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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 110-23/2011. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 

 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. november  
               04-én tartott rendkívüli ülésérıl.  
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Dr. Vancsura István polgármester 
                       Barna Sándor, Csernák Csilla, Kacziba Sándor, 
                       Dr. Puliusné Sárdi Mária, Dr. Taricska Tibor,  
                       Dr. Vancsura Zoltán (7 fı képviselı) 
                       Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Külön meghívottak: Ajtai Elemérné CKÖ elnöke 
                                  Kürti László Trió Tv részérıl 
 
Bejelentéssel távolevı képviselık: Bartók István, Dr. Csernus Tibor 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, a Trió Tv munkatársait és nézıit. 16,30 órakor 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, jelen van 7 fı képviselı.  
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Dr. Puliusné Sárdi Mária és Kacziba Sándor 
képviselıket. 
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal 7 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A mai ülés rendkívüli ülés és csak a meghívóban szereplı napirendi pontok megtárgyalására 
kerül sor.  
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra.  
 
Javasolt napirendi pontok: 
 

1. Elıterjesztés a „Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település 
vonzó természeti környezetének, felszíni és felszínalatti vizeinek megóvásáért” 
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 azonosító számú szennyvízelvezetési- és tisztítási 
projekthez kapcsolódó szolgáltatási díjpolitikáról  
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
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2. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata és a Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatósága között a KEOP – 2009-7.3.1.2/09-11 számú Élıhely védelme és - 
helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése pályázati 
konstrukció, vizes élıhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetıségének 
megteremtése a tiszaalpári Nagy-tó területén nevő projektre vonatkozóan 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
3. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata és a Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatósága között a KEOP – 2009-7.3.1.2 számú Élıhely védelem és - helyreállítás, 
vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése pályázati konstrukció, 
Halmok az évszázadok sodrásában – Halmok, földvárak természet közeli állapotba 
való visszaállítása a Duna-Tisza közén nevő projektre vonatkozóan 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat. 
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a „Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település   
                 vonzó természeti környezetének, felszíni és felszínalatti vizeinek megóvásáért” 
                  KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 azonosító számú szennyvízelvezetési- és tisztítási  
                  projekthez kapcsolódó szolgáltatási díjpolitikáról 
                  (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részletesen megtárgyalta. 
A szennyvízberuházásunkhoz ismételten kér a bíráló bizottság adatokat, illetve egy kérdést 
intéztek az önkormányzathoz, amelyre a válaszadást a HBF Hungaricum Kft. elkészítette.  
Az a lényege, hogy 2060-ig ki kellett dolgozni az amortizációt, amit folyamatosan a lakosság 
fog fizetni. Ez azt jelenti, hogy amikor elkészül a szennyvízberuházás, onnantól kezdve egy 
mérsékelt 1-3 %-os díjemelkedés várható majd.   
Bízok benne, hogy ezután már nem kapunk több kérdést, hanem arról kapunk értesítést, hogy 
elfogadták a pályázatot.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A legutóbbi információ szerint 105 településnek van benyújtva a pályázat és ebbıl 76 
pályázatot bíráltak el, amelyet támogattak. Bízzunk benne, hogy mi is erre a sorsra fogunk 
jutni.    
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata vállalja a mellékelt 
táblázat szerinti szennyvízkezelési szolgáltatási díjak alkalmazását a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-
0069 pályázat megvalósítását követı üzemeltetési idıszakban.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
214/2011. (XI. 04.) Kth. 
 
Elıterjesztés a „Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó 
természeti környezetének, felszíni és felszínalatti vizeinek megóvásáért” KEOP-1.2.0/09-
2010-0069 azonosító számú szennyvízelvezetési- és tisztítási projekthez kapcsolódó 
szolgáltatási díjpolitikáról 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata vállalja a mellékelt táblázat szerinti 
szennyvízkezelési szolgáltatási díjak alkalmazását a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 pályázat 
megvalósítását követı üzemeltetési idıszakban.  
 
 
 

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

 
2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata és a Kiskunsági Nemzeti Park 
                 Igazgatósága között a KEOP – 2009-7.3.1.2/09-11 számú Élıhely védelme és –  
                 helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése pályá- 
                 zati konstrukció, vizes élıhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetıségének 
                 megteremtése a tiszaalpári Nagy-tó területén lévı projektre vonatkozóan. 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Nagy-tavat összekötı zsilipárokban lévı zsilip, illetve az ott lévı átkötı rekonstrukcióját, 
az elıtte és utána lévı mintegy 90 m útnak a felújítását tartalmazná ez a pályázat, amennyiben 
nyerne. Az elızménye ennek röviden annyi, hogy néhány hónappal ezelıtt volt a Képviselı-
testület elıtt az a beadványa a Kiskunsági Nemzeti Parknak, amiben kérte a Nagy-tó halászati 
jogának a kiterjesztését. A halászati hatóság helyt adott a kérelmének, magyarán kiterjesztette 
a Holtág halászati jogát mintegy 60 hektárral a Nagy-tó területére. Ezt megföllebbeztük, amit 
a másodfok is helybenhagyott. Harmadsorban csak bírósági úton volt lehetıségünk ezt 
megtámadni, amit elfogadott a Képviselı-testület. Tehát jelenleg bírósági szakaszban van.  
A pályázatról ami információhoz jutottunk az, hogy a Nagy-tónak a medrét próbálják 
kimélyíteni mintegy 200 hektáron. Nem látjuk, hogy a település számára ez mennyire 
kedvezı, mert eddig sajnos nem azt láttuk, hogy a Nemzeti Park által való ténykedés az a 
település számára bármilyen tekintetben is kedvezı lett volna.   
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Bízom benne, hogy az igazgató úrral el fogunk jutni oda, hogy az ilyen beruházások közös 
érdeket fognak képviselni és ezáltal az itt élı emberek életlehetıségei jobbak lesznek. Sajnos 
ezt eddig nem tapasztaltuk.  
Azt javaslom, amit a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is elfogadott, hogy kérjük meg a 
Nemzeti Park igazgatóját, a pályázat rejtelmeibe avasson be bennünket és az ebbıl származó 
elınyöknek a megismerése után tud pozitív döntést hozni a Képviselı-testület.  
Megkérem jegyzı asszonyt, hogy ismertesse az erre vonatkozó határozat-tervezetet. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága között a KEOP – 
2009-7.3.1.2/09-11 számú Élıhely védelme és - helyreállítás, vonalas létesítmények 
természetkárosító hatásának mérséklése pályázati konstrukció, vizes élıhely rekonstrukciója 
és a fokgazdálkodás lehetıségének megteremtése a tiszaalpári Nagy-tó területén nevő 
projekthez kapcsolódó együttmőködési megállapodás megkötésére vonatkozó elıterjesztést.  
A Képviselı-testület a döntését a pályázati anyag ismeretében tudja meghozni, ezért felkéri 
dr. Vancsura István polgármestert, hogy a pályázati anyagot kérje meg a Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatójától és azt terjessze a Képviselı-testület elé. 
 
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: 
 
215/2011. (XI. 04.) Kth. 
 
Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata és a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatósága között a KEOP – 2009-7.3.1.2/09-11 számú Élıhely védelme és - helyreállatás, 
vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése pályázati konstrukció, vizes 
élıhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetıségének megteremtése a tiszaalpári Nagy-
tó területén nevő projektre vonatkozóan 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága között a KEOP – 
2009-7.3.1.2/09-11 számú Élıhely védelme és - helyreállítás, vonalas létesítmények 
természetkárosító hatásának mérséklése pályázati konstrukció, vizes élıhely rekonstrukciója 
és a fokgazdálkodás lehetıségének megteremtése a tiszaalpári Nagy-tó területén nevő 
projekthez kapcsolódó együttmőködési megállapodás megkötésére vonatkozó elıterjesztést.  
A Képviselı-testület a döntését a pályázati anyag ismeretében tudja meghozni, ezért felkéri 
dr. Vancsura István polgármestert, hogy a pályázati anyagot kérje meg a Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatójától és azt terjessze a Képviselı-testület elé. 

 
================= 
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3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata és a Kiskunsági Nemzeti Park 
                Igazgatósága között a KEOP – 2009-7.3.1.2. számú Élıhely védelem és – helyre- 
                állítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése pályázati  
                konstrukció, Halmok az évszázadok sodrásában – Halmok, földvárak természet- 
                közeli állapotba való visszaállítása a Duna-Tisza közén nevő projektre vonatkozóan 
                (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elıterjesztést a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete és a Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatósága közösen készítette el.  
Tudomásom szerint a pályázat már benyújtásra került, ezt azért is nehezményezem, hogy nem 
elıtte kaptunk anyagot errıl. Korábban jött egy néhány mondatos megállapodás, amit én nem 
írtam alá. Nem is írhattam alá annál is inkább, mert a település vagyonával kapcsolatos joga a 
Képviselı-testületnek van, ezért is kértem részletesebb anyagot errıl. 
Azt tudjuk, hogy mire szól; a földvár természet közeli állapotának a visszaállítására. Azért azt 
látjuk, hogy ez a Földvár eddig is természet közeli állapotban volt, hiszen a növényzet benıtte 
az oldalát, nagyobb pusztulás nincs évtizedek óta a váron. Ami aggodalomra adhat okot, az a 
vár falába bemélyesztett pincéknek az állapota. Indokolt a felújítás, csak azt nem látjuk, hogy 
ebbıl a településnek milyen haszna származik.  
Ha az utolsó mondatát megnézzük az elıterjesztésnek, abból az olvasható ki, hogy ezeket a 
pincéket majd a pályázat keretében a Nemzeti Park meg kívánja vásárolni. Akkor egy nagy 
kérdıjel merül fel bennünk, hogy oda akkor mi betehetjük a lábunkat? Az utódaink valamit 
csinálhatnak ezekkel a pincékkel? Azt gondolom, hogy nem.  
Mindenképpen kérjük a Nemzeti Park Igazgatóságát és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Múzeumi Szervezetét, hogy amennyiben ez a pályázat nyer és megvalósításra kerül, akkor 
hogyan és miként lehetséges az, hogy ezek a pincék itt maradjanak Tiszaalpár kezében. 
Esetleg a helyi borászat fellendítésére a helyi vállalkozók használhassák ezeket. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Azért is tartom nagyon fontosnak, hogy betekintést nyerjünk a pályázatba és utána döntsünk 
ebben a kérdésben, mert ha az együttmőködés 3-as pontját nézem és jól értelmezem, akkor ha 
mi most ezt megszavaznánk, olyan dolgot szavaznánk meg, amirıl nem sokat tudunk, de 
kötelezettséget vállalnánk arra, hogy az abban foglaltakat teljesítjük.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az együttmőködésnek nem csak a pályázatra kellene kiterjedni, hanem a további 
hasznosításra, ami számunkra a legfontosabb.  
Megkérem jegyzı asszonyt, hogy ismertesse az erre vonatkozó határozat tervezetet. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezet és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának az 
Élıhely védelem és - helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának 
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mérséklése pályázati konstrukció, Halmok az évszázadok sodrásában – Halmok, földvárak 
természet közeli állapotba való visszaállítása a Duna-Tisza közén nevő projekt tárgyában dr. 
Vancsura István polgármesternek írt levelet. 
 
A projekt keretén belül Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata és a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatósága közötti együttmőködési megállapodás megkötésére vonatkozó döntését a 
pályázati anyag ismeretében tudja meghozni a Képviselı-testület, ezért felkéri dr. Vancsura 
István polgármestert, hogy a pályázati anyagot kérje meg a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Múzeumi Szervezet, valamint a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatójától és azt 
terjessze a Képviselı-testület elé. 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Van –e a határozat-tervezethez kiegészítés a képviselı-társak részérıl? 
 
Mivel kiegészítés nincs, szavazásra bocsátja a jegyzı asszony által ismertetett határozat-
tervezetet.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
216/2011. (XI. 04.) Kth. 
 
Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata és a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatósága között a KEOP – 2009-7.3.1.2 számú Élıhely védelem és - helyreállítás, vonalas 
létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése pályázati konstrukció, Halmok az 
évszázadok sodrásában – Halmok, földvárak természet közeli állapotba való visszaállítása a 
Duna-Tisza közén nevő projektre vonatkozóan 
 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezet és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának az 
Élıhely védelem és - helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának 
mérséklése pályázati konstrukció, Halmok az évszázadok sodrásában – Halmok, földvárak 
természet közeli állapotba való visszaállítása a Duna-Tisza közén nevő projekt tárgyában dr. 
Vancsura István polgármesternek írt levelet. 
 
A projekt keretén belül Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata és a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatósága közötti együttmőködési megállapodás megkötésére vonatkozó döntését a 
pályázati anyag ismeretében tudja meghozni a Képviselı-testület, ezért felkéri dr. Vancsura 
István polgármestert, hogy a pályázati anyagot kérje meg a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Múzeumi Szervezet, valamint a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatójától és azt 
terjessze a Képviselı-testület elé. 
 

================ 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több napirendi pont nincs, a rendkívüli Képviselı-testületi ülést 16,45 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 

/: Dr. Vancsura István :/                                    /: dr. Menyhárt Anett :/ 
                             polgármesterm                                                          jegyzı 
 
 
 
 
                   /: dr. Puliusné Sárdi Mária :/                             /: Kacziba Sándor :/ 
                      jegyzıkönyv-hitelesítı                                    jegyzıkönyv--hitelesítı 


