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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám:  110-16/2011. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 27-én 
               tartott ülésérıl. 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 

 
Jelen vannak: Dr. Vancsura István polgármester 
                       Barna Sándor, Bartók István, Csernák Csilla 
                       Puliusné Sárdi Mária, Dr. Taricska Tibor, 
                       Dr. Vancsura Zoltán, dr. Csernus Tibor (8 fı képviselı) 
                       Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
                        
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselı: Kacziba Sándor 
 
Külön meghívottak: Kelemenné Utasi Melinda gazdasági vezetı 
                                 Gyıri Istvánné iskolaigazgató helyettes 
                                 Sztakó Ildikó könyvtáros 
                                 Kontra György Trió Tv részérıl 
                                 Czinege István szülı 
 
3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Kérelem internet szolgáltatás biztosítására a körzeti megbízotti irodában 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és támogatta a kérelmet. Dr. Patak Sándor 
százados úr jelen volt a bizottsági ülésen, az ezzel kapcsolatos véleményét elmondta. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az internet szolgáltatás biztosítását a 
körzeti megbízotti irodában.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
160/2011. (VII. 27.) Kth. 
 
Kérelem internet szolgáltatás biztosítására a körzeti megbízotti irodában.  
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kiskunfélegyháza 
Rendırkapitányság kérelme alapján az internet szolgáltatást biztosítja a körzeti megbízotti 
irodában.  
 

============== 
 
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. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Az iskola kéri, hogy a személyi jellegő kiadásokat, a 483 eFt-ot bontsuk meg úgy, hogy a 
munkaadói járulékok is benne legyenek, az összeg nem változna.  
A könyvtár érdekeltségnövelı támogatást megkapta.  
Támogatásértékő kiadásként kérnénk 84 eFt-ot. A Faluvédı és Szépítı Egyesület 
megvalósította a LEADER pályázat keretében a településközpontot, ez 27 millió Ft-os 
pályázat volt. Az egyesülettel kötött szerzıdés tartalmazta azt, hogy ennek az összegnek volt 
egy pénzkezelési díja, a testület kölcsön formájában adta ezt az összeget az egyesületnek, ez 
84 eFt-os összeg, kérnénk, hogy támogatásértékő kiadásként a Civil Szervezetek támogatási 
körében járuljon hozzá a testület.  
A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak 200 eFt-ot terveztünk be normatív támogatásként. 
Megjött az összeg, 210 eFt a támogatás. A 10 eFt-ot kérnénk, hogy a testület építse be a 
rendeletébe.  
                                  
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szeretném kiemelni a költségvetés módosítását néhány adattal. 
A Szent Imre téri ingatlan értékesítésébıl 3.600 eFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak. 
A BÁCSVÍZ Zrt. osztalék kifizetésébıl 1.593 eFt bevétel keletkezett.  
Kiadások a TÁMOP pályázat elszámolása miatt 87 eFt, szintén a TÁMOP pályázat kiadásai 
miatt 5.963 eFt és DAOP elıleg kamatfizetés 1.240 eFt kiadás keletkezett.  
A legutóbbi testületi ülésünkön döntöttünk a Tiszaalpári Motoros Egyesület támogatásáról, ez 
150 eFt, illetve a Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálatnak az elmúlt évi elszámolása 
kapcsán át kellett utalni 1.187 eFt-ot. Ezek miatt volt szükséges változtatni a korábban 
elfogadott költségvetésünket.  
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.16.) Ktr. sz. rendelet módosításáról szóló elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotja: 
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R e n d e l e t t e r v e z e t  

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének  14/2011. (……..) Ktr. 

számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(II.16.) Ktr. 

számú rendeletének módosítására 

Az önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, és az államháztartásról szóló, többször 
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.16.) Ktr. számú rendeletét  az 
alábbiak szerint módosítja: 
1. § A rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„3.    § (1)  A Képviselı-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését 
 

949 080 e Ft folyó évi bevétellel 
               145 135 e Ft elızı évek pénzmaradványából igénybe vett 
                                         forrással 
                     1 094 215 e Ft kiadással, ezen belül 
 

247 243 e Ft Személyi juttatással 
64 640 e Ft Munkaadót terhelı járulékkal 

216 671 e Ft Dologi és egyéb kiadással 
105 239 e Ft Szociálpolitikai juttatással 

8 959 e Ft Támogatásértékő kiadás 
12 657 e Ft Mőködési célú pénzeszközátadással 
1 500 e Ft Egyéb céljellegő kiadásokkal 

11 943 e Ft Kölcsönnyújtással 
381 846 e Ft  Felhalmozási kiadással 
27 733 e Ft  Céltartalékkal 
1 900 e Ft Általános tartalék 

13 884 e Ft Tervezett intézményi maradvánnyal 
 

a költségvetési létszámkeretet 130 fıben állapítja meg.” 
2. § A rendelet 8. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
„8. § Az önkormányzat a kiadások között   27 733 e Ft céltartalékot különít el felhalmozási 

célokra.  
Az általános tartalék összege 1 900 e Ft. Ez biztosítja a fedezetet a jelenleg 
összegszerően nem ismert, de várható kiadásokhoz. Ezek különösen: a közmővek 
árainak növekedése, település-üzemeltetési feladatok elvégzésérıl döntés. 

 Az Általános Iskola tervezett pénzmaradványa a Pejtsik hagyaték kezelésébıl 13 884 e 
Ft.”  
3. § A költségvetési rendelet mellékletei az e rendelet mellékleteinek megfelelıen 

módosulnak. 
 
4. § Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
                                   Dr. Vancsura István sk.                          Dr. Menyhárt Anett sk. 
                                            polgármester                                               jegyzı 
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5.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár alapító okiratának  
                 módosítására. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, kívánják –e a képviselı társak kiegészíteni? 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Elmondanám az aggályomat, ami nem az elıterjesztéssel, pláne nem a sérült emberekkel és 
azok hátrányos megkülönböztetésével kapcsolatos. Támogatom a sérült emberek minél 
nagyobb odafigyelést igénylı foglalkoztatását. A jelenlegi szisztémában nem látom ennek a 
biztosítását. Azt gondolom, hogy egy speciális intézményben van speciális segítség a sérült 
gyerekek részére azért, hogy ne legyen lemaradásuk a többi gyerekhez képest. Egy utazó 
tanári szolgálattal, aki hol van hol nincs, ez nem megoldott. A tanárok részérıl nem elvárható, 
hogy áttérjenek egy teljesen más eljárási rendre. Ha –e felé haladunk, akkor a célnak az 
eredményessége nem fog megvalósulni. Felháborít az a mondat, hogy bizonyos szempontból 
versenyre kell késztetni ezeket a gyerekeket a fogyatékossággal nem rendelkezı gyerekekkel. 
Ezek a versenyhelyzetek komoly lelki törést okozhatnak a sérült gyerekeknek.  
Az iskola nem képez a tanulmányi eredmények alapján elkülönített csoportokat, így az igazán 
jó képességőek nem fognak tudni úgy haladni, ahogy a tehetségükbıl fakad. Azt is értem, 
hogy a szülıknek is könnyebb így, nem kell messzebb lévı speciális intézménybe hordani a 
gyereket, de hosszútávon nem ez szolgálná a gyerekek igényeit.  
A fı irányokkal van gondom, nem pedig a sérült gyerekek jelenlegi ellátásával. Abban az 
igazgató helyettes asszony is megerısített, hogy sajnos esély sincsen arra, hogy újra 
visszaálljon az a rend, hogy a jó képességő tanulók és a gyengébb képességő tanulók külön 
tanulócsoportokat alkossanak és más sebességgel haladjanak.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tegnap az igazgató helyettes asszony meggyızött bennünket arról, hogy néhány speciális 
esetrıl van szó. Ezek a gyerekek hallás-, illetve beszédsérültek, tehát ebbe az oktatási 
rendszerbe ık be tudnak illeszkedni.  Természetesen, ha ennél súlyosabb esetek is lesznek, 
akkor megfontolandó, hogy felülvizsgáljuk, de ezt így elfogadásra javaslom. 
 
Czinege István, szülı: 
 
Az én fiamról lenne szó. Kezemben tartom az Országos Rehabilitációs Bizottság szakértıi 
véleményét. A gyerek 6 éves korában kapta meg a hallókészüléket, mindez azért, mert 
Kecskeméten nem küldték el a gyereket hallásvizsgálatra. Le van írva, hogy a gyerek 
általános iskolai tanulmányait integráltan kezdheti el a 2011-12-es tanévben. Ezt a szakértıi 
véleményt egy havi hallókészülék hordása után hozta meg a bizottság. Hallókészüléket hord a 
gyerek, amivel javítható, sıt majdnem teljes értékő a hallása.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
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Nincs ezzel semmi gond. Ezek a gyerekek ugyanúgy be tudnak illeszkedni, különösen a 
hallókészülékkel. Nem ez az eset, ami speciális iskolát igényelne. A képviselı úr arról beszélt, 
hogy a mentálisan sérült gyerekek a többiek hátrányára, de saját maguk hátrányára is vannak, 
ha nem speciális oktatásban részesülnek. Ha –e miatt módosítani kell az alapító okiratot, én el 
tudom fogadni.  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselı: 
 
Szerintem az iskola részérıl nincs semmi probléma. Annak idején vállalták az integrációs 
oktatást, akkor vállalták, hogy bármilyen fogyatékkal élı, akár viselkedésproblémás 
gyerekkel foglalkoznak. Ha egy szülı kérelemmel fordul az iskola felé, ami szakértıi 
véleménnyel van alátámasztva, az iskola el sem utasíthatja. Megfelelı szakemberek segítségét 
is fogják kapni. Ez országosan is elterjedt dolog. Az lenne a nagyobb sérülés egy ilyen 
gyereknek, ha egy intézménybe bedugnánk. Az elitképzés helyett én inkább 
tehetséggondozásról beszélnék, ami úgy gondolom, hogy minden iskolának feladata és 
kötelessége.  
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
Ez a történet szerintem el lett ferdítve. Dr. Vancsura Zoltán képviselı társam arról beszélt, 
hogy elsı, második osztályban kis létszámok vannak, nincs semmi probléma. A harmadik 
osztálytól 30 fıs osztálylétszámról fogunk indulni. A pedagógustól is sokkal nagyobb 
odafigyelést fog igényelni. Akkor lenne ez az integráció kerek egész, ha maradhatnának a 
csoportok 20-as létszámban. Ez több pedagógust igényelne, több pénzzel kéne támogatni az 
iskolát.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Nem személy szerint Czinege úr gyermekében látom a problémát, hanem a rendszerben, ami 
felé viszi a finanszírozás ezt az egészet. Ahelyett, hogy próbálnánk odafigyelni a speciális 
igényekre, a tehetségekre, ahelyett próbálunk homogenizálni. Ami nincs Nyugat Európában 
sem, ık is azt az elvet követik, hogy minél speciálisabb igényeket adjanak. Nekem jobb volt 
az a világ, ahol volt egy kisegítı osztály, volt egy tehetséges gyerekekkel rendelkezı „A” 
osztály és egy kevésbé tehetséges „B” osztály. Egyik osztályból a másikba át lehetett kerülni 
menet közben. Nem elsısorban a hallás- és beszédfogyatékos gyerekekrıl van szó, hanem 
arról, hogy olyan légkörben, ahol viselkedészavaros gyerekek, akik felállnak óra közben és 
kimennek, ilyen légkörben tehetséget gondozni és megadni azt a speciális igényt, ami Czinege 
úr gyermekének is kell, nem lehet. Úgy gondolom, hogy ez az irány nem jó senkinek a 
gyermekének.  
 

Kacziba Sándor képviselı 18,25 órakor megérkezett a Képviselı-testületi ülésre, 
így a jelenlévı képviselık száma: 9 fı. 

 
Dr. Taricska Tibor képviselı 18,26 órakor kiment a Képviselı-testületi ülésrıl, 

így a jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár alapító okiratának 
módosításáról szóló elıterjesztést.  
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A Képviselı-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
161/2011. (VII. 27.) Kth.  
 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 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 az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola és Könyvtár elnevezéső költségvetési szerv 5/2008.(I.24.) Kth. számú alapító 
okiratát 2011. szeptember 1-jei hatállyal módosítja.  
 
A 17.2. 2010. január 1-tıl hatályos szakfeladatok  
Alaptevékenységek 85201-2 pontja helyébe az alábbi pont lép: 
 
„17.2. 85201-2           

Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 
oktatása (1-4.évfolyamon) 
Sajátos nevelési igényő gyermekek általános iskola 1-4. évfolyamán történı 
nappali rendszerő- általános iskolai nevelése, oktatása, amennyiben azok a 
többi tanulóval együtt, integráltan nevelhetık, oktathatók. 
a)  enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, érzékszervi fogyatékos 
(hallássérült-nagyothalló), a megismerı funkciók vagy a viselkedés 
fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók esetében 
b)  a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos 
rendellenességével küzdı tanulók esetében” 

 
 
A 17.2. 2010. január 1-tıl hatályos szakfeladatok  
Alaptevékenységek 85202-2 pontja helyébe az alábbi pont lép: 
 
„17.2. 85202-2          

Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyamon) 
Sajátos nevelési igényő gyermekek általános iskola 5-8. évfolyamán történı 
nappali rendszerő – általános iskolai nevelése, oktatása, amennyiben azok a 
többi tanulóval együtt, integráltan nevelhetık, oktathatók. 
a)  enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, érzékszervi fogyatékos 
(hallássérült-nagyothalló), a megismerı funkciók vagy a viselkedés 
fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók esetében 
b)  a megismerı funkciók  vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos 
rendellenességével küzdı tanulók esetében 

    
A 17.2. 2010. január 1-tıl hatályos szakfeladatok  
Alaptevékenységek az alábbi ponttal egészül ki: 
 
„17.2. 931204 Iskolai diáksport- tevékenység támogatása” 
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================== 

 
 

Dr. Vancsura Zoltán képviselı 18,28 órakor kiment a Képviselı-testületi ülésrıl, 
így a jelenlévı képviselık száma: 7 fı.  

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel Dr. Taricska Tibor képviselı távozott a Képviselı-testületi ülésrıl, szavazásra bocsátja 
jegyzıkönyv hitelesítınek Dr. Taricska Tibor képviselı helyett Kacziba Sándor képviselıt. 
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıre tett javaslattal 6 igen szavazattal – 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – egyetértett.  
 
6.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Pedagógiai 
                Programjának módosítására. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A pedagógiai programot szakértı is véleményezte, egyetért a programmal.  
Amit nehezményeztem, de gondolom, hogy ez országosan is gond, hogy a gyerekek 
gyakorlati foglalkoztatásával gondok vannak.  
Javaslom elfogadásra.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az Árpád Fejedelem Általános Iskola és 
Könyvtár Pedagógiai Programjának módosításáról szóló elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
162/2011. (VII. 27.) Kth. 
 
Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Pedagógiai Programjának 
módosítására. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola és Könyvtár Pedagógiai Programjának módosításáról szóló elıterjesztést elfogadja.  
 

=============== 
 
7.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Támogatási kérelem dániai iskolai programhoz. (Írásos anyag mellékelve a  
                 jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elmúlt évben dán gyerekek voltak Tiszaalpáron, most dániai útra pályáztak tiszaalpári 
gyerekek. A pályázat sikeres volt. Ehhez a pályázathoz szükséges némi támogatás az 
önkormányzat részérıl. Egyrészt útiköltség és szállásköltség megelılegezése és a felmerülı 
költségek támogatása. A támogatás egy részét az iskola egy másik pályázatból tudja pótolni. 
Az elıterjesztés szerinti támogatást kér az iskola a Képviselı-testülettıl.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Nehéz perceken estem túl a bizottsági ülésen, amikor ezt tárgyaltuk. Annyit akartam elérni, 
hogy ha 500 eFt körüli összeggel támogatjuk a dániai kirándulást, akkor legalább annyit 
láthassunk, hogy kik azok a gyerekek, akik közül kikerülnek azok, akik kiutaznak. Úgy 
gondolom, hogy egy Képviselı-testületet ez a jog megillet. Polgármester úr, jegyzı asszony 
különbözı jogi hátteret boncolgatott ezzel kapcsolatban. Erre azt tudom mondani, ha ennyire 
ragaszkodunk a joghoz, akkor is ragaszkodjunk hozzá, amikor a polgármester úrnak be 
kellene tartani a határozatot, amit a testület hoz. A jegyzı asszony pedig figyelmeztesse a 
polgármester urat erre. Tegnap tartózkodtam, mert számomra érthetetlen módon nem láthatjuk 
azt, hogy kik lesznek a kiutazók, most meg fogom szavazni, mert nem azzal van gondom, 
hogy ezek a gyerekek kiutaznak. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Ha egyre gondolunk, hogy a polgármester testületi felhatalmazás nélkül döntött.  
Milyen módon kellene még interpretálni a polgármester úr felé, ha az nem elégséges, hogy 
benne van az elıterjesztésben és a jegyzıkönyvben ez utólag elolvasható.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt gondolom, hogy amit polgármesteri hatáskörömben meg tudok tenni az ügy érdekében, 
azt ezután is meg fogom tenni. Természetesen figyelembe fogom venni a Képviselı-testület 
döntéseit.  
Visszatérve az elıterjesztésre, 42 gyerekrıl van szó. Azt gondolom, hogy a pedagógusok ki 
tudják választani a kiutazó gyerekeket. A magam részérıl teljesen megbízom bennük. Nem 
egyszerő, hiszen nyári szünet van, szülıkkel kell egyeztetni. Egyébként, ha összeáll a névsor, 
minden további nélkül meg lehet tekinteni.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Joggal mondják majd, hogy „Sanyikám megszavaztad az önkormányzati támogatást, de az én 
lányom miért nem mehetett ki?” Erre mit tudok mondani? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az iskolában jelenleg 370 gyerek van. Nyilvánvaló, hogy mindenki nem fog beleférni. 
Valamilyen módon ki kell választani a gyerekeket, erre a pedagógusoknak meg van a 
megfelelı képességük és a szülıknek is meg fogják adni a magyarázatot.  
 
Bartók István, alpolgármester: 
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Nem Jóistennek választottak meg minket, hanem képviselınek. Ehhez a pedagógusok értenek 
jobban, nem biztos, hogy nekünk mindenbe bele kellene szólni. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Nem errıl van szó, ugyanis azt a javaslatot tettem fel tegnap a bizottsági ülésen, hogy az 
utazó gyerekek névsorát augusztus végén megtekintse a Képviselı-testület.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt meg lehet nézni. 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a dán iskolai programhoz az önkormányzat az útiköltséget 
elılegezze meg 1 250 000,- Ft összegben, ebbıl az összegbıl 1 000 000,- Ft támogatás címén 
a Dánoktól utólag megtérül. A Képviselı-testület 97 500,- Ft összeggel (utasbiztosítás) és 
195 000,- Ft összeggel (szállás-hozzájárulás) támogatja a Dán program megvalósítását. A 
Képviselı-testület engedélyezi, hogy a Pejtsik hagyatékból az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola és Könyvtár 700 000,- Ft összegben a szállásköltséget megelılegezze, továbbá a 
Pejtsik hagyatékból 195 000,- Ft-ot szállásköltségre felhasználjon.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
163/2011. (VII.27.) Kth.  
 
Támogatási kérelem dániai iskolai programhoz. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja, hogy a dán iskolai 
programhoz az önkormányzat az útiköltséget elılegezze meg 1 250 000,- Ft összegben, ebbıl 
az összegbıl 1 000 000,- Ft támogatás címén a Dánoktól utólag megtérül. A Képviselı-
testület 97 500,- Ft összeggel (utasbiztosítás) és 195 000,- Ft összeggel (szállás-hozzájárulás) 
támogatja a Dán program megvalósítását. A Képviselı-testület engedélyezi, hogy a Pejtsik 
hagyatékból az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 700 000,- Ft összegben a 
szállásköltséget megelılegezze, továbbá a Pejtsik hagyatékból 195 000,- Ft-ot szállásköltségre 
felhasználjon.  
 

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

8.) 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 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. A mérnök úr korábban fel 
lett kérve, hogy legalább 2 variációt nyújtson be. A piac az óvoda helyére lenne megépítve, 
helyileg is ott, ahol az óvoda épülete van. A jelenlegi rajz szerint nem fogja zavarni a 
központban a közlekedést.  



 11 

 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Amikor a mérnök úr ezeket a koncepciókat elkészítette, akkor más szempontot nem vett 
figyelembe csak azt, hogy a 32 millió Ft-os tételt elköltötte építkezésre. Annak idején az volt 
a fı szempont, hogy ezt a területet valamilyen módon tudjuk hasznosítani az egész terület 
vonatkozásában. Látszik az, hogy a térburkolattal ami a parkolókat illeti, nem foglalkozott. 
Ha számolunk 400 m2 térburkolatot, ami a parkolókat és a bejáratot lefedi, az kb. 3,5 millió 
Ft-ot tenne ki. Van egy igen nagy rész, ami visszamarad zöldfelületnek, azt ki kellene 
alakítani, majd az öntözését megoldani. Ez kb. 1 millió Ft-ot is ki fog tenni. Az óvoda bontása 
1,5 millió Ft. Van egy Alkotmány utcai kihajtás, annak a kiépítése is milliós nagyságrendő 
tétel lesz. Legalább 6-7 millió Ft többletköltség jelentkezik, ami már pályázati pénzen felüli.  
 

Dr. Vancsura Zoltán képviselı 18,43 órakor visszajött a Képviselı-testületi ülésre, 
így a jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 

 
Ha még azt is figyelembe vesszük, amire már utalt a Németh Péter úr, hogy várhatóan 95 % 
helyett csak 85 %-os lesz a támogatás, az további 5 millióval fogja növelni ezt a tételt. 
Összesen 11-12 millió Ft körüli többletköltségünk fog jelentkezni. Egyelıre nem igazán 
látom, hogy lehetne ezt finanszírozni úgy, hogy a többi kötelezettségünket is tudjuk 
teljesíteni. A probléma az, hogy ez már a jövı évi költségvetés terhére fog menni.  
Megfontolandó lenne ennek a tervnek az átdolgozása és a korábban felvázolt elvek mentén 
való kialakítása.  
 

Dr. Taricska Tibor képviselı 18,47 órakor visszajött a Képviselı-testületi ülésre, 
így a jelenlévı képviselık száma: 9 fı. 

 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Ennek a koncepciónak a fı célja, ami egybe cseng egy komoly állami céllal is, miszerint a 
kistermelık által helyben termelt zöldségfélék, hús, tej, méz közvetlenül a helybeli 
fogyasztókhoz kerüljön el a legolcsóbb módon. Ez a helybeli embereknek bevételi forrást 
jelentsen és a helybeli lakóknak ne kelljen Pestrıl, Kecskemétrıl behozott termékeket 
vásárolni.  
Tiszaalpár mezıgazdasági adottságú település, ennek a mezıgazdasági adottságnak hiányzik a 
lényegi része, az értékesítési lehetıség. Az állam is adott 95 %-os támogatást ehhez. 5 %-os 
önerıt kérnek, ami nagy segítség az állam részérıl. Mivel abszolút hiánypótló dologról 
beszélünk, ezt orvosolná ez a projekt. Mind a helyválasztást, mind a külcsínyt illetıen az én 
ízlésvilágom szerint elértük a maximumot. Nem zárja ki a késıbbiekben a forgalmas 
keresztezıdésnek egy körforgalommal való kiváltását. Az önkormányzatra háruló anyagi 
terhet is viselhetınek tartom. Túlzásnak tartom a 10-12 millió Ft-ot erre. Ha mégis zsebbe  
kéne nyúlni a falunak, vannak olyan lehetıségek, amik ezt lehetıvé teszik. De szerintem erre 
a projektre ekkora összeget nem kell ráfordítani.  
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Nem a piac ellen szeretnék szólni, a Dr. Csernus Tibor képviselı társam sem a piac ellen 
szólt. Volt az elmúlt idıszakban egy olyan megoldás piac ügyben, amiben 80 %-ban egyezés 
volt közöttünk. Két megoldást kértünk a Héjja úrtól. Az egyik a Tiszakécskeihez hasonló 
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megoldás. Héjja úr azt mondta rá, hogy az a megoldás a település képébe nem illik bele. Amit 
hozott rajzot, annak az épületnek egy része ugyanaz a megoldás.  
Számolva a költségvetést, attól félek, hogy a 32 millió Ft tényleg csak arra lesz elég, hogy 
lesz egy látványos épületünk.  
Utána jártam a kihajtásnak is. Kizárt dolog, hogy engedélyezzék. Biztos, hogy csak jobbra 
kihajtás lehetne az utcából, Kiskunfélegyháza felé balra nem. Ezt a Héjja úr nem jól értékelte. 
Ennek az engedélyeztetése probléma lesz.  
Nem a piac ellen vagyok, de kaptunk egy szép tervet, amire annyi költség rakodik közvetlen a 
kezdésben, hogy azért nem tudom elfogadni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Piac ügyben én már nagyon örültem, hogy végre a bizottsági ülésen nyugvópontra jutott ez a 
dolog. Most úgy néz ki, visszajutottunk a kezdeti helyzetre, hogy ez nem jó. Ez a terv erre a 
helyre van tervezve, sok igényt kielégít. Viszonylag zárt rendszer, ugyanakkor az Alkotmány 
utca felıl 4 helyen nyitott, ahol üzletek lehetnek. Meg van adva a parkolási rendszer. A 
kihajtásnak a tervezı úr utána nézett, azt mondta, hogy megoldható, úgy ahogy Soltvadkerten.  
Nem értem, hogy miért jutunk vissza mindig ahhoz az állapothoz, ahonnan elindultunk. Azt 
gondolom, hogy ha valaki házat épít, akkor elıször a házat építi fel, utána a járdát és nem 
fordítva.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
A bizottsági ülésen itt volt Dömötör úr, aki szomszédja ennek a tervezett létesítménynek. 
Aggályát fejezte ki a létesítménnyel kapcsolatban. Azt gondolta, hogy a Tiszakécskei paneles 
megoldást fogja választani a falu, nem tudta, hogy parkoló készül a létesítmény köré. 
Elmondta, hogy miután látta a terveket, abszolút tudja támogatni az elképzelést.  
A fı cél az volt, hogy színteret biztosítsunk a helyi termelıknek, helyben tudják értékesíteni 
az árujukat. Erre 95 %-os, de legrosszabb esetben is 85 %-os állami támogatást kapunk.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a pályázatok nem várnak. Egy évet már veszítettünk. 
Nem az idıt kéne húzni, hanem minél gyorsabban dönteni, hogy legalább a következı 
lehetıséget ne szalasszuk el. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Az elsı lehetıséget nem szalasztottuk el, hanem a pályázati pénzt visszavonták. Nem a piacot 
nem akarjuk, hanem azt a megoldást keresnénk, ami mindenkinek megfelel. Volt is erre 
megoldás, de valahogy mégis más felé csúszott el. Szeretnénk, ha talpon maradnánk, 
szeretnénk, ha nem hitelbıl építkeznénk. A kistermelıknek talán jót teszünk ezzel, de azzal 
mégsem értek egyet, hogy a zöldségtermelı fóliás az erre a piacra fogja hozni a három 
kamionnyi zöldségét, amit el szeretne adni.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Szavazással kapcsolatos javaslatom lenne.  
Szeretném Kacziba Sándor képviselıt elfogultság miatt kizárni a szavazásból, mivel az egyik 
helyi zöldségesnél dolgozik a felesége.  
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A rendkívül komoly és súlyos döntés miatt név szerinti szavazást kérek.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Elızı ülésen kérdezte Héjja József mérnök úr, hogy milyen tervek készüljenek. A Képviselı-
testület úgy döntött, hogy az egyik terv a Tiszakécskei piac terve lesz, a másik a tervezı úr 
gondolata szerinti terv. Tegnap azt mondta a tervezı úr, hogy a Tiszakécskeit nem tartja 
jónak. Nem a testület döntése alapján készültek a tervek.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A tervezı úr azt is elmondta, hogy ide, ebbe az építési övezetbe a Tiszakécskei piac nem illik 
bele.  
Nem javaslom Kacziba Sándor képviselı kizárását a szavazásból. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Véleményem szerint személyes érintettség nem áll fenn Kacziba Sándor képviselı esetében.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Elfogadom jegyzı asszony véleményét, de mindenképpen etikai normát sért, ha İ ebben a 
kérdésben szavaz.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, miszerint a helyi piac megújítása projekt elıkészítése 
tárgyában a döntés név szerinti szavazással legyen eldöntve.  
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
164/2011. (VII. 27.) Kth. 
 
Név szerinti szavazás a helyi piac megújítása projekt elıkészítése tárgyában. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi piac megújítása projekt 
elıkészítése tárgyában név szerinti szavazással dönt. 
 

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

 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Az SZMSZ 38. §. (3) bekezdése alapján lebonyolítja a név szerinti szavazást, melyrıl külön 
kimutatás készült. (1 db kimutatás a jegyzıkönyvhöz mellékelve) 
 
- Ismerteti a szavazás eredményét. 
 
jelenlévı képviselık száma: 9 fı  
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szavazásban részt vett: 9 fı, - melybıl 5 igennel, 2 nemmel, 2 tartózkodással – szavazott.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A szavazás eredménye alapján a Képviselı-testület az alábbi határozatot hozza: 
 
165/2011. (VII. 27.) Kth. 
 
Elıterjesztés a helyi piac megújítása projekt elıkészítése tárgyában. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a név szerinti szavazás eredménye 
alapján a Héjja József mérnök úr által elkészített helyi piactér építési engedélyes és kiviteli 
tervét az „I.”  tartalmú vázlatterv alapján kéri elkészíteni, melyben található 3 oszlop és 4 db 
üzlethelység kialakítására való lehetıség.  
 

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

Dr. Csernus Tibor képviselı 19,19 órakor távozott a Képviselı-testületi ülésrıl, 
így a jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 

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

S Z Ü N E T 
19,20 – 19,25 

9.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a Mővelıdési Ház eszközbeszerzés tárgyában 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tegnap a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztés 1. sz. változatot támogatta azzal, 
hogy plusz 5 ruhára csíptethetı mikroport szettet vegyünk hozzá. Ennek a költségével 
emelkedne az 1-es változat. Rendezvényeken mindenképpen nagy hasznát vennénk, például 
hangszeres fellépéseknél.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs szavazásra bocsátja a Mővelıdési Ház eszközbeszerzés 
tárgyáról szóló elıterjesztés 1. számú változatát és 1 + 5 ruhára csíptethetı mikroport 
beszerzését.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
166/2011. (VII. 27.) Kth. 
 
Elıterjesztés a Mővelıdési Ház eszközbeszerzés tárgyában. 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Mővelıdési Ház 
eszközbeszerzés tárgyáról szóló elıterjesztés 1. számú változatát és 1 + 5 ruhára csíptethetı 
mikroport beszerzését elfogadja.  
 

=============== 
 
10.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda épületenergetikai fejlesztése 
                   projekt tárgyában. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az óvoda főtésérének megoldására két határozat tervezet van az elıterjesztésben.  
Az „A” változat teljesen önkormányzati beruházás, pályázat nélkül valósulna meg. 
A „B” változat pályázat keretében lenne megvalósítva.  
Az „A” változatnak annyi az elınye, hogy nem vagyunk pályázathoz kötve, hátránya, hogy 
saját magunknak kell finanszírozni.  Augusztus 4-i rendkívüli testületi ülésig kérnék még 
cégneveket, akiktıl tudnánk árajánlatot kérni.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az elıterjesztésben szereplı határozat-
tervezet „A” változatát azzal a kiegészítéssel, hogy 2011. augusztus 4-én rendkívüli 
Képviselı-testületi ülésen pontosítjuk az ajánlattételi dokumentáció  szövegét és a cégeket is 
akiknek kiküldenénk.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
167/2011. (VII. 27.) Kth. 
 
Elıterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda épületenergetikai fejlesztése projekt 
tárgyában.  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda (Tiszaalpár, Ady Endre utca 40.) 
Faaprítékos kazánjának beszerzése és üzembe helyezése tárgyában ajánlattételi eljárást 
folytasson le. 2011. augusztus 04-én rendkívüli Képviselı-testületi ülésen pontosítja az 
ajánlattételi dokumentáció  szövegét és a cégeket is akiknek a felhívás kiküldésre kerül.   
 

============== 
11.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés, javaslat a 2011. évi NCA mőködési pályázatok eredményérıl 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elıterjesztés a helyi civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatokat illeti.  
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Valamennyi civil szervezetünk: Tiszaalpári Sportegyesület, Tiszaalpári Lovas Sport 
Egyesület, Alpári Tisza Horgász Egyesület, Tiszaalpári Faluvédı és Szépítı Egyesület nyert 
támogatást. Sajnos messze nem annyit, mint amennyit kértünk, de ezt is köszönettel vettük.  
Ez egy tájékoztató volt, errıl nem kell szavaznunk. 
 
12.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés, javaslat a 2011. évi IX. Bársony Mihály Tekerılantos Találkozó 
                   programjára. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szeptember 24-én kerülne megrendezésre. Elsı részében a délelıtti program a Kosárfonók  
Országos Találkozója, amit Kanalas János szervez. Ezt egy lovas kocsis zenés felvonulás 
egészítené ki a déli órák táján, már hagyomány a toborzás, a délutáni programra, amikor a 
Bársony Mihály Népdalkör közremőködésével Tekerılantos Találkozó lesz. Délután a Kádár 
Lajos Közösségi Házban kerülne sor erre a programra.  
Szerényi Béla mővész úrral még nem sikerült felvenni a kapcsolatot.  
Javasolnám a Tiszakécskei Citerazenekart meghívni, tavaly is színvonalas elıadást nyújtottak.  
Rövidesen idırendbe fogjuk sorolni a programot és a képviselık elé lesz terjeszteni. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a 2011. évi IX. Bársony Mihály 
Tekerılantos Találkozó programjáról szóló elıterjesztés javaslatot.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
168/2011. (VII. 27.) Kth. 
 
Elıterjesztés, javaslat a 2011. évi IX. Bársony Mihály Tekerılantos Találkozó programjára. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évi IX. Bársony Mihály 
Tekerılantos Találkozó programjáról szóló elıterjesztés javaslatot elfogadja.  
 

============== 
 
13.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok további hasznosításáról. 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem csak egy sima meghirdetés lenne, hanem egy pályázatot is írnánk ki ezekre az 
ingatlanokra. Arra adna lehetıséget, hogy ha egy-egy ingatlanra több jelentkezı lenne, akkor 
licitet nyissunk meg.  
Megkérem Bársony Lajos aljegyzıt, aki az elıterjesztést és annak módosítását is elkészítette, 
hogy errıl részletesen tájékoztasson.  
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Bársony Lajos, aljegyzı: 
 
Azért gondoltam, hogy ne egy sima árverés legyen, mert mindig probléma volt abból, hogy az 
induló árat meghatároztuk és lefelé nem mehetett az árverés. Azért mindenki ismeri az 
ingatlanjainkat, ezeknek az értékelés szerinti ára sokszor vitatható. A pályázati rendszer és az 
árverés ötvözésével lehetne egy olyan rendszert bevezetni, hogy az írásban benyújtott 
pályázatokat – amennyiben a bontás után a pályázók nem kívánják módosítani  árverezés 
keretében a felajánlott árat – akkor a Képviselı-testület szabadon mérlegelhetné, hogy a 
felajánlott ár még elfogadható –e számára.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Meghirdetésre azok az ingatlanok kerültek eddig is és kerülnének ezután is, amit úgy látunk, 
hogy az önkormányzat semmilyen módon nem tud hasznosítani. Csak az állaga romlik 
ezeknek az épületeknek.  
 
Bársony Lajos, aljegyzı: 
 
Az elıterjesztésbıl a 10-es sorszámú ingatlan kimaradt. Csokonai utca 52. sz. Többször a 
testület elıtt volt, többször akartuk már értékesíteni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A 17-es sorszámúhoz csatlakozna a volt Gázcseretelep bejáró útja, ami igazából az óvoda 
épületéhez tartozik, így lenne komplett az ingatlan.   
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Az elıterjesztés 2. pontját szeretném töröltetni. Ez a jelenleg is bérlık által lakott ingatlanok 
értékesítésére vonatkozik. A lakásrendeletünk több mint 10 éve készült. Rendkívüli jogokat 
biztosít a bérlıknek. Elidegeníteni csak az ı hozzájárulásukkal lehet. Ha kifizeti a töredék 
értékét a felértékelésnek, akkor az ı tulajdonába kerül 20-25 éves kamatmentes hitel 
formájában. A mai világban ez megengedhetetlen dolog. Kérem a testületet, mielıtt 
döntenénk a bérlık által eladott ingatlanok sorsáról, mindenki olvassa el ezt a 40. §-t.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja az önkormányzati tulajdonú ingatlanok további hasznosításáról szóló 
elıterjesztést azzal, hogy az elıterjesztés 2. pontját vegyük ki addig, amíg nem módosítjuk a 
helyi rendeletünket.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
169/2011. (VII. 27.) Kth. 
 
Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok további hasznosításáról 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok hasznosításáról szóló elıterjesztésben megfogalmazott javaslatokról az alábbiak 
szerint dönt: 
 
1) A Képviselı-testület a javaslat 1. pontjában ismertetett 5 db ingatlan nyílt eljárásban 
történı értékesítésével egyetért, az értékesítés formájáról -  az addig kidolgozott tervezet 
alapján – következı ülésén határoz. 
 
2) A javaslat 2. pontjában felsorolt 4 db ingatlan értékesítésérıl szóló döntését a Képviselı-
testület - a Lakásrendeletében az ingatlanok elidegenítésérıl szóló elıírások felülvizsgálata 
utánra – elhalasztja.  
 
3) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Novák Zoltán, Tiszaalpár, Esze 
T. u. 8. sz. alatti lakos által az Esze T. u. 11. sz. alatti  teljes ingatlanért felajánlott 1.000.000,-
Ft-nak, az önkormányzati ½ tulajdonrészre esı részeként az 500.000,-Ft-os vételárat elfogadja, 
és tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerzıdés létrejöttének feltétele, hogy ajánlattevı a 
társtulajdonossal is megegyezésre jusson. 
 
4) A javaslat 4. részében felsorolt ingatlanok értékesítésre történı elıkészítésével egyetért, és 
megbízza a polgármestert az ingatlanok besorolásának felülvizsgálatával, és ha szükséges azok 
módosításának a testület elé terjesztésével, valamint azzal, hogy ezen ingatlanok értékelését a 
Békés Credit Kft-vel végeztesse el. 
 

================ 
14.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Tájékoztató a Képviselı-testület és bizottságainak munkájáról 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elıterjesztés alapján megfelelı volt a bizottsági és Képviselı-testületi ülések száma.  
Amit itt is kifogásolnék, hogy próbáljuk meg egy kicsit rövidíteni a hozzászólásainkon, hiszen 
rendkívül sok a jegyzıkönyvek oldalainak a száma. Lehet, hogy célszerő lenne úgy 
módosítani az SZMSZ-t, hogy a végén összefoglalni pár mondatban, ami bekerüljön a 
jegyzıkönyvbe.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Tegnap bekövetkezett az, hogy a bizottság határozatképtelenné vált. Azt gondolom, hogy 
inkább szúrjunk be még egy bizottsági ülést, mert látom, hogy az ülések idején csökkenteni 
nem tudunk. Kérnék a képviselı társaktól is javaslatot, hogyan változtassunk ezen.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Próbáljunk idıkorlátot szabni, hogy egy-egy napirendi pontra mennyi idıt szánunk. Majd 
kiderül, hogy tartható vagy nem, de mégis lesz egy idıbeli korlát.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
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A bizottság elnökének fel kell azt vállalni, hogy az adott napirendi ponttól ne térjünk át egy 
másik témára. Amikor a bizottságnak van egy határozott álláspontja valamirıl, akkor a 
testületi ülésen lehetne rövidíteni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A televízió a testületi üléseket közvetíti és úgy néz ki, hogy csak olvasom az elıterjesztést és 
szavazunk. Informálni kell a lakosságot.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A tv-nek december 31-ig szól a szerzıdése. Január 1-tıl fél-egy órás összefoglalót kéne a 
bizottsági ülésekrıl készíteni. Így az egész átlátható lenne. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez egy tájékoztató volt, nem kell róla szavazni, az eddigi munkánkat mutatja számszerően. 
 
15.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Tájékoztató az elızı rendes testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrıl 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
07.05. Torben – Megbeszélés a Dániába utazó gyermekek programjáról 
           Melkvi Gábor önkormányzati gazdasági pénzügyi tanácsadóval közös megbeszélés 
07.07. Dr. Báthory Gábor rendır ırnagy tájékozódása a település közbiztonságáról 
            Kiskunok Vidékéért Egyesület alapszabály módosítása 
            Kovács Anna Mária – állampolgársági eskütétele 
07.09.  Nyugdíjas „Ki Mit Tud” 
            TAT kiállítás megnyitója 
07.10. Magyarok Vására Kiskunfélegyházán – Bársony Mihály Népdalkör és a Néptáncosok     
            fellépése 
07.12.  Településgazdálkodási Kft. Felügyelı Bizottságának ülése 
            Pénzügyi Gazdasági Bizottság, Ügyrendi Bizottsági és rendkívüli Képviselı-testületi 
            ülés 
07.14. „Virágos Magyarországért” versenyben a zsőri megtekinti Tiszaalpárt 
            Közbiztonsági Egyeztetı Fórum a Kiskunfélegyházi Kapitányságon 
07.15. Tiszasas polgármesterével aláírtuk a Holt-ág halászati kiterjesztését megfellebbezı 
            nyilatkozatot 
07.16. Tiszaalpári Lovas Egyesület lovas napja 
           Tiszaalpári Sport Egyesületnél vezetıség választás 
           Kistérségi amatır focigála Gátéron 
07.18. Munkába áll a közfoglalkoztatottak újabb csapata 
07.19. A település szilárd burkolatú útjának felújítása 
 
Lejárt határidejő testületi határozat nem volt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 



 20 

 
Szavazásra bocsátja az elızı rendes testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrıl szóló 
tájékoztatót. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
170/2011. (VII. 27.) Kth. 
 
Tájékoztató az elızı rendes testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az elızı rendes ülés óta történt 
fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 

=============== 
 
Tárgy: Bejelentések, képviselık kérdései, interpellációi 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Lenne egy bejelentésem a Töreki Kft-vel kapcsolatosan.  
Ki fogják írni 2011. 08.08-án nyilvános pályázatra 8 millió Ft-tal. Kb. a fele az összeg, ami 
reális azért az ingatlanért. Ha ezen az áron nem kel el, akkor egy alacsonyabb árért 
megvegyük –e ezt a területet? Jó helyen van, a település központjában. A késıbbiekben majd 
beszélünk róla.  
 Az Emergency Kft. január 1-tıl 4.134,- Ft-tal emelte  a díjat. Ez idáig 24.804,- Ft emelést 
jelent. Indoka, hogy a szakszemélyzet fizetése nem megfelelı, arra kívánják fordítani.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
Nem tudom, hogy emeltek –e. Szóbeszéd alapján néhány forintos órabér emelést hallottam 
vissza, de ez nem hivatalos.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy az Emergency Kft. részére 24.804,- Ft-ot utaljon át a Képviselı-
testület, a havi díj  emelését pedig tudomásul veszi. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
171/2011. (VII. 27.) Kth. 
 
Emergency Kft. díjának átutalása. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Emergency Kft. részére 
24.804,- Ft-ot átutal. A havi díj emelését tudomásul veszi. 
 

=============== 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
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A betegek kérését szeretném tolmácsolni, ami szerintem is jogos kérés. 
A közgyógyellátásról van szó, annak a visszásságáról. A helyi rendeletünket érinti és ennek 
kapcsán szeretnék kérni egy helyi rendelet módosítást a következı testületi ülésre egy 
elıterjesztés formájában. A helyi rendeletünk a közgyógyászati ellátottságnak a megszerzését 
a minimál nyugdíjhoz rögzíti. Százalékos formában oldja meg, hogy mennyi az egy fıre jutó 
minimális összeg, amit ha meghalad az igénylı, akkor el kell utasítani, függetlenül attól, hogy 
mennyibe kerülnek a gyógyszerei.  
Maga a rendszer állami jellegő, de ezt a százalékot itt a helyi rendeletünkön belül rögzítjük. 
Ha már az állam nem hajlandó ezen változtatni, akkor nekünk kellene valamennyit a 
százalékon emelni ahhoz, hogy megnyíljon legalább egy szők réteg számára a lehetıség a 
közgyógyászati ellátottságra.  
Az önkormányzatot anyagilag terhelı dologról van szó, ezért kérem a hivatal segítségét 
ebben, hogy mi az a százalékos mérték, amivel emelni kellene, hogy nagyjából a 2-3 évvel 
ezelıtti létszám visszakerülhessen a közgyógyellátásba.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
2008. január 1-tıl 28.800,- Ft az öregségi nyugdíj, azóta nem emelték. Elkészítjük a rendelet 
módosítását. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tény, hogy egyre több közgyógyellátott beteg nem tudja kiváltani a gyógyszerét. Lefogy neki 
a kerete, utána nem tudja kiváltani. Egy ideig megelılegeztük neki 1-2 hétre, már ezt nem 
tudjuk megtenni. Nem tudja a beteg megítélni, hogy az orvos által felírt gyógyszerbıl 
melyiket váltsa ki.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Valószínő szeptembertıl megindul a Kunság Volán járata, ami az óvodásokat és iskolásokat 
szállítja. Milyen megállapodás van velük, mert olyat halottam, hogy a 6 év feletti 
gyerekeknek bérletet kell vásárolni. Az összeg, amivel az önkormányzat hozzájárul ehhez a 
járathoz úgy értelmeztem, hogy ezért ık ingyen szállítják a gyerekeket.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
6 év fölött jegyet kell venni, ezt mi nem tudjuk befolyásolni. Egyszerő módosítás kellene, 
nem 6 évet megkötni, hanem amíg óvodába jár a gyerek. Észrevételezem Lezsák Sándor 
képviselı úrnak, hogy interpretálja a parlament felé ezt a problémát.  
 
Mivel több kérdés, interpelláció nincs, a Képviselı-testületi ülést 20,45 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
/:  Dr. Vancsura István  :/                                  /:  Dr. Menyhárt Anett  :/ 

                            polgármester                                                              jegyzı 
 
                 /:  Dr. Taricska Tibor  :/                                      /:  Csernák Csilla  :/ 
                  jegyzıkönyv-hitelesítı                                     jegyzıkönyv-hitelesítı 

/:  Kacziba Sándor  :/ 
jegyzıkönyv-hitelesítı 
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