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Nagyközségi Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 110-14/2011. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 12-én  
               tartott rendkívüli ülésérıl. 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 

 
Jelen vannak: Dr. Vancsura István polgármester 
                       Barna Sándor, Csernák Csilla, Kacziba Sándor, 
                       Dr. Taricska Tibor, Bartók István (6 fı képviselı) 
                       Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Külön meghívottak: Ajtai Elemérné CKÖ elnöke 
                                 Kontra György Trió Tv részérıl 
                                 Sztakó Ildikó könyvtáros 
                                 Németh Péter szaktanácsadó 
                                 Losonczi Gabriella HBF Hungaricum Kft. ügyvezetıje 
                                 Héjja József okl. építészmérnök, HBF Hungaricum Kft. pályázatírója 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntöm a napirendi ponthoz meghívott vendégeket. 
 
Németh Péter, szaktanácsadó: 
 
Azt javaslom, hogy Losonczi Gabriella ügyvezetı asszony kezdje a bemutatkozást a 
pályázatírói szakértı oldalról, utána hallgassuk meg a mérnök urat. 
 
Losonczi Gabriella, HBF Hungaricum Kft. ügyvezetıje: 
 
Köszönjük a bizalmat, amit megszavaztak nekünk azzal, hogy a mi ajánlatunkat fogadták el.  
Összegezném, hogy milyen pályázatról lenne szó: 
A Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt pályázati kiírásról beszélünk. 
Ennek keretében van most lehetıség a piaccsarnok, illetve piacnak a kialakítására, aminek a 
keretében nem kell bejegyzett védjeggyel rendelkezni. Egy helyi termék védjegyet kell 
kialakítani szabályozással együtt. Meg vannak ehhez a saját szakértıink, akiket 
mozgósítottunk már elızetesen is. Természetesen minden döntést igénylı kérdésben a 
Képviselı-testület elé fogjuk tárni az anyagokat. 
Az ajánlatunkban azt vállaltuk, hogy a megbízástól számított 3 hónapon belül elkészül egy 
megvalósíthatósági tanulmány. Ez egy kötelezı melléklet, ha tudunk gyorsítunk a folyamaton. 
Elızetesen igényfelmérést kell végeznünk a termelık és a lakosság körében is. Erre alapozva 
tudjuk elkészíteni a tanulmányunkat. Ez után kb. 1 hónap, amikor elkészülhet a pályázat.  
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Most még van forrás, kb. 4-500 millió Ft, amit erre az évre tervezett a kiíró, de a következı 
években is lesz lehetıség ezen a típusú pályázati kiíráson elindulni, ha valamiért bezárják a 
kiírást. Ez úgynevezett de minimis típusú támogatás. Meg kell vizsgálni, hogy az 
önkormányzatnak az elmúlt 3 évben mekkora ilyen jellegő támogatása volt már, mert ez 
bekorlátozza a projektünket. Azt jelenti, hogy 3 évet figyelembe véve maximálisan 200 euro, 
forint összegnek megfelelı támogatás igényelhetı, ez kb. 50 milliós támogatást jelent, bruttó 
52.600.000,- Ft. 20 %-át ennek a költségnek marketing költségre kell fordítani. 
Együttmőködést az önkormányzat részérıl is várunk, az adat itt van önöknél, ez helyi projekt, 
de amit csak tudunk és külsı tanácsadóként meg tudunk tenni, azon leszünk, hogy ne 
terheljük az önkormányzatot. 
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
Honnan tudjuk, hogy mennyi pénz van? 
 
Losonczi Gabriella, ügyvezetı: 
 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján megtekinthetı. 
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
Mennyi összeg áll rendelkezésre a piacra? 
 
Losonczi Gabriella, ügyvezetı: 
 
32-33 millió Ft. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megköszöni Losonczi Gabriella ügyvezetı tájékoztatását és Héjja József építészmérnöknek 
átadja a szót. 
 
Héjja József, építészmérnök: 
 
Tisztelettel köszöntöm Polgármester urat és a Képviselı-testületet.  Ez a pályázat egy 150-200 
m² hasznos alapterülető piac csarnokra volt kiírva. Egyeztettem a Kiskunfélegyházi Építési 
Hatósággal, hogy milyen épületet tudnak engedélyezni. Arra lennék kíváncsi, hogy milyen 
jellegő épületet szeretnének önök megépíteni. Két vázlattervet tudok készíteni, de ezt az Önök 
elképzelésének megfelelıen készíteném el. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elsısorban meghatározza az a pénzkeret, ami rendelkezésre áll. Ebbıl mit lehet kihozni, ami 
megfelel annak a környezetnek, ahol létesül. Egy-két csarnokot meg kéne nézni, másoktól 
sokat lehetne tanulni. Volt sok elképzelés, de várnánk egyfajta elgondolást is, hogy arra a 
helyre mi lenne az, ami a követelményeknek megfelelı.  
 
Héjja József, építészmérnök: 
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Az építészeti megfogalmazást hozni fogom, csak a tartalmat kellene megtölteni. Egy nagy 
csarnokra van szükség, vagy kisebb önálló egységekre. Ezt szeretném tudni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mindenképpen kell szabad tér, ahol a helyiek árusítanak. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Legutóbb abban maradtunk, pontosan a szőkös költségvetés miatt, hogy a Tiszakécskeihez 
hasonló megoldás lenne elfogadható. Akkora helyet biztosítani a hátsó helyen, ahol a 
késıbbiekben, ahogy az anyagi lehetıségeink megengedik a pavilont is ki lehetne építeni.  
 
Héjja József, építészmérnök: 
 
A mai napon egyeztettünk az építési hatósággal, mely szerint az épületet a Dobó I. u. felıli 
sarokra kell elhelyezni. Erre tud adni építési engedélyt. 
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
A parkolók hova kerülnének? 
 
Héjja József, építészmérnök: 
 
A parkolókat a telken belül kell elhelyezni. Voltunk kint a helyszínen és ott áll egy 
melléképület. Szeretném tudni, hogy ezzel az épülettel mi a szándéka az önkormányzatnak? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Úgy gondolom, azt az épületet le kéne bontani. Tovább gondolva a konyha telke is jó volna 
parkolónak. Korábbi tervek szerint az iskola mellett lett volna a konyha. Azt is meg kell 
nézni, a Dobó utcában hogy tudunk parkolókat elhelyezni. A kerítést jó lenne megtartani, 
mert az viszonylag új építéső.  
 
Héjja József, építészmérnök: 
 
A 32 millió Ft-ból kell gazdálkodni és be kell tartani az építési hatóság elıírásait. Ezek 
alapján készítek két vázlattervet, amirıl majd tovább tudunk tárgyalni.  
 
Németh Péter, szaktanácsadó: 
 
Az egyik típusú elképzelés a Tiszakécskei piachoz hasonló, a másikat meg rábízzuk a mérnök 
úrra. Egy második ütemben legyen a helye bejelölve a késıbbi pavilon sornak bıvítési 
lehetıségként.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Július 21-ig várjuk a tervet, hogy ki tudjuk küldeni a képviselıknek.  
Megköszönöm Héjja József építészmérnök és Losonczi Gabriella ügyvezetı asszony részt 
vételét.  
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3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. Felügyelı Bizottság ügyrendjének  
                 elfogadása. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Felügyelı Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. 
Felügyelı Bizottság ügyrendjének elfogadását. 
 
155/2011. (VII. 12.) Kth. 
 
Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. Felügyelı Bizottság ügyrendjének elfogadása. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpári 
Településgazdálkodási Kft. Felügyelı Bizottság ügyrendjét elfogadta.  
 

================== 
 
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: 
 
Mindenki megkapta az elıterjesztést. Megkérdezi van –e még kiegészítés a képviselık 
részérıl? 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Az elıterjesztésben 3 millió Ft van a kátyúzási munkálatokra. A Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság 2 millió Ft-ot javasolt a Képviselı-testületnek elfogadásra.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II. l6.) Ktr sz. 
rendelet módosítására szóló elıterjesztést azzal, hogy a kátyúzási munkálatokra 2 millió Ft-ot 
fogadjon el a Képviselı-testület.   
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotja: 
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5.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló  
                 5/2003. (V.26.) Ktr. sz. rendelet módosítására. (Írásos anyag mellékelve a  
                 jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
                   Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta, egyetértett vele. 
A Képviselı-testület 500 eFt-ban határozza meg azt a keretösszege, ami felett a polgármester 
rendelkezik a beszerzések vonatkozásában. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az Önkormányzat Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2003. (V.26.) sz. rendelet módosítására szóló elıterjesztést. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

13 /2011. (hó. nap)Ktr. sz. rendelete 
 

az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
 

5/2003.(V.26.)Ktr. sz rendelet módosításáról 
 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2003.(V.26.) Ktr. sz. rendeletét 
(továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. §. Az SZMSZ 9. sz. melléklet 11.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
1. §.   

A Képviselı-testület által a polgármester hatáskörébe utalt ügyek 

„9. sz. melléklet 11.)  

Az önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaság esetén az 500 000 Ft-
ot el nem érı kötelezettségvállalás engedélyezése. Gyakorolja az önkormányzati 
vagyont érintı hatósági eljárásban a tulajdonost megilletı nyilatkozattételi jogot, 
továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát, gondoskodik az 
önkormányzat jogi képviseletérıl. A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak 
hasznosítására irányuló jogügyletek megkötése esetén köteles a szerzıdésben foglaltak 
teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni. Aláírja a meghatározott értékhatár 
feletti önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására irányuló szerzıdést. 
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Jogosult a hatáskörrel rendelkezı szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási 
jogügyletek, a nem intézményi használatban lévı bérleti szerzıdések, illetve – 
Képviselı- testületi döntést követıen- a biztosítási szerzıdések megkötésére.” 

 

2. §.  (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban  
lévı ügyekben is alkalmazni kell. 

 
  (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
 
dr. Vancsura István s.k.      dr. Menyhárt Anett s.k. 
polgármester             jegyzı 
 
 
6.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Tiszaalpári Motoros Egyesület kérelme. (Írásos anyag mellékelve a  
                 jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Motoros Egyesület a költségvetés kapcsán a Civil Szervezetek között nem nyújtott be 
támogatási igényt.  Augusztus 20-án, illetve augusztus 27-én tartják rendezvényeiket, amelyre 
a kért támogatás 150 eFt. Ennek összege megegyezik a többi szervezetnek adott támogatással.  
Javaslom, hogy ezt a támogatást adjuk meg a Motoros Egyesületnek. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Tiszaalpári Motoros Egyesület 
kérelmét. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
156/2011. (VII. 12.) Kth. 
 
Tiszaalpári Motoros Egyesület kérelme. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpári Motoros Egyesület 
részére 150 eFt támogatást nyújt. 
 

================= 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több napirendi pont nincs, a rendkívüli Képviselı-testületi ülést 20,30 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 
 

/: Dr. Vancsura István  :/                                 /: Dr. Menyhárt Anett :/ 
                            polgármester                                                             jegyzı 
 
 
 
 
                    /: Csernák Csilla :/                                          /: Dr. Taricska Tibor :/ 
                 jegyzıkönyv-hitelesítı                                      jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
 
 
 
 
 
 
 


