor  : /                                            /:  Barna Sándor  :/ 
               jegyzıkönyv-hitelesítı                                         jegyzıkönyv-hitelesítı 
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