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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 110-22/2011. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 26-án 
               tartott rendkívüli ülésérıl. 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 

 
Jelen vannak: Dr. Vancsura István polgármester 
                       Barna Sándor, Bartók István,  
                       Dr. Csernus Tibor, Kacziba Sándor, 
                       Dr. Puliusné Sárdi Mária, Dr. Taricska Tibor 
                       Dr. Vancsura Zoltán (8 fı képviselı) 
                       Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Külön meghívottak:  Kiss Lajos MSZP részérıl 
                                  Kontra György Trió Tv részérıl 
                                  Sztakó Ildikó könyvtáros 
                                  Popper Zoltán lakosság részérıl  
                                  Bartucz István település-üzemeltetı 
                                  Hraskó István újságíró 
 
Bejelentéssel távollevı képviselı: Csernák Csilla 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket és a Trió Tv nézıit. 18,08 órakor megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület határozatképes, jelen van 8 fı képviselı. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Dr. Vancsura Zoltán és Barna Sándor képviselıket. 
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal 7 igen szavazattal – 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással - egyetértett.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1.) Elıterjesztés a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételeinek biztosításáról. 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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2.) Elıterjesztés az Önkormányzat földhasználatával kapcsolatos 2011. évi ıszi munkákról 
     és költségeirıl. 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
3.) Elıterjesztés a Kiskunsági Nemzeti Park által felajánlott égerfa kitermelésére.  
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
4.) Elıterjesztés a Holt-Tisza állami tulajdonú részének önkormányzati tulajdonába vételének 
     kezdeményezésére.  
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat. 
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal 8 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
1.) Napirendi pont: 
 
      Tárgy: Elıterjesztés a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételeinek biztosításáról. 
                  (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elıterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta.  
A Gyermekjóléti Szolgálat pillanatnyilag a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi 
Társulásnak az egyik láncszeme, így a Gyermekjóléti Szolgálatunk oda tartozik.  
Korábban döntöttünk arról, hogy ennek a tárgyi feltételeinek a biztosítását meg kell tennünk. 
Akkor még a személyi feltételek nem voltak egyértelmőek. Egy fıállású személy látja el 
Tiszaalpáron a személyi feltételeket, bár a törvénynek ez kevésbé felel meg. A legújabb 
módosítás szerint plusz még 14 óra szükségeltetik ahhoz, hogy a törvény által szabott 
feltételeknek megfeleljünk. Mivel rendkívül bizonytalan az új jogszabály szövege, illetve nem 
sokat tudunk róla, azt javaslom a Képviselı-testületnek, amit a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság is javasolt, hogy ez év december 31-ig fogadjuk el a személyi feltételek 
biztosítására szóló összeget, amely 168.600,- Ft/hó. Ezen idı alatt  megvizsgáljuk a 
lehetıségeket egészen a kilépéstıl egy másik társulási formába történı átlépésig, vagy ebben 
a formációban való maradásig. Az alternatíva többirányú.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat 
továbbra is az eddigi keretek között maradjon ez év december 31-ig és a 168.600,- Ft/hó-t   
utaljuk át eddig az idıpontig.   
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
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210/2011. (X. 26.) Kth. 
 
Elıterjesztés a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételeinek biztosításáról. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Gyermekjóléti 
Szolgálat személyi feltételeinek biztosítása tárgyú elıterjesztést és úgy határoz, hogy saját 
költségvetése terhére biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatás szabályszerő mőkötéséhez 
szükséges személyi kiadások többletköltségét 2011. december 31-ig.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési rendeletmódosítást a következı 
testületi ülésre terjessze be.  

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

 
 
2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés az Önkormányzat földhasználatával kapcsolatos 2011. évi ıszi 
                 munkákról és költségeirıl. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
2011. év végén, illetve 2012. évre az Önkormányzati földterületek közül 3 táblát tudunk 
mővelni. Ennek a költségeirıl szóló elıterjesztést a képviselı urak megkapták, a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság részletesen megtárgyalta. 
Azon a 10 ha-os táblán ahol ebben az évben napraforgó volt, ott megfelelı talaj elıkészítés 
után gabonavetés történjen.  
A tiszaújfalui területen lévı 4,6 ha-os táblán ıszi mélyszántás történjen. Annak a majdani 
növénykultúrájáról a téli idıszakban döntünk. 
A harmadik terület egy 2 ha-os belterület, itt a bizottság szintén gabonavetést javasolt. Ennek 
a talajmővelési költségei az elıterjesztésben szerepel. Amennyiben a Képviselı-testület is 
elfogadja a bizottság javaslatát, hogy a belterületi táblába is gabona kerüljön elvetésre, így 60-
70 ezer Ft-tal növekednének azok a költségek, amik az elıterjesztésben láthatóak.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az önkormányzat földhasználatával 
kapcsolatos 2011. évi ıszi munkákról és költségeirıl szóló elıterjesztést azzal a 
kiegészítéssel, hogy a 3. tábla is búzával legyen bevetve.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
211/2011. (X. 26.) Kth. 
 
Elıterjesztés az Önkormányzat földhasználatával kapcsolatos 2011. évi ıszi munkákról és 
költségeirıl. 
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Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 
földhasználatával kapcsolatos 2011. évi ıszi munkákról és költségeirıl szóló elıterjesztést. 
Az elıterjesztést azzal egészíti ki, hogy a 3. tábla is búzával legyen bevetve. Az elıterjesztés 
alapján az ıszi munkákhoz szükséges kiadásokat a 2011. évi költségvetésébıl biztosítja.  
Felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési rendeletmódosítást a következı 
testületi ülésre terjessze be. 
 

=============== 
 
3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a Kiskunsági Nemzeti Park által felajánlott égerfa kitermelésére. 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Írásban még nem érkezett meg a Kiskunsági Nemzeti Park felajánlása, de szóban 
többszörösen egyeztettünk errıl. A Nemzeti Park területén lévı égeresbıl mintegy 4000 m3 

kiszáradt fát ajánlanak fel kitermelésre. Elızetes szóbeli megbeszélésünk alapján az a javaslat 
született, hogy a 4000 m3-bıl 1000 m3-t vállaljunk fel.  
Természetesen ennek a kitermelése nem szokványos módon történik, hiszen ez mondhatni 
egy lápos terület, különösen az utóbbi évek vízszint emelkedése miatt még inkább azzá vált. 
Errıl a területrıl a fák kiszállítása nem egyszerő dolog. Azt gondolom, ha olyan helyen 
kapnánk ebbıl a fából, ahonnan ki tudjuk szállítani, akkor meg tudjuk oldani ezt a problémát.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen az a javaslat született, hogy a Kiskunsági Nemzeti 
Parkkal a szerzıdés javaslatát követıen terjesszük a Képviselı-testület elé az elıterjesztést. A 
pontos szerzıdés szövege ismeretében döntene a Képviselı-testület az égerfa kitermelése 
ügyében. Ezt javaslom a képviselı társaknak elfogadásra.  
Elhangzott az a javaslat is, hogy a fakitermelésbe vonjuk be a lakosságot is. Azt gondolom, 
hogy ezzel egyet tudunk érteni.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park által 
felajánlott égerfa  kitermelésének vállalásáról a szerzıdés tervezet ismeretében döntsön a 
Képviselı-testület.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
212/2011. (X. 26.) Kth. 
 
Elıterjesztés a Kiskunsági Nemzeti Park által felajánlott égerfa kitermelésére. 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Kiskunsági Nemzeti Park által 
égerfa kitermelésre felajánlott 4000 m³ mennyiségbıl 1000 m3 égerfa kitermelésének 
vállalásáról a szerzıdéstervezet ismeretében dönt. 
Felkéri a polgármestert, hogy a következı testületi ülésre a szerzıdés tervezetét terjessze be. 
 

============== 
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4.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a Holt-Tisza állami tulajdonú részének önkormányzati tulajdonba 
                 vételének kezdeményezésére. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Holtággal kapcsolatos problémák mondhatom, hogy évtizedes problémák Tiszaalpáron. 
Különösen azóta, amióta a Holtágnak három tulajdonosa van, Tiszasas és Tiszaalpár 
önkormányzata, valamint a Magyar Állam. Egy tulajdon köztudottan annál nehezebben 
kezelhetı, minél több tulajdonosa van, ezért azt gondolom, hogy célszerő csökkenteni a 
tulajdonosok számát. Mivel több területen látjuk, hogy az államnak van kezdeményezése arra 
vonatkozóan, hogy földterületeket adna át az önkormányzatoknak, javaslom, hogy próbáljuk 
meg a vízterületet is átvenni.  Ezzel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására kérem a Képviselı-
testületet, hogy bízzanak meg, ugyanezt a Tiszasas önkormányzata is meg fogja tenni.  
Természetesen ennek az eredményérıl minél gyorsabban be fogok számolni a Képviselı-
testületnek.  
Megkérem jegyzı asszonyt, hogy olvassa fel az erre vonatkozó határozat-tervezetet. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Holt-Tisza állami 
tulajdonrészének az önkormányzatok tulajdonába vételének kezdeményezésével egyetért. 
Megbízza a polgármestert, hogy ebben a tárgyban tárgyalásokat folytasson, amennyiben a 
tulajdonba vételi eljárás során pénzügyi kihatással járó döntés meghozatala szükséges azt 
soron kívül terjessze a Képviselı-testület elé. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azért is fontos ez a pénzügyi kiegészítés, mert korábban még az átalakítások elıtt 
beszélgettem a vagyonkezelı egyik munkatársával, aki elmondta, hogy két variáció van. 
Vagy pénzért adják át, vagy ha sikerül megfelelı közérdeket prezentálnunk, akkor esetleg 
szóba jöhet az ingyenes átadás. Eddig is közfunkciót töltött be, ezután is az lenne az 
elsıdleges funkciója, elsısorban horgászati cél ennek a résznek a hasznosítása.  
 
- Szavazásra bocsátja a jegyzı asszony által felolvasott határozat-tervezetet a Holt-Tisza 
állami tulajdonú részének önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezésérıl. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
213/2011. (X. 26.) Kth. 
 
Elıterjesztés a Holt-Tisza állami tulajdonú részének önkormányzati tulajdonba vételének 
kezdeményezésére.  
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Holt-Tisza állami 
tulajdonrészének az önkormányzatok tulajdonába vételének kezdeményezésével egyetért. 
Megbízza a polgármestert, hogy ebben a tárgyban tárgyalásokat folytasson, amennyiben a 
tulajdonba vételi eljárás során pénzügyi kihatással járó döntés meghozatala szükséges azt 
soron kívül terjessze a Képviselı-testület elé. 
 

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

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több napirendi pont nincs, a rendkívüli Képviselı-testületi ülést 18,25 órakor bezárja.  
 

K.m.f. 
 
 
 
 

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


