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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 148-11/2012. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 19-én 
               tartott ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Dr. Vancsura István polgármester 
                       Barna Sándor, Csernák Csilla, 
                       Dr. Csernus Tibor, Kacziba Sándor, 
                       Dr. Puliusné Sárdi Mária (6 fı képviselı) 
                       Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselık: Dr. Vancsura Zoltán, Bartók István 
 
Bejelentéssel távollevı képviselı: Dr. Taricska Tibor 
 
Külön meghívottak: Gibárszki Sándorné iskolaigazgató 
                                 Szentirmay Tamás újságíró 
                                 Urbán Miklós elsı napirendi ponthoz meghívott vendég 
                                 Bartucz István településüzemeltetı 
                                 Kürti László Trió Tv részérıl 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, a napirendi ponthoz meghívott vendéget, valamint a 
Trió Tv munkatársait és nézıit. 17,10 órakor megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
határozatképes, jelen van 6 fı képviselı.  
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Kacziba Sándor és Csernák Csilla képviselıket. 
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal 6 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Minden képviselı-társamat egy kis önmegtartóztatásra kérek, mivel 31 napirendi pont van, 
aminek jó részét a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta. 
- Megkérdezi, hogy az elıterjesztett napirendekkel kapcsolatosan van –e a képviselı-
társaknak kiegészítése.  
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Barna Sándor, képviselı: 
 
Polgármester úrral beszéltünk a gyakorlókert melletti, a Bodor Csaba és a Szőcsnétıl 
megvásárolt két területnek a kiméretésérıl. Azt kérdezném, hogy ezt most felvegyük 
napirendnek, vagy az egyebek között tudunk errıl határozatot hozni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Vegyük fel 28. napirendi pontnak, „Telekegyesítés a gyakorlókertnél” címen. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
 

1.  Elıterjesztés a Napelemes energetikai korszerősítéssel elérhetı villamos áramköltség   
kiváltása Uniós pályázatok segítségével 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester (új napirendi pont) 
 

2. Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelme bérleti díjak jóváhagyására 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester (új napirendi pont) 
 

3. Elıterjesztés Településrendezési terv módosítására 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
4. Tájékoztató a 2011. évi járdaépítésekrıl és elıterjesztés a 2012. évi önerıs járdaépítési  

munkákra 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
5. Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelme ingatlan 

biztosítása tárgyában 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
6. Elıterjesztés a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételeinek biztosításáról 

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

7. Kérelem közvilágítás biztosítására az Arany János utca 24. számú ingatlanhoz 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
8. Teniszezık Baráti Körének kérelme pálya biztosítására 

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

9. Tiszaalpári Sportegyesület kérelme önerı biztosításáról 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
10. Javaslat a Mővelıdési Ház parketta felújítására 

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

11. ALARM-TOP Kft. árajánlata a Polgármesteri Hivatalban térfigyelı kamerák 
felszerelésére 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
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12. Javaslat a tiszaalpári Templomdomb díszvilágításának korszerősítésére 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
13. Novák Zoltán Tiszaalpár, Esze Tamás utca 8. sz. alatti lakos ingatlan-csere kérelme 

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

14. dr. Pethı Anada Zsuzsa Tiszaalpár, Thököly utca 37. sz. alatti lakos ingatlan-csere 
kérelme 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
15. Elıterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló rendelet megalkotására 

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

16. Elıterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl szóló 
rendelet módosítására 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 

17. Elıterjesztés a helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról szóló 7/2006. (III.31.)   számú 
rendelet módosításáról 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı 

 
18. Javaslat a Tavaszköszöntı programjaira 

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

19. Javaslat tetı-felújítási és kútfúrás munkákra vonatkozó árajánlatok kérésére  
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

20. Javaslat a kátyúzási munkák elvégzésére, külterületi utak javítására 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

21. Tájékoztató Sporthorgász Egyesületek BKM-i Szövetségének határozatáról 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
22. Tájékoztató a Jobbik Magyarországért Mozgalom Tiszaalpári Alapszervezetének 

megalakulásáról 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
23. Tájékoztató a bölcsıdék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, 

valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított elıirányzatból 
származó támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM 
rendelet alapján készült beszámoló elfogadásáról 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
24. Elıterjesztés „A Tiszaalpár Nagyközség szennyvíz-elvezetése és tisztítása a település 

vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért” címen 
a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 számú pályázati projekt keretében megvalósuló 
beruházás önerejének igazolására (új napirendi pont) 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
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25. Elıterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 2/2012. (II.24.) Ktr. 
számú rendeletének módosítására (új napirendi pont) 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı(új napirendi 
pont) 
 

26. Kiskunfélegyházi Rendırkapitányság üzemanyag támogatási kérelme  
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester(új napirendi pont) 
 

27. Elıterjesztés nyári gyermekétkeztetésrıl 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı(új napirendi 
pont) 
 

28. Telekegyesítés a gyakorlókertnél (szóbeli elıterjesztés) 
       Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
29. Bejelentések, képviselık kérdései, interpellációi 

Beszámoló a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról és az elızı ülés óta 
történt fontosabb eseményekrıl.  

 
30. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl (zárt ülés) 

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

31. Térítési díj elengedése iránti kérelem (zárt ülés) 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester (új napirendi pont) 
 

32. Kérelem önkormányzati lakás biztosítása tárgyában (zárt ülés) 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

                        
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel további kiegészítés, javaslat nincs, szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat a 
kiegészítéssel együtt. 
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal és a kiegészítéssel 6 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett.  
 
1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a Napelemes energetikai korszerősítéssel elérhetı villamos áram- 
                 költség kiváltása Uniós pályázatok segítségével.   
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntöm Urbán Miklós urat, aki a döntés elıkészítı anyagot - amennyiben van 
kérdés a képviselı-társak részérıl – ki fogja egészíteni.  
 
Dr. Vancsura Zoltán képviselı 17,14 órakor megérkezett a Képviselı-testületi ülésre, 

így a jelenlévı képviselık száma: 7 fı. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és támogatta az anyagot.  
Két pályázati lehetıség lenne. Külön az iskolára és külön az önkormányzat épületére, 
valamint a Mővelıdési Házra. Összességében, ha mind a két pályázatot megpályáznánk, 15 
millió Ft önrészt jelentene az önkormányzat számára, ugyanakkor, ha a beruházás 
megvalósul, akkor viszont azonnal csökkenne a villamos energiára fordított költségünk.   
 
Urbán Miklós, elsı napirendi ponthoz meghívott vendég: 
 
Röviden vázolnám, hogy milyen lehetıségei vannak az önkormányzatnak.  
Jelen pillanatban az elektromos áram megtermeléséhez a napelem segítségével lehet 
hozzájutni, ezzel teljes mértékben ki lehet váltani a jelenlegi villanyszámláját az 
önkormányzatnak. Ehhez uniós támogatási lehetıség van, aminek 85 %-os a támogatottsági 
szintje. Ez azt jelenti, hogy ha megvalósulna a kettı pályázat, akkor ez megközelítıleg három 
év alatt megtérülne az önkormányzat részére.  
Ez egy olyan eszköz, ami felkerül a tetıre, déli fekvéső oldalra, és amikor az elektromos 
szolgáltató rákapcsolja a hálózatára ezt a rendszert, onnantól kezdve az önkormányzat részére 
fizikálisan pénzt termel. Olyan elektromos óra van fent az intézmények épületében, hogy 
amikor termeli az áramot, akkor visszafele forog, amikor használom, akkor elıre, ha 
használom és termelem, akkor pedig áll az óra.   
Magyarországon az Európai Unió által kiadott jogszabály szerint 1200 órát süt a nap. Minél 
délebbre jövünk, Tiszaalpáron már eléri az 1300 órát. 20 évig garantálja a 100 %-os termelést, 
20 év után ez a termelési érték lecsökken 80 %-ra. A mőködési idı 40-50 év között várható.  
Karbantartási igény nincs, mert nincs benne forgó és mozgó alkatrész, maximum egy évben 
kétszer le kell mosni.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Korábban, amikor ilyen jellegő áramtermelési lehetıségrıl hallottam, akkor olyan tájékoztatás 
hangzott el hozzá, hogy amikor a szolgáltató átveszi a villamos áramot, akkor egy olyan 
típusú ár alapján számláz, ami konkrétan az áramnak az ára. Amikor az ügyfélnek értékesít 
villamos energiát, akkor van az áramnak az ára, a rendszerhasználati díj és más költségek, 
amit ráraknak, és ebbıl tevıdik össze az áramdíj. Az áramtermelıtıl csak az áram áráért veszi 
át, míg a szolgáltatott villamos energia az tartalmazza a rendszer használati díjat. Azt 
kérdezném, hogy ez így van –e, vagy kifejezetten csak az egyenleg fogja képezni az 
elszámolás alapját.   
 
Urbán Miklós, elsı napirendi ponthoz meghívott vendég: 
 
A törvény úgy szól, hogy a szolgáltatónak az áram eszköz által termelt áramot nyolc hónapig 
tárolni köteles, minden ellenszolgáltatás nélkül. Abban az esetben, ha ezt az áramot nem 
használja fel, akkor ennek az áram árának a 85 %-át fizeti ki. Ez a többlettermelés a 
jogszabály szerint nem lehet több az elızı évi felhasznált áram 10 %-ánál.  
Amit Ön kérdezett arra a válasz az, hogy ha eddig 50 Ft-ért vette az áramot az önkormányzat 
és nem változik az ár, akkor most is 50 Ft-ért fogja átvenni és 50 Ft-ért fogja visszaadni. Ha 
egy évben egyszer leolvassák az órát és azon a különbözet, mondjuk 5 kW, akkor azt 50 Ft-tal 
kell kifizetni az önkormányzatnak. Ha az önkormányzat többet termelt 5 kW-tal, akkor a 
szolgáltató az áram árának a 85 %-át fizeti ki számla ellenében az önkormányzat részére. A 
rendszer használati díjat ebben az esetben nem vonja le.  
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Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Alapvetıen az én kérdésem arra irányult, hogy ha az EDF DÉMÁSZ áramot szolgáltat, akkor 
az áramdíj több tételbıl tevıdik össze. Amikor viszont az önkormányzat, mint áramtermelı a 
rendszerbe betáplál, akkor tıle csak az áramdíjon veszi át az áramot, nekünk viszont az 
áramdíjba felszámítja a rendszerhasználati díjat és az egyebeket. Ez a különbözet nem fog 
megjelenni? 
 
Urbán Miklós, elsı napirendi ponthoz meghívott vendég: 
 
Nem. Az oda vissza forgalom ugyanazon az áron történik.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
A kiegészítést is figyelembe véve egyértelmően nagyon jó dolog ez az önkormányzat 
számára. Gyakorlatilag három év múlva az önkormányzatnak 3-4 millió Ft-os megtakarítást 
fog jelenteni, ami egyéb más beruházásokra felhasználható lesz, akár önerejét képezheti más 
pályázatoknak. A napelemes rendszert akár ki lehet egészíteni egy szélturbinával, ami még 
jobban ki tudja aknázni a viszonyokat. Ez egy jó irány, én maximálisan támogatom.  
Egy bökkenı van, a forráshiányos önkormányzati helyzet. Szeretném javasolni, hogy az 
iskolával folytasson le az önkormányzat tárgyalásokat a következı testületi ülésig, hogy a 
Pejtsik hagyatékból hajlandó lenne –e az iskolára esı önerı részt erre a célra felhasználni.  
A többi intézmény önerejének biztosítása érdekében javasolnám a Koril-Fruct Kft. 
ingatlanvásárlási kérelmét a következı testületi ülésre készítse el a Polgármesteri Hivatal.  
Ezzel a kiegészítéssel szeretném a pályázatot elfogadásra javasolni. 
 
Urbán Miklós, elsı napirendi ponthoz meghívott vendég: 
 
Ha ez a beruházás megvalósul, akkor az interneten keresztül a lakosság, bárki megnézheti, 
hogy mennyi áramot termel forintálisan. Szarvason nagyon pozitív a visszajelzés ezzel 
kapcsolatban.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Beszéltem Szarvasi Önkormányzattal, akik 2011 májusában kezdték el a pályázatot és 
novemberben vagy, decemberben indult be náluk a rendszer. Az elmúlt 5 hónapos 
tapasztalataik alapján egy évre vetítve 1,5-2 millió Ft-os megtakarítást tudnak kimutatni. Igaz, 
hogy most jön a nyár, de gyanítom, hogy az 5,4 millió Ft-os megtakarítás az nem fog 
létrejönni.  
 
Urbán Miklós, elsı napirendi ponthoz meghívott vendég: 
 
Ezt nem lehet így kijelenteni, mert azt nem lehet elıre kiszámítani, hogy hány órát fog sütni 
majd a nap. Vannak egyéb pénzügyi és technikai hibái is a Szarvasi Önkormányzatnak, amit 
március végén teljesítettek és ezért lehet azt látni a jelenlegi termelési adatokban, hogy 
március elıtt nincsenek adatok. A villanyszámlát még nem tudja, mert egy évben egyszer lesz 
leolvasás. Így nem tudja elıre meghatározni, hogy menyit fog megtakarítani.  
Martfőt fel lehet hívni, ott már több mint egy éve mőködik, de sok olyan önkormányzat van, 
ahol mőködik, már több éve azokat kell megkérdezni.  
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Barna Sándor, képviselı: 
 
A beruházási osztállyal beszéltem, ık ezt mondták. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Az iskolánál viszonylag egyszerő a kérdés, hiszen egy intézményrıl van szó, ott a hely is jól 
megtalálható a telepítésre. A Polgármesteri Hivatal esetében öt különbözı egység van 
felvázolva. Az lenne a kérdésem, hogy csak az adott helyszínen termelhet –e a naperımő, 
vagy elegendı adott esetben az iskolához letelepíteni az összes napelemet.  
 
Urbán Miklós, elsı napirendi ponthoz meghívott vendég: 
 
Csak az adott helyszínen, ahol a mérıóra van, maximum 100 méterrel lehet arrébb vinni.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
A két-három hét elegendı ennyi helyszín elıkészítésére? 
 
Urbán Miklós, elsı napirendi ponthoz meghívott vendég: 
 
Igen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy szakmai kérdésem lenne, hogy a napelemekbıl több típus létezik, ez melyik rendszer 
lenne? 
 
Urbán Miklós, elsı napirendi ponthoz meghívott vendég: 
 
Eddig is a polikristályost preferáltuk, ezek után is ezt támogatnánk. Jelen pillanatban, amit mi 
használunk az Magyarországon bevizsgált és engedélyezett. A pályázat kiírásánál is 
figyelembe kell venni, hogy melyik napelemet használjuk, amelyik nincs a listán, azt nem 
lehet feltenni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Úgy tudom, hogy a pályázatnak valamennyi részét, közbeszerzéstıl kezdve valamennyi 
fázisát végig lefolytatják.   
 
Urbán Miklós, elsı napirendi ponthoz meghívott vendég: 
 
Igen, elejétıl a végéig, le fogjuk bonyolítani. Egyszerősített közbeszerzési eljárással fog 
történni, mert ez egy 50 millió Ft alatti támogatásnak minısülı pályázat, ezt úgy hívják, hogy 
automatikus pályázati elbírálás. Az önkormányzatnak csak a két tételt, ami a táblázatban van, 
azt kell megelılegezni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkérem jegyzı asszonyt, hogy ismertesse a napirendre vonatkozó határozat-tervezetet. 
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Dr. Menyárt Anett, jegyzı: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Napelemes energetikai 
korszerősítéssel elérhetı villamos áramköltség kiváltása Uniós pályázatok segítségérıl szóló 
elıterjesztést megtárgyalta. A pályázat önerejének biztosítása céljából az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola és Könyvtár önerejének biztosítása céljából a Pejtsik hagyaték 
felhasználásnak lehetıségérıl, a többi intézmény önerejének biztosítása érdekében a Koril – 
Fruct Kft. ingatlanvásárlási kérelmét a következı testületi ülésre készítse el a Polgármesteri 
Hivatal. 
Határidı: 2012. május 31. 
Felelıs: polgármester, jegyzı 
A határozatról értesül:  
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Igazgatója. 
 
Gibárszki Sándorné, iskolaigazgató: 
 
Jónak tartom a pályázatot, viszont az önerıvel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a 
Pejtsik hagyaték összegébıl már 5 millió Ft-os összeg arra a célra van, hogy a tornaterem 
tetıszerkezetének a felújításához az önerıt ebbıl biztosítjuk. 
Az iskolának felújítási kötelezettségei is lesznek, komoly homlokzatjavításra lesz szükség és 
nincs egyéb fedezetünk, mint a Pejtsik hagyaték.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester:  
 
Az iskola tatarozása fontos dolog, de az megoldható lenne, még ha átnyúlna a következı évre, 
akkor is. Úgy gondolom, hogy ez a pályázat most pillanatnyilag fontosabb, mint a tatarozás, 
nem kisebbítve ezzel annak a fontosságát.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Abban az esetben, ha a tornaterem tetıszerkezetére benyújtott pályázat, illetve a napelemes 
pályázat önerejét összeadjuk, akkor a Pejtsik hagyatéknak vége. Mind a kettıt nemes célnak 
tartom, de ez alapján kell meghoznunk a döntésünket.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Kivel kell az önkormányzatnak tárgyalni a Pejtsik hagyaték felhasználásával kapcsolatban? 
 
Gibárszki Sándorné, iskolaigazgató: 
 
A hatályos szabályzat értelmében a tantestület az, aki a felhasználási tervet benyújtja a 
Képviselı-testület felé, és a Képviselı-testület jóváhagyása kell hozzá.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Úgy gondolom, hogy az önmagában talán nem megoldhatatlan helyzet, ha felhasználnánk 
teljesen a hagyatékot és közben tatarozni kéne, hiszen három év múlva –e beruházás mellett 
pénzösszegek fognak felszabadulni. Egy éves megtakarítás lehet az egész homlokzat 
felújítására elegendı lenne.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja az elızıekben jegyzı asszony által ismertetett, a „Napelemes energetikai 
korszerősítéssel elérhetı villamos áramköltség kiváltása Uniós pályázatok segítségével” 
tárgyú határozat-tervezetet. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
78/2012. (IV. 19.) Kth. 
 
Napelemes energetikai korszerősítéssel elérhetı villamos áramköltség kiváltása Uniós 
pályázatok segítségével 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Napelemes energetikai 
korszerősítéssel elérhetı villamos áramköltség kiváltása Uniós pályázatok segítségérıl szóló 
elıterjesztést megtárgyalta. A pályázat önerejének biztosítása céljából az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola és Könyvtár önerejének biztosítása céljából a Pejtsik hagyaték 
felhasználásnak lehetıségérıl, a többi intézmény önerejének biztosítása érdekében a Koril – 
Fruct Kft. ingatlanvásárlási kérelmét a következı testületi ülésre készítse el a Polgármesteri 
Hivatal. 
 
Határidı: 2012. május 31. 
Felelıs: polgármester, jegyzı 
 
A határozatról értesül:  
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Igazgatója. 
 

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

Urbán Miklós 17,48 órakor távozott a Képviselı-testületi ülésrıl. 
 

2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelme bérleti díjak jóváhagyására 
                (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, volt néhány felvetés ezzel kapcsolatban. 
Korábban létszámhoz volt kötve a bérleti díjak megállapítása, a mostani elıterjesztésben 
nincs.  
A sportrendezvény és a nem sportrendezvény között különbséget kellene tenni, mert a nem 
sportrendezvényen nyilván valamilyen bevétel van. 
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Barna Sándor, képviselı: 
 
A március 1-jétıl számított bérleti díjaknál a létszám kettıbe volt véve. 5 fıig 1500,- Ft + 
Áfa/óra, 5 fı felett 2500,- Ft + Áfa/óra.  
A május 1-jétıl számított bérleti díjak megállapításában nincs benne a létszámkülönbség.  
Az lenne a kérdésem, hogy miért lett így számolva, mert annak, aki fizet ez nem mindegy. 
Továbbra is javaslom, hogy a létszám kategória szerepeljen benne. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Beszéltünk errıl a bizottsági ülésen is, hogy szét kellene választani a sportrendezvényt 
például egy vıfélybáltól, és ezt anyagilag is szétválasztva.  
 
Gibárszki Sándorné, iskolaigazgató: 
 
A bérleti díjak kialakításánál körbenéztünk a szomszédos településeken, hátha ötletet kapunk 
hozzá. Minden alkalommal problémát jelentett, amikor létszámhoz kötött terembérleti díjat 
kértek. Gond volt megállapítani, hogy hány fı is van ténylegesen. Ezért gondoltuk, hogy a 
létszámot kivesszük.  
A három órát nem meghaladó foglalkozások, azok a tanítási napra beférnek.  
A három órát meghaladó sportrendezvények a hétvégére vonatkoznak, amikor plusz főtést 
kell biztosítani, takarító személyzetet. A közalkalmazotti törvény értelmében a hétvégi munka 
után 1,5 napot kellene biztosítani a dolgozónak, ugyanis erre túlóra nem áll rendelkezésre. 
Ezzel szerettük volna kompenzálni a személyzet munkadíját, hogy ne kelljen plusz napot 
kiadni, mert a többieknek akkor helyettesíteni kell ıket.  
A tanulói jogviszonyban álló gyerekek számára ingyenes a terem használata.  
A sportrendezvények során többször voltak teremlabdarúgó bajnokságok, ami igen 
megterhelı, mert nem csak a tornatermet, hanem az öltözıket is rendelkezésükre kell 
bocsátani. Minden csapat zuhanyozik, tetemes meleg vízfogyasztás is van ilyenkor. Igen 
komoly karbantartói munkákra is kerül sor egy-egy ilyen rendezvény után. Külsıs 
személyekrıl van szó, és nem vigyáznak az iskola berendezéseire.  
Ebbıl az iskolának tetemes bevétele nem származik, ezért is szerettük volna ezt a bérleti díjat 
megállapítani.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolnám, hogy a nem sportrendezvénynél a tornacsarnok bérleti díját emeljük fel 4000,- 
Ft-ra, az auláét pedig 2000,- Ft-ra. A létszámot pedig ne tegyük bele, mert az valóban 
követhetetlen.  
 
Gibárszki Sándorné, iskolaigazgató: 
 
Köszönöm, méltányosnak tartom ezt a javaslatot. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A létszám kategóriára tett javaslatomat visszavonom, elfogadom, amit az igazgatónı 
elmondott. A bérleti díjak megállapítását 2012. december 31-ig javaslom elfogadni. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja az Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelmét bérleti díjak 
jóváhagyására azzal, hogy a nem sportrendezvénynél a tornacsarnok bérleti díját emeljük fel 
4000,- Ft-ra, az auláét pedig 2000,- Ft-ra, és az intézmény bérleti díjait 2012. december 31-ig 
állapítsa meg a Képviselı-testület.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza:  
 
79/2012. (IV. 19.) Kth. 
 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár bérleti díjak jóváhagyása iránti kérelemérıl  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola és Könyvtár bérleti díjak jóváhagyásáról szóló kérelmét megtárgyalta. Az intézmény 
bérleti díjait 2012. december 31-ig az alábbiak szerint állapítja meg:  
 

Bérleti díjak 
2012. május 1-jétıl – 2012. december 31-ig  

 oktatási célra sportcélú (3 órát 
nem meghaladó) 
foglalkozásokra 

alkalmankénti (3 
órát meghaladó) 
sportrendezvényre 

alkalmankénti (3 
órát meghaladó) 

nem 
sportrendezvény 

Tornacsarnok  2.000 Ft + ÁFA / 
óra 

3.000 Ft + ÁFA / 
óra 

4.000 Ft + ÁFA / 
óra 

Aula  1.200 Ft + ÁFA / 
óra 

1.500 Ft + ÁFA / 
óra 

2.000 Ft + ÁFA / 
óra 

Tanterem 1.500 Ft + ÁFA / óra  2.000 Ft + ÁFA / 
óra 

2.000 Ft + ÁFA / 
óra 

A legkisebb bérelhetı idı 1 óra. 
 
Az iskolai dolgozói, valamint tanulói jogviszonyban álló tanulók részére: 

1. a teremhasználat ingyenes, ingyenes foglalkozást biztosítók számára 
2. a teremhasználat térítésdíj-köteles, díjköteles foglalkozást biztosítók számára 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. évben érvényes bérleti 
díjakat a 2012. decemberi ülésén tárgyalja meg. 
 
Határidı: 2012. november 30-ig elıterjesztés elkészítése a 2013. évben érvényes bérleti 
díjakra vonatkozóan. 
Felelıs: polgármester,  
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Igazgatója. 
 
A határozatról értesül:  
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Igazgatója. 
 

======================= 
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3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés Településrendezési terv módosítására 
                (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elıterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részletesen tárgyalta, egyetértett a 
határozat-tervezettel.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Ennek kapcsán volt arról szó, hogy elkészíti a Rédeiné azt a kérvényt a hatóság irányába, 
miszerint a realitás irányába szeretnénk módosítani az ártéri öblözetnek a határait, mert a 
tiszaújfalusi rész messze nem árvízzel érintett terület.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez nem az utolsó szavazás ebben a kérdésben, ez a javaslataink figyelembe vételére 
vonatkozik.  
A véglegesnél csak úgy fogadjuk el, ha mindezek benne lesznek. 
 
- Szavazásra bocsátja a Településrendezési terv módosítására szóló határozat-tervezetet.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
80/2012. (IV. 19.) Kth. 
 
Településrendezési terv módosítása 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a Településrendezési terv 
módosításáról szóló elıterjesztését megtárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén 
elhangzott módosításokkal azt elfogadja. 
 
Határidı: értelemszerően, folyamatos 
Felelıs: polgármester 
 

======================= 
 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Tájékoztató a 2011. évi járdaépítésekrıl és elıterjesztés a 2012. évi önerıs 
                 járdaépítési munkákra (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részletesen megtárgyalta. A javaslat az volt, 
hogy a 2. sz. mellékletben felsorolt munkákra 500 eFt-ot biztosítson a Képviselı-testület a 
2012. évi tartalék keret terhére. 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a 2012. évi önerıs járdaépítési munkákhoz szükséges 500 e Ft-ot 
a 2012. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítsa a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
81/2012. (IV. 19.) Kth. 
 
Tájékoztató a 2011. évi járdaépítésekrıl és elıterjesztés a 2012. évi önerıs járdaépítési 
munkákra 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évi járdaépítésekrıl   
szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadta. A 2012. évi önerıs járdaépítési munkákhoz 
szükséges 500 e Ft-ot a 2012. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja. 
 
Határidı: értelemszerően, folyamatos 
Felelıs: polgármester, Barton András vezetı-fıtanácsos 
 
A határozatról értesül:  
Barton András vezetı fıtanácsos 
Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
 

====================== 
 
5.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Tiszaalpár Nagyközségi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelme ingatlan 
                 biztosítása tárgyában (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta. Az a véleményem, hogy mindaddig nem 
tudom támogatni, amíg az épület fenntartásának a pénzügyi fedezetét nem látom biztosítva. 
Másrészt szeretnénk látni, melyek ezek a tárgyak, amiket ki szeretnének állítani és esetleg 
más helyen, az önkormányzat meglévı bemutatótermében kiállíthatóak lennének.  
Másik indok, hogy az Eperke Családi Napközi szeretne pályázatot benyújtani az épületre, 
mert ez az épület erre a célra van kialakítva.  
 
- Szavazásra bocsátja, hogy az ingatlan átadását - tekintettel arra, hogy az EPERKE Családi 
Napközit fenntartó Egyesület arra pályázatot kíván benyújtani, továbbá a kért ingatlant 
értékesíteni kívánja az önkormányzat – ne támogassa a Képviselı-testület.   
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A Polgármesteri Hivatal felméri, hogy a jelenlegi kiállítóhelyek alkalmasak-e Tiszaalpár 
Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által kiállítandó tárgyi eszközök 
elhelyezésére. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
82/2012. (IV. 19.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelme ingatlan biztosítása 
tárgyában 
 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpár Nagyközség Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét megtárgyalta a kért ingatlanra vonatkozóan. Az ingatlan 
átadását - tekintettel arra, hogy az EPERKE Családi Napközit fenntartó Egyesület arra 
pályázatot kíván benyújtani, továbbá a kért ingatlant értékesíteni kívánja - nem támogatja.  
 
A Polgármesteri Hivatal felméri, hogy a jelenlegi kiállítóhelyek alkalmasak-e Tiszaalpár 
Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által kiállítandó tárgyi eszközök 
elhelyezésére. 
 
Határidı: 2012. június 30.  
Felelıs: polgármester, jegyzı 
 
A határozatról értesül:  
Ajtai Elemérné CNÖ Elnöke 
Ajtai Elemér CNÖ képviselı 
 

====================== 
 
6.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételeinek biztosításáról 
                (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslattal egyetértett. 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy saját költségvetése terhére biztosítsa a Képviselı-testület a 
gyermekjóléti szolgáltatás szabályszerő mőködéséhez szükséges személyi kiadások 
többletköltségét 2012. december 31-ig. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
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83/2012. (IV. 19.) Kth. 
 
Elıterjesztés a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételeinek biztosításáról 
 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a gyermekjóléti 
szolgáltatás személyi feltételeinek biztosítása tárgyú elıterjesztést és úgy határoz, hogy saját 
költségvetése terhére biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatás szabályszerő mőködéséhez 
szükséges személyi kiadások többletköltségét 2012. december 31-ig. 
 
Határidı: 2012. december 31.  
Felelıs: polgármester 
 
A határozatról értesül:  
KAPOCS Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény 6100 Kiskunfélegyháza, 
Hunyadi u. 6. 
Kiskunfélegyházi Kistérség Szolgáltató Intézménye 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. 
Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
 

====================== 
 
7.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Kérelem közvilágítás biztosítására az Arany János utca 24. számú ingatlanhoz 
                (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta. Mivel a településen több ilyen probléma 
van, illetve több ilyen irányú kérelem is volt korábban, a bizottság azt javasolta, hogy a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, az alpolgármester és a polgármester 2012. május 31-
ig járja be a települést, és június 30-ig nyújtson be elıterjesztést a felmért helyzetrıl a 
Képviselı-testület felé.  
 
- Szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát a közvilágítás biztosítására 
az Arany János utca 24. sz. ingatlanra vonatkozó kérelemmel kapcsolatban.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
84/2012. (IV. 19.) Kth. 
 
Kérelem közvilágítás biztosítására az Arany János utca 24. számú ingatlanhoz 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a kérelmet megtárgyalta, a 
kérelem jogosságának elbírálása céljából 2012. május 31-ig a települést a Polgármester, 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke, Alpolgármester együtt bejárja, felméri a 
közvilágítás helyzetét és 2012. június 30-ig elıterjesztést nyújt be a Képviselı-testületnek. 
 
Határidı: 2012. május 31., elıterjesztés benyújtása 2012. június 30. 
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Felelıs: polgármester, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke, alpolgármester 
 
A határozatról értesül:  
Kérelmezı 
Polgármester, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke, Alpolgármester 
 

==================== 
 
8.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Teniszezık Baráti Körének kérelme pálya biztosítására 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság alaposan megtárgyalta. Jelen volt a Teniszezık Baráti 
Köre képviseletében Bálint Imréné és Fodor Árpádné. 
A bizottság egyetértett a kérelemmel, a pénzügyi részre az a javaslata, hogy ha például a 
Sportegyesület keretén belül szakosztályként mőködnének, akkor nagyobb lehetıség lenne 
pályázatot benyújtani.  
Úgy tőnik, hogy el fog férni a teniszpálya a focipálya melletti kisebb területen.   
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a kérelem benyújtói hozzanak létre egyesületet, vagy 
csatlakozzanak egy már mőködı egyesülethez, ezáltal lehetıség nyílhat pályázat benyújtására. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
85/2012. (IV. 19.) Kth. 
 
Teniszezık Baráti Körének kérelme pálya biztosítására 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a kérelmet megtárgyalta, javasolja 
a kérelmet benyújtóknak, hogy egyesületet hozzanak létre vagy csatlakozzanak egy már 
mőködı egyesülethez, ezáltal lehetıség nyílhat pályázat benyújtására. 
 
A határozatról értesül:  
Bálint Imréné a kérelmet benyújtók képviselıje 
 

====================== 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Tiszaalpári Sportegyesület kérelme önerı biztosításáról 
                (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részletesen megtárgyalta. Az önerıt a Sportegyesület a 
kerítés pályázatának az önerejéhez kéri, ugyanakkor a jelenleg meglévı és felújított 
épületének az emeleti szintjére 4 db konvektort kérnek az elbontott óvoda épületébıl.  
A bizottság támogatja az önerı 561 eFt összegét és a konvektorok átadását is.  
Az elkészült terveket kérnénk, hogy az egyesület mutassa be a Képviselı-testület számára. 
A kerítésépítés elıtt a nyárfákat mindenképpen ki kell szedni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Azt gondolom, hogy a 2,5 millió Ft támogatásból ennek az összegnek ki kellett volna jönnie. 
Csak merem remélni, hogy két hónap múlva nem szembesülünk megint egy ilyen 
kérelemmel, mert azt már biztos, hogy nem fogom megszavazni. Igazságtalannak érzem a 
többi civil szervezettel szemben. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ugyanakkor ez a település központjának a szebbé tételérıl szól, egy szép esztétikus kerítéssel. 
Ez közérdek is nem csak a Sportegyesület érdeke. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A két dolgot ne mossuk össze, mert a 2,5 millió Ft-ot a Sportegyesület mőködési 
támogatásként kapta, az 561 eFt pedig egy beruházás önereje, ami nem csak a 
sportegyesületnek szól, hanem Tiszaalpár központját szebbé teszi, illetve Tiszaalpár 
Önkormányzatának a vagyonát gyarapítja. 
 
Kacziba Sándor, képviselı 
 
A Sportegyesület vezetısége nevében pontosan ezért szerettük volna, hogy a március 16-i 
megbeszélésen minden képviselı jelen van, mert mindenki tájékozottabb lenne az elmúlt 2-3 
év munkájáról és a jelenlegi állapotáról.  
Próbáljuk azt is figyelembe venni, hogy ez nem csak a Sportegyesület érdeke, hanem az egész 
településé, amivel a település központja valóban szebb lesz. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Nem azt vitatom, hogy ez nem egy nemes cél, nem is azt, hogy nincsenek eredményeik a 
Sportegyesületnek, biztos, hogy vannak, ezt elismerem. 
Csupán azt kifogásoltam, hogy van legalább húsz civilszervezetünk, és aránytalannak érzem 
azt a támogatást, amit a Sportegyesületnek adunk, a többi civil szervezettel szemben.  
Mindegyik civil szervezetet arra bíztattunk, hogy pályázzanak, és ha ezt megfogadják, akkor 
akár húsz ilyen beadvány is elénk kerülhet, és akkor mit fogunk csinálni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Fogom kezdeményezni a Sportegyesületnél, hogy hívja meg még egyszer a testületet egy 
megbeszélésre. A képviselı-társak is meglátnák, hogy valóban szép beruházást hajtottak 
végre a pályázaton. 
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- Szavazásra bocsátja, a Képviselı-testület a Tiszaalpári Sportegyesület kérelmét támogassa. 
A kért 561 000 Ft-ot a 2012. évi költségvetésének tartalékának terhére biztosítsa, továbbá 
térítésmentesen adja át a 4 db konvektort.  A tervekrıl a Sportegyesület tájékoztassa a 
Képviselı-testületet. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
86/2012. (IV. 19.) Kth. 
 
 
Tiszaalpári Sportegyesület kérelme önerı biztosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpári Sportegyesület 
kérelmét támogatja. A kért 561 000 Ft-ot 2012. évi költségvetésének tartalékának terhére 
biztosítja. Térítésmentesen átadja továbbá a 4 db konvektort.  A tervekrıl a Sportegyesület 
tájékoztassa a Képviselı-testületet. 
 
Határidı: értelemszerően, folyamatosan 
Felelıs: polgármester 
 
Határozatról értesül:  
Parádi László Sportegyesület Elnöke 
Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
 

====================== 
 
10.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Javaslat a Mővelıdési Ház parketta felújítására 
                  (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, a szükségessége nem vitatható.  
Az idıpontot kell úgy meghatározni, hogy legalább két hét biztosítva legyen a munka 
elvégzésére.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Megnéztük a programokat, és a június 18. és július 1. közötti idıszak lenne a legalkalmasabb 
a felújítási munkákra. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a Mővelıdési Ház parketta felújítására kért 250 000 Ft-ot 2012. évi 
költségvetésének tartalék keret terhére biztosítja a Képviselı-testület. A felújítás tervezett 
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idıpontja a nyári idıszak kevésbé kihasznált - 2012. június 18-tól, 2012. július 1-jéig terjedı 
– idıszakra essen.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
87/2012. (IV. 19.) Kth. 
 
Javaslat a Mővelıdési Ház parketta felújítására 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Mővelıdési Ház parketta 
felújításával egyetért. A kért 250 000 Ft-ot 2012. évi költségvetésének tartalék keret terhére 
biztosítja. A felújítás tervezett idıpontja a nyári idıszak kevésbé kihasznált - 2012. június 18-
tól 2012. július 1-jéig terjedı - idıszaka. 
 
Határidı: 2012. július 1. 
Felelıs: polgármester,  
közterület-felügyelı 
 
Határozatról értesül: 
Boris Ferenc közterület-felügyelı 
 

======================= 
 
11.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: ALARM-TOP Kft. árajánlata a Polgármesteri Hivatalban térfigyelı kamerák 
                   felszerelésére (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta. A két ajánlat közül a 114.260,- Ft-os 
ajánlatot támogatta, amely csatlakozna a jelenlegi térfigyelı rendszerhez.  
A két térfigyelı kamera közül az egyik az önkormányzat udvarán lenne felszerelve, a másik a 
Petıfi szobornál. 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Képviselı-testület az ALARM-TOP Kft. ajánlata közül a 
114.260 Ft + ÁFA összegő ajánlat megvalósítását támogassa. A 114 260 Ft + ÁFA kiadást 
2012. évi költségvetésének tartalék keret terhére biztosítsa.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
88/2012. (IV. 19.) Kth. 
 
ALARM-TOP Kft. árajánlata a Polgármesteri Hivatalban térfigyelı kamerák felszerelésére 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ALARM-TOP Kft. ajánlatát 
megtárgyalta és a 114.260 Ft + ÁFA összegő ajánlat megvalósítását támogatja. A 114 260 Ft 
+ ÁFA kiadást 2012. évi költségvetésének tartalék keret terhére biztosítja. 
 
Határidı: 2012. május 31. 
Felelıs: polgármester 
 
Határozatról értesül:  
ALARM-TOP Kft., 6000 Kecskemét, Március 15. u. 56. 
Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
 

====================== 
 
12.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Javaslat a tiszaalpári Templomdomb díszkivilágításának korszerősítésére 
                  (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta. 120 eFt-os anyagköltség merülne fel ezzel 
kapcsolatban és lényegesen korszerőbb, kevesebb elektromos áramot fogyasztó rendszer 
lenne kiépítve.  
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Képviselı-testület a tiszaalpári Templomdomb 
díszvilágításának korszerősítésére vonatkozó ajánlatot támogassa és a 120 000 Ft (ÁFA-val 
növelt összeg) kiadást 2012. évi költségvetésének tartalék keret terhére biztosítsa. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
89/2012. (IV. 19.) Kth. 
 
Javaslat a tiszaalpári Templomdomb díszvilágításának korszerősítésére 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a tiszaalpári Templomdomb 
díszvilágításának korszerősítésére vonatkozó ajánlatot megtárgyalta, azt támogatja és a 
120 000 Ft (ÁFA-val növelt összeg) kiadást 2012. évi költségvetésének tartalék keret terhére 
biztosítja. 
 
Határidı: 2012. június 30. 
Felelıs: polgármester 
Határozatról értesül:  
Kopjás Mihály villamos ipari technikus 
Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
 

======================= 
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13.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Novák Zoltán Tiszaalpár, Esze Tamás utca 8. sz. alatti lakos ingatlan-csere 
                   kérelme (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, támogatta. 
A kinti benzinkúttal szemben lévı területnél egy út cserérıl van szó, amelyik út keresztezi 
Novák Zoltánnak a földterületét. Ezt szeretné elcserélni a területébıl kivett, a másik út 
szélesítésére használható területtel.  
 
 - Szavazásra bocsátja Novák Zoltán ingatlan-cserére vonatkozó kérelmét. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
90/2012. (IV. 19.) Kth. 
 
Novák Zoltán Tiszaalpár, Esze Tamás utca 8. sz. alatti lakos ingatlan-csere kérelme 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Novák Zoltán Tiszaalpár, Esze 
Tamás utca 8. sz. alatti lakos kérelmét elfogadja. A szükséges változtatási vázrajz kérelmet 
elkészíteti, azt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elé terjeszti. 
 
Határidı: 2012. május 31. (vázrajzok elkészítetése) 
Felelıs: Barton András vezetı fıtanácsos 
Határozatról értesül:  
Novák Zoltán Tiszaalpár, Esze Tamás utca 8. sz. alatti lakos  
Barton András vezetı fıtanácsos 
 

====================== 
 
14.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Dr. Pethı Anada Zsuzsa Tiszaalpár, Thököly utca 37. sz. alatti lakos  
                  ingatlan-csere kérelme (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, támogatta. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Dr. Pethı Anada Zsuzsa ingatlan-
cserére vonatkozó kérelmét.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
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91/2012. (IV. 19.) Kth. 
 
dr. Pethı Anada Zsuzsa Tiszaalpár, Thököly utca 37. sz. alatti lakos ingatlan-csere kérelme 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete dr. Pethı Anada Zsuzsa 
Tiszaalpár, Thököly utca 37. sz. alatti lakos kérelmét elfogadja. A szükséges változtatási 
vázrajz kérelmet elkészítteti, azt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 
elé terjeszti. 
 
Határidı: 2012. május 31. (vázrajzok elkészítetése) 
Felelıs: Barton András vezetı fıtanácsos 
Határozatról értesül:  
dr. Pethı Anada Zsuzsa Tiszaalpár, Thököly utca 37. sz. alatti lakos 
Barton András vezetı fıtanácsos 
 

======================= 
 
15.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés az üzletek éjszakai nyilvántartási rendjérıl szóló rendelet 
                  megalkotására (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mindkét bizottság megtárgyalta és támogatta. Felmerült a kérdés, hogy azokat az idıpontokat, 
amikor munkaszüneti napok áthelyezésére kerül sor, és ott 3-4 nap is munkaszüneti nap lesz, 
azt hogyan oldjuk meg.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Amennyiben munkanap áthelyezésre kerül sor, akkor a munkaszüneti napok tekintetében 5,00-
24,00 óráig tartó nyitva tartás érvényes.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azért került sor a rendelet módosítására, mert néhány vendéglátóhely szomszédságából több 
jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy a nyugalmuk nincs biztosítva. Úgy gondoljuk, hogy 
ezzel ennek is elejét tudjuk venni. Ami az üzletek bezárása után az utcán történik atrocitás, az 
a polgárırségre és a rendırségre tartozik.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı 
 
A szabály azt mondaná, hogy az 5,00-24,00 óráig való nyitva tartás az a péntek, szombat, 
valamint a munkaszüneti napot megelızı napon lenne. Nem a munkaszüneti napon. Így 
ellentmondásos ez a szabályzat. Pont arról lenne szó, hogy leszabályozzuk, hogy vasárnap és 
munkaszüneti napokon csak 22,00 óráig legyenek nyitva.  
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Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Amikor errıl beszéltünk, akkor azt kértem, hogy olyan esetben, amikor két 24,00 órás nap 
közé esik egy 22,00 órás, akkor a 24,00 órás legyen az irányadó.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Még ezen lazítani nem kellene szerintem. 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
2-3 kocsma miatt szükségeltetik ez a szigorítás. Azért ne felejtsük el, hogy nyáron 10,00 óra 
körül még világos van. Ne húzzuk le teljesen a vendéglátóhelyeken a rolót, mert aki 
kocsmába jár, nem mindenki randalírozik. Nyáron nem tartanám soknak a 24,00 óráig való 
nyitva tartást sem, viszont azt feltétlenül be kellene tartani.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Van –e módosító javaslat? 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Ahogy már elmondtam, amennyiben két 24,00 órás nap közé egy 22,00 órás nap esik, akkor a 
24,00 óra legyen az irányadó mind a három nap tekintetében.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja Dr. Csernus Tibor képviselı módosító javaslatát, miszerint az üzletek 
éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló rendelet 3. § (1) bekezdése egészüljön ki azzal, hogy  
amennyiben két 24,00 órás nap közé egy 22,00 órás nap esik, akkor a 24,00 órás nyitva tartás 
legyen az irányadó mind a három nap tekintetében.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

Rendelet 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 

…../….. (…….) önkormányzati rendelete 
 

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl 
 
 
 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az üzletek éjszakai (2200 óra és 0600 óra közötti) 
nyitvatartási rendjérıl a következıket rendeli el: 
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1. §  A rendelet célja az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásával a lakosság 
nyugalomhoz, különösen az éjszakai (2200-0600 óra között) pihenéshez való 
alkotmányos jogának biztosítása. 

 
2. §  A rendelet hatálya Tiszaalpár Nagyközség közigazgatási területén mőködı 

mőködési engedély, illetve bejelentés köteles termékek forgalmazását, valamint 
szeszesital kimérést végzı üzletekre és azok üzemeltetıire terjed ki. 

 
3. §         (1)  A rendelet hatálya alá tartozó üzletek hétfıtıl csütörtökig, valamint vasárnap és 

munkaszüneti napon: 500 órától 2200 óráig, péntek, szombat, valamint 
munkaszüneti napot megelızı napokon 500 órától 2400 óráig tarthatnak nyitva. 
Amennyiben két 500 órától 2400 óráig nyitva tartó nap közé egy 500 órától 2200 
óráig nyitva tartó nap esik, akkor a 500 órától 2400 óráig tartó nyitva tartás az 
irányadó mind a három nap tekintetében. 

 
 

(2) A vendéglátóhelyek rendezvényt tarthatnak évente egységenként 6 alkalommal 
2200 óra és 0300óra között. A zenés rendezvényt a megkezdése elıtt 8 nappal, a 
mellékletben megjelölt nyomtatványon a település jegyzıjének be kell jelenteni. 

 
(3) Az (1) bekezdésben megfogalmazott korlátozás nem vonatkozik a december 31. 

napján 2400 órától január 1. napján 500 óráig terjedı idıszakra. 
 

4. §  (1) Ez a  rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba. 
 

(2) Rendelkezéseit a hatályba lépéskor érvényes mőködési engedéllyel rendelkezı 
üzletekre is alkalmazni kell.  

 
(3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 

 
Tiszaalpár, 2012. április 10. 
 
 
dr. Vancsura István                         dr. Menyhárt Anett  
   polgármester                           jegyzı 
 

======================== 
 
16.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl 
                  szóló rendelet módosítására (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mindkét bizottság tárgyalta, javaslatuk, hogy 2012. május 04-én 12,00 óráig kérik a képviselık 
javaslatát a rendelet módosításához. A következı testületi ülésre elıkészítjük a rendelet 
módosítását. 
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- Szavazásra bocsátja, 2012. május 4-én 12.00 óráig küldjék meg a képviselık a jegyzı 
részére írásban a módosító javaslatokat az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, 
elidegenítésérıl szóló helyi rendeletre vonatkozóan. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
92/2012. (IV. 19.) Kth. 
 
Elıterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl szóló 
rendelet módosítására 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati lakások és 
helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl szóló rendelet módosításáról szóló rendelettervezetre 
vonatkozóan az Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát elfogadta, 
hogy 2012. május 4-én 12.00 óráig küldjék meg a képviselık a jegyzı részére írásban a 
módosító javaslatokat a helyi rendeletre vonatkozóan. 

 
 
Határidı: 2012. május 4. (javaslatok megküldése), 2012. május 31. (rendelettervezet 
beterjesztése) 
Felelıs: jegyzı 
 

===================== 
 
17.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés a helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról szóló 7/2006. (III.31.) 
                   számú rendelet módosításáról (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A rendelet-tervezetben elírás történt, a 13. §. (1) bekezdésében a rendelet 8. §-a nem veszti 
hatályát, azt ki kell venni belıle. Helyesen: 13. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép 
hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a rendelet 9. §. (1) bekezdése hatályát 
veszti.  
A közösségi szintér marad egyelıre így, ahogy eddig volt, hogy a hivatalhoz van beintegrálva. 
Mindaddig, amíg nem látjuk az iskolának és könyvtárnak a sorsát, addig nem célszerő ezen 
változtatni.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a helyi közmővelıdési feladatok 
ellátásáról szóló 7/2006. (III.31.) számú rendelet módosításáról szóló elıterjesztést. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotja: 

R E N D E L E T 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
___/2012. (hó.nap) Ktr. sz. rendelete 
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a helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról 
szóló 

7/2006. (III.31.)   számú rendelet 
módosításáról 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi közmővelıdési feladatok 
ellátásáról szóló 7/2006. (III.31.)   számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 
A rendelet 1. §. b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„1. §. b.)    a közösségi színtér szolgáltatásainak igénybevételére;” 
 
A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2. §.  Az önkormányzat  közösségi színtere  nem lehet  elkötelezett  egyetlen  vallás,   

világnézet  vagy politikai  irányzat  mellett sem, illetve ilyen  szempontból  
senkit  sem részesíthet  hátrányos  megkülönböztetésben. A  törvényben és e  
rendeletben  rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, 
politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel 
nélkül.” 

 
A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„3. §.   E rendelet hatálya kiterjed 

– a helyi közmővelıdési tevékenység megvalósulásában résztvevıire, a 
településen lakó állampolgárokra; 

– az önkormányzat közösségi színterére, alkalmazottaira; 
– a rendelet által szabályozott, közmővelıdési megállapodás vagy más úton  
– támogatott intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok 

fenntartóira és mőködtetıire; 
– a képviselı-testületre és szerveire, a Polgármesteri Hivatalra. 

 
A rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„5. §.   Az önkormányzat a Törvény 78. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a 

rendelet 4. §-ában foglalt feladatai ellátása érdekében közösségi színteret 
mőködtet.” 

 
A rendelet 8. §-át megelızı cím helyébe az alábbi cím lép: „Az önkormányzat közmővelıdési 
kapcsolatos feladatellátása” 
 
A rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„8. §.   Az önkormányzat közmővelıdési feladatait a település tradícióit is figyelembe 
véve  
        fenntartóként:  
 

- az Árpád Mővelıdési Ház, 
- a Kádár Lajos Közösségi Ház, 
- a Kosár- és vesszıtermék győjtemény kiállítása,  
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- a Helytörténeti és természetrajzi kiállítás,  
- a Kádár Lajos emlékszoba, 
- az Árpádkori Falurekonstrukció 

 
keretein belül látja el. 
Az Árpád Mővelıdési Ház - Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat szakfeladataként - 
közösségi színtérként mőködik. 
 

 
A rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„10.§.          (2) A képviselı-testület közmővelıdéssel kapcsolatos feladatkörei különösen: 
 

- jóváhagyja a közösségi színtér szervezeti és mőködési szabályzatát; éves 
munkatervét; használati szabályait; 

- költségvetésében elfogadja a közösségi színtér finanszírozását; 
- megállapítja a közösségi színtér létszámnormatíváit; 
- jóváhagyja a közmővelıdési megállapodásokat” 

 
 
A rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„11. §. (1) Az önkormányzat közmővelıdési színterének törvényességi ellenırzését,  
                gazdálkodási felügyeletét a jegyzı látja el.” 
 
A rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
12. §. Az önkormányzat közmővelıdési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a  
          közösségi színtér fenntartásához, illetve a 9. §. szerinti alapfeladatok 
          teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a közmővelıdési  
          megállapodásban rögzített feladatok finanszírozását. 
 
13. §.  
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg  

a 9.§. (1) bekezdése hatályát veszti. 
 
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
 
dr. Vancsura István       dr. Menyhárt Anett s.k. 
      polgármester        jegyzı 
 

======================= 
 
18.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Javaslat a Tavaszköszöntı programjaira 
                  (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A javaslatot a Tavaszköszöntı programra a képviselı-társak megkapták.  
Április 29-én lesz a Polgárır nap is megtartva, bízzunk benne, hogy az idıjárás is kegyes lesz 
és sikeresek lesznek a programok. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Tavaszköszöntı program 
elfogadását.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
93/2012. (IV. 19.) Kth. 
 
Javaslat a Tavaszköszöntı programjaira 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi Tavaszköszöntı 
programjaira tett javaslatot elfogadja. 
 
Határidı: 2012. április 28. 

==================== 
 
19.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Javaslat tetı-felújítási és kútfúrási munkákra vonatkozó árajánlatok kérésére 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Továbbra is a javaslatnál maradunk, hogy kérjünk be árajánlatot, mert nem sikerült Losonczi 
úrral beszélni ebben az ügyben.  
 

Csernák Csilla képviselı 18,50 órakor kiment a Képviselı-testületi ülésrıl,  
így a jelenlévı képviselık száma: 7 fı. 

 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a javaslatot, tetı-felújítási és kútfúrási 
munkákra vonatkozó árajánlatok kérésére.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
94/2012. (IV. 19.) Kth. 
 
Javaslat tetı-felújítási és kútfúrás munkákra vonatkozó árajánlatok kérésére  

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a tetı-felújítási és kútfúrási 
munkákra vonatkozó elıterjesztést elfogadta, felhatalmazza a polgármestert árajánlatok 
bekérésére. 
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Határidı: 2012. május 31. (árajánlatok bekérésére) 
Felelıs: Barton András vezetı fıtanácsos 
 

====================== 
 
20.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Javaslat a kátyúzási munkák elvégzésére, külterületi utak javítására 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A kátyúzásra kértünk árajánlatokat, a legjobb árajánlatot a Duna Aszfalt adta.  
Tavaly a kátyúzási munkákat 3 millió Ft helyett 1,3 millió Ft-ból meg tudtuk oldani, 
közmunkások bevonásával. A Vakond Kft. biztosította a technológiát hozzá, így kevesebb, 
mint feléért meg tudtuk oldani, mint az elıirányzat volt.  
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Ha 50 tonnánál maradunk, akkor szinte ugyanakkora összegért most is meg lehet oldani. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
21.800,- Ft + Áfa/tonna árban 50 tonna lenne felhasználva az idén.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Tavaly 59,4 tonna aszfalt lett elhasználva.  
 
Bartucz István, településüzemeltetı: 
 
Tavaly 1,3 millió Ft volt, de a szállítási költségek miatt 1,8 millió Ft-ra jött ki az útjavítás 
költsége. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javaslom, hogy különítsünk el erre 2 millió Ft-ot. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Úgy kell az összeget meghatározni, hogy a belterületi kátyúzásra, valamint a külterületi 
földutak javítására mennyi összeget biztosítunk, tehát a gréder fogyasztását is bele kell venni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
El kell dönteni, hogy mekkora legyen az összeg, hogy a gréder költsége és a gépkezelı bére is 
beleférjen a költségvetésünkbe.  
Az aszfalt 1,8-2 millió Ft, a földutakra minimum 1,5 millió Ft kell.  
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Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Azt javaslom, hogy 3 millió Ft-ot különítsünk el erre, és azt ne lépjük túl. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Úgy néz ki, hogy talán lesz, aki tudja kezelni a grédert, de a munkaügyi központtól 
pillanatnyilag nem tudjuk kihozni, csak májusban. Megnézzük, hogy alkalmi 
munkavállalóként tudjuk –e alkalmazni.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Amennyiben nem lehet így kihozni, akkor erre egy létszámot és munkabért kell biztosítani a 
testületnek két hónapra. 
 
Bartucz István, településüzemeltetı: 
 
Javaslom 120 eFt/hó biztosítását, hogy ne legyen bérfeszültség a közte és a munkatársa 
között. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a Képviselı-testület a Duna Aszfalt Út és Mélyépítı Kft-tıl 
vásárolja meg a kátyúzási munkákhoz szükséges aszfaltot. A munkálatok elvégzését a 2011. 
évihez hasonlóan közfoglalkoztatott bevonásával végezze el. A gépkezelı munkabére bruttó 
120.000,- Ft/hó, maximum 2 hónapra. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 95/2012. (IV. 19.) Kth. 
 
Javaslat a kátyúzási munkák elvégzésére, külterületi utak javítására 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Duna Aszfalt Út és Mélyépítı 
Kft-tıl vásárolja meg a kátyúzási munkákhoz szükséges aszfaltot. A munkálatok elvégzését a 
2011. évihez hasonlóan közfoglalkoztatottak bevonásával végzi el.  
 
A gépkezelı munkabére bruttó 120.000,- Ft/hó. 
A foglalkoztatás idıpontja: maximum 2 hónap. 
 
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosított keretösszegen belül a Polgármester, a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke, valamint Bartucz István település-üzemeltetı 
határozza meg az összeg felhasználásának – mely utcák, milyen mennyiségben kerüljenek 
kátyúzásra – módját. 
Határidı:  2012. évben folyamatosan 
Felelıs: polgármester, 
  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke, 
  Bartucz István település-üzemeltetı 

===================== 
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21.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Tájékoztató Sporthorgász Egyesületek BKM-i Szövetségének határozatáról 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A határozatban arról értesít bennünket a BÁCSHOSZ, hogy a kompromisszumos javaslattal 
nem tudnak foglalkozni és az eredeti szerzıdést tekintik érvényesnek. Innentıl kezdve úgy 
tőnik, hogy ez a része lezáródott a velük való tárgyalásnak. További lehetıséget kell keresni 
arra, hogy ezt a vizet, hogy tudnánk mihamarabb visszaszerezni. Ez ügyben megkerestem Dr. 
Nagy Attila ügyvéd urat, aki levélben válaszolt a megkeresésre.  
Azt javaslom, hogy a következı testületi ülésre hívjuk meg az ügyvéd urat és részletesebben 
is be tud számolni az elgondolásáról ezzel a kérdéssel kapcsolatban.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Hívjuk meg Tiszasas polgármesterét is, és ha ık is azon az állásponton lesznek, hogy ezt nem 
hagyhatjuk annyiban, akkor a következı testületi ülésen el lehet egy olyan pontig jutni, 
aminek mentén lehet határozni arról, hogy mondjuk fel a szerzıdést. Ebbıl a helyzetbıl, 
mivel a kompromisszumos lehetıséget visszadobták, így csak ez az egy kiút létezik.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy az általam megbízott jogászt és Tiszasas polgármesterét is hívjuk  
meg a májusi rendes testületi ülésre. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
96/2012. (IV. 19.) Kth. 
 
Tájékoztató Sporthorgász Egyesületek BKM-i Szövetségének határozatáról 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja, hogy a Polgármester az 
általa megbízott jogászt és Tiszasas polgármesterét is hívja meg a májusi rendes testületi 
ülésre. 

 
Határidı: 2012. május 31. 
Felelıs: polgármester 

 
Határozatról értesül: 
Tiszasas polgármestere  
 

======================= 
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22.) Napirendi pont: 
 
        Tárgy: Tájékoztató a Jobbik Magyarországért Mozgalom Tiszaalpári Alapszervezetének 
                    megalakulásáról (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
        Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Erıs Erzsébet a Jobbik Magyarországért Mozgalom Tiszaalpári Alapszervezetének vezetıje 
tájékoztatott, hogy öt fıvel megalakult Tiszaalpáron a mozgalom.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Örülünk neki, jó munkát kívánunk nekik. 
 
23.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Tájékoztató a bölcsıdék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésé- 
                   hez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított elı- 
                   irányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 
                  1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján készült beszámoló elfogadásáról 
                  (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tállai András államtitkár úr tájékoztatott bennünket, hogy az iskola infrastrukturális 
fejlesztéséhez felhasznált 10 millió Ft támogatás elszámolása rendben megtörtént.  
A továbbiakban sok sikert kíván mindnyájunknak. 
Ezzel az iskola nyílászáróira szóló pályázat lezárult. 
 
24.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés „A Tiszaalpár Nagyközség szennyvíz-elvezetése és tisztítása a 
                   település vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek 
                   megóvásáért” címen a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 számú pályázati projekt  
                   keretében megvalósuló beruházás önerejének igazolására 
                  (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A beruházás nettó bekerülési költsége 2.141.176 eFt, ebbıl az önrész 385.032 eFt, 
amennyiben a jelenleg érvényes támogatási szerzıdés maradna a továbbiakban. 
Szeretném tájékoztatni a tisztelt Képviselı-testületet, hogy ma az OTP-nél próbáltunk 
részletesebben tárgyalni ennek a konkrét igénybevételérıl, illetve a közbeszerzések 
megindításához az OTP-vel meg kell állapodni, írásban rögzíteni kell a hitelfeltételeket.  
Számomra kicsit meglepı volt ez a tárgyalás abban a tekintetben, hogy a lakástakarékosság a 
lakosság részérıl, akik eddig megkötötték a szerzıdést, mőködik. A gondom az, hogy ez az 
összeg nyolc évig folyamatosan gyarapszik, de ehhez nem lehet hozzányúlni, csak a legvégén, 
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a nyolcadik év végén. A hitel összeget kell használnunk a kiegyenlítésre. 2020. táján ér egybe 
a kettı, amikor az állam adja hozzá a 30 %-ot.  
Ha nekünk a teljes hitelösszeget kell használnunk, ennek elég nagy a költsége. 
Hogy a közbeszerzés el tudjon indulni a részletes hitelfelvételi szerzıdést az OTP-vel meg 
kell kötni, de pontosan csak a közbeszerzések után tudjuk meg, hogy mekkora összeg maradt. 
Ennek függvényében kértem, hogy egy nagyon részletes, 10 évre lebontott tervet kapjunk 
meg, hogy pontosan tudjuk, minden évben mi az, ami bennünket terhel, likviditás 
szempontjából ne legyünk gondban.  
 
- Szavazásra bocsátja „A Tiszaalpár Nagyközség szennyvíz-elvezetése és tisztítása a település 
vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért” címen a 
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 számú pályázati projekt keretében megvalósuló beruházás 
önerejének biztosításáról szóló határozat-tervezetet.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
97/2012. (IV. 19.) Kth. 
 
„A Tiszaalpár Nagyközség szennyvíz-elvezetése és tisztítása a település vonzó természeti kör-
nyezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért” címen a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-
0069 számú pályázati projekt keretében megvalósuló beruházás önerejének biztosítása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012-2014. években saját költségvetésének terhére, 
illetve a Tiszaalpári Víziközmő-Társulattal között társberuházói megállapodás keretében 
kívánja a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 azonosító számú települési szennyvízelvezetési és 
szennyvíztisztítási projekt 385.031.712 Ft önrészét biztosítani az alábbiak szerint: 
 
- 57.894.028 Ft-ot elkülönít saját költségvetésében erre a célra, és vállalja, hogy csak 

erre az építési beruházásra használja fel, 
- 327.137.684 Ft-ot a víziközmő társulattal kötött társberuházói megállapodás keretében 

biztosít. 
 
Az önkormányzati költségvetésben elkülönített saját forrás éves tervezett felhasználása a 
projekt céljára: 
 

2012 2013 2014 Összesen: 

21 617 000 18 138 514 18 138 514 57 894 028 
 
Határidı: 2012. május 31. 
Felelıs: polgármester 
Határozatról értesül:  
Bársony Lajos aljegyzı 
Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
 

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

-    S Z Ü N E T    - 
19,30  -  19,35 

 
Kacziba Sándor képviselı nem jött be a Képviselı-testületi ülésre, 

így a jelenlévı képviselık száma: 7 fı. 
 

25.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 2/2012. (II.24.) 
                   Ktr. számú rendeletének módosítására 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár a 2012. évi költségvetés intézményi rész 
finanszírozási tervének átütemezését kérte, ezért kellett módosítani a rendeletet. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésérıl szóló 2/2012. (II. 24.) Ktr. számú rendeletének módosításáról szóló 
elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotja: 

 
 

R ende l e t  
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének  …../2012. (……) Ktr. 

számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 2/2012.(II.24.) Ktr. 

számú rendeletének módosítására 

 

Az önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) és 91. §  (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésérıl szóló 2/2012. (II.24.) Ktr. számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§  A rendelet 6. §-a az alábbiak szerint módosul: 

„ 6. § A Képviselı-testület az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár, mint 
önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 2012. évi költségvetését 57 827 e Ft 
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mőködési bevétellel, 219 808 e Ft mőködési kiadással és 161 981 e Ft 
intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. sz. mellékletének részletezése 
szerint.” 

 

2. § A költségvetési rendelet mellékletei az e rendelet mellékleteinek megfelelıen 
módosulnak. 

 

3. § Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

                           Dr. Vancsura István sk.                            Dr. Menyhárt Anett sk. 

                                  polgármester                                                   jegyzı  

 
 

===================== 
 
26.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Kiskunfélegyházi Rendırkapitányság üzemanyag támogatási kérelme 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Kiskunfélegyházi Rendırkapitányság kéri, hogy a kártyán biztosított keretet további 
200.000,- Ft-tal megemelni szíveskedjünk, az üzemanyagár emelkedése miatt.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Kiskunfélegyházi Rendırkapitányság 
üzemanyag támogatási kérelmét.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
98/2012. (IV. 19.) Kth. 
 
Kiskunfélegyházi Rendırkapitányság üzemanyag támogatási kérelme  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kiskunfélegyházi 
Rendırkapitányság részére a közbiztonság és közrend fenntartásához 200.000. forint 
támogatást  -2012. évi költségvetésének tartalék keret terhére - biztosít. 
 
Határidı: 2012. május 31. 
Felelıs: polgármester 
Határozatról értesül:  
Timafalvi László r. alezredes, kapitányságvezetı  
Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
 

======================= 
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27.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés nyári gyermekétkeztetésrıl 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A mai Magyar Közlönyben jelent meg a települési önkormányzatok részére szociális nyári 
gyermekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott támogatás igénylésének szabályairól a 
rendelet. 
Az elızı évben 50 % önerıt kellett a települési önkormányzatoknak hozzá tenni, ebben az 
évben Tiszaalpár lehetıségei leszőkülnek, mert nincs se a halmozottan hátrányos, se a 
hátrányos települések között. A gyerekek 25 %-a után kapjuk a támogatást. 
A testület ezt támogatná –e? 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az a kérdés, hogy a továbbiakban a gyermekétkeztetést fenntartjuk vagy sem. 
Ugyanakkor azt látom, hogy ezeknek a gyerekeknek szinte egyedüli meleg étkeztetési 
lehetıségének a forrása ez.  
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
Mindenképpen azt javaslom, kérdezzük meg a konyhásokat, hogy milyen látogatottsága volt 
ezeknek az ebédeknek. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Velük szoktam ebédelni, szerintem ki van használva. Elfogyasztják az ételt a gyerekek. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Úgy gondolom, hogy 40 rászoruló gyerek étkeztetése nem lehet probléma. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Van egy új kitétel, hogy az ételt a támogatás legalább harminc százalékának megfelelı 
értékben mezıgazdasági vállalkozó által megtermelt vagy elıállított alapanyagból kell 
biztosítani, amit az elszámolásnál számlával vagy a kistermelıvel, vállalkozóval kötött 
szerzıdéssel kell igazolni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Olyan sokszor szembesülök azzal, hogy Tiszaalpár önkormányzatilag semmilyen hátrányos 
megítélés alá nem esik. Ebbıl hátrányok érnek bennünket, nem beszélve a sok pályázatról, 
amiknél labdába sem rúghatunk.  
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Érdemes lenne az államtitkár úrnak ezzel kapcsolatban írni, indokolják már meg, hogy miért 
alakult ez így ki és lehet –e ezen változtatni egy olyan településen, ahol 10 % fölött van a 
munkanélküliség. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jogosnak tartom, írunk levelet az államtitkár úrnak. 
- Szavazásra bocsátja a nyári gyermekétkeztetés fenntartását. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
99/2012. (IV. 19.) Kth. 
 
Elıterjesztés nyári gyermekétkeztetésrıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 23/2012. (IV.18.) NEFMI 
rendelet alapján benyújtja a pályázatát a nyári gyermekétkeztetésre. A pályázat benyújtásához 
a szükséges önerıt biztosítja. 
 
Határidı: 2012. május 10. 
Felelıs: polgármester, jegyzı 
Határozatról értesül:  
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Igazgatója 
Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 

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

 
28.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Telekegyesítés a gyakorlókertnél (Szóbeli elıterjesztés) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jelenleg három helyrajzi számon van a gyakorlókert és a mellette lévı két terület, amit 
megvásároltunk. 
Barna Sándor képviselı részérıl javaslat volt arra, hogy egyesítsük a három területet és 
méressük ki. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja, hogy a gyakorlókertet és a mellette 
lévı két területet egyesítsük és méressük ki.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
100/2012. (IV. 19.) Kth. 
 
Telekegyesítés a gyakorlókertnél 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a gyakorlókert és a mellette lévı 
két terület egyesítésével egyetért.   
 
Határidı: 2012. május 31. 
Felelıs: polgármester 
 

====================== 
 
29.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Bejelentések, képviselık kérdései, interpellációi 
                   Beszámoló a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról és az  
                   elızı ülés óta történt fontosabb eseményekrıl 
 
Beszámoló a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A Képviselı-testület Tiszaalpáron is, mint a többi településen rendeleteket alkot, és 
határozatot hoz.  
Felsorol 23 határozatot, amiben hiányosságokat tapasztalt az intézkedésekkel, valamint az 
intézkedésekrıl való tájékoztatással kapcsolatban a Képviselı-testület felé.   
Azt kéri, hogy amelyik napirendi pontnál megoldható, az elıterjesztésben szerepeljen a 
határozat-tervezet és legyen benne mi a határidı, ki a felelıs, és ki kapja az értesítést.  
Sok határozatban ezek nincsenek megszabva.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérem az összes anyagot és írásban meg fogom válaszolni, de azt gondolom, hogy amivel 
meg van bízva a hivatal, azok végre vannak hajtva. Az adminisztráció így is nagyon nagy a 
hivatalban. Lehet maximalistának lenni, de akkor még két adminisztrátort fel kell venni. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Ezeket a polgármesteri beszámolóban kell leírni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Az elıremutató részét kell nézni ennek a dolognak. 
 Itt ülök már második ciklusban. Az elızıben általában egy Képviselı-testületi ülés maximum 
tíz elıterjesztésbıl állt, abból is érdemi megtárgyalandó pont egy-kettı volt csak. Akkor is 
sok mindent utólag tudtunk meg. Pláne nem volt ilyen, hogy visszafele nézzük az 
intézkedéseket.  
Most háromszorosára nıtt legalább a munka és sok érdemi, fontos dologról beszélünk, ami 
tényleg fontos, hogy meg is valósuljon. 
Tudnám támogatni, hogy legyen egy formapecsét, és rá legyen ütve minden elıterjesztésre, 
amiben szerepel a határidı és a felelıs. Ezt lehetne vezetni egy egyszerő táblázatban is. 
2-3 oldalban tájékoztatás szintjén legyen egy beszámoló az intézkedésekrıl. 
Ezt meg kéne fontolni, mert elveszünk a sok tennivaló közt, így áttekinthetıbb lenne a dolog. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A hivatalnak meg van a napi munkája, pillanatnyilag erre apparátus nincs. Mindenki le van 
terhelve, mindenkinek meg van a feladata, amit csinál. Nem véletlen mondtam azt, hogy 
akkor erre kell adminisztrátort biztosítani. 
 

Kacziba Sándor képviselı 20,15 órakor visszajött a Képviselı-testületi ülésre, 
így a jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 

 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Ha lenne ilyen táblázat, azzal átláthatóbbá tudnánk tenni a sok határozat kapcsán a rendszert 
és nem maradnának el dolgok.  
Megkérdezném a jegyzı asszonyt, hogy ez megoldható lenne –e. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Megkérdezném a jegyzıkönyvvezetınket, hogy napi hány órára van felvéve a hivatalhoz. 
 
Kovács Zoltánné, jegyzıkönyvvezetı: 
 
Hat órára. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Amennyiben a polgármester úr hozzájárul, én szeretném felvenni teljes munkaidıre és plusz 
két órában el tudná látni ezt a feladatot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az biztos, hogy a hat óra nem elég a Katikának, de ugyanakkor meg kéne emelni a 
településüzemeltetésnél is a létszámot, mert a két ember nem tudja elvégezni a feladatot.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Katinak a jegyzıkönyvet nem szabadna abban a helyiségben írni, ahol most van, mert ott 
állandóan megzavarják.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Biztos, hogy a hivatalt valamilyen módon át kell szervezni, hogy ez így mőködni tudjon. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Az volt a negatív tapasztalatom, hogy ha olyan személy vezette a jegyzıkönyvet, aki ebben 
nincs benne, akkor a jegyzıkönyvek minısége rosszabb volt. Annyira sajátos rendszere van, 
hogy ezt nem lehet olyan gyorsan elsajátítani. Mikor Kati idejött, akkor elolvasott egy csomó 
jegyzıkönyvet a honlapon, nekem ez pozitív tapasztalat volt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
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Szavazásra bocsátja a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
101/2012. (IV. 19.) Kth. 
 
Beszámoló a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő testületi 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 

=================== 
 
 
 
Beszámoló az elızı ülés óta történt fontosabb eseményekrıl 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
A március 15-i ünnepségen a díszletek között ki volt téve két történelmi zászló, illetve ki volt 
téve ezek közé egy pártzászló is. 
Azt kérdezném, hogy ez milyen összefüggésben került ki oda. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Jobbik szervezete hozta, ık tették oda. El lehetett volna távolítani. Ezt szóvá tesszük, hogy 
legközelebb párt zászlót ne hozzanak ilyen rendezvényre. 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Ezt senki nem tudta, hogy oda fogják tenni a zászlót. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Ez egy önkormányzati rendezvény volt. Most vagy felminısítem a Jobbik zászlót történelmi 
zászlóvá, vagy leminısítem a történelmi zászlót párt szimbólummá. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Van ilyen szabályzatunk, hogy pártzászlóval nem lehet megjelenni önkormányzati 
rendezvényen? 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Ez ki volt rakva díszletként a fı központi hely mögé. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
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Azt javaslom, hogy csináljunk erre egy szabályzatot, hogy önkormányzati rendezvényen mi 
lehet ott, mi nem lehet ott, mert ez vita volt máskor is. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Miért baj, hogy valaki megjelenik egy pártzászlóval? Ehhez joga van. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Csak ne tegye ki díszletként, és ne legyen ilyen módon összemosva a történelmi zászlókkal. 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Ha ık úgy gondolják, hogy a saját zászlójukkal tisztelik meg a rendezvényt, hát akkor 
tiszteljék meg. 
 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Az elmúlt években nem lehetett látni sem MSZP-s zászlót, sem Fidesz-es zászlót kitéve és 
nem is akarom, hogy ott legyen, mert ez egy önkormányzati rendezvény. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária képviselı 20,35 órakor távozott a Képviselı-testületi ülésrıl, 

így a jelenlévı képviselık száma: 7 fı. 
 
Bartók István, polgármester: 
 
Ezt nem mondhatod meg senkinek, mert erre nincs törvény. Az a baj, hogy megint egy 
pártember kritizál más pártokat. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Önkormányzati rendezvényt nem használhatja fel senki arra, hogy embereket bármilyen 
irányba befolyásolja. Ehhez nincs joga senkinek. Tiszteljük meg ezzel a lakosságot. 
Keressünk erre egy másik alkalmat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez egy önkormányzati ülés és nem egy pártgyőlés. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Egyetlen egy pártzászlónak önkormányzati rendezvényen helye nincs.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Hál istennek, ezt nem te döntöd el. 
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Barna Sándor, képviselı: 
 
Megkérem a polgármester urat, hogy ha még egyszer önkormányzati rendezvényen ilyen 
elıfordul, hogy valamelyik párt is kiteszi a zászlóját, addig meg se kezdje az ünnepséget, 
amíg azt el nem távolítják. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Képviselı urat megkérem, hogy ezt a jogszabályt hozza elém, ami ezt elıírja.  
 
A vitát lezárom azzal, hogy jogszabályként én azt tudom, hogy a tiltott jelképeket nem lehet 
használni. 
 
- Szavazásra bocsátja az elızı ülés óta történt fontosabb eseményekrıl szóló beszámolót. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
102/2012. (IV. 19.) Kth. 
 
Beszámoló az elızı ülés óta történt fontosabb eseményekrıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az elızı ülés óta történt fontosabb 
eseményekrıl szóló beszámolót elfogadja. 
 

======================= 
 
Bejelentések, képviselık kérdései, interpellációi 
 
Interpelláció: 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Volt korábban szó az Ady E. u. 44. sz. alatti ingatlannal kapcsolatban arról, hogy a 
polgármester úr és a településüzemeltetı megtekinti a helyszínt. Ez az ominózus útfeltöltéssel 
kapcsolatos falázás az óvoda mellett.  
Volt –e ebben elırelépés, mert csak van egy 15-20 cm-es feltöltés, ami az önkormányzat 
érdekében történt meg, ezért ebben az ügyben intézkedésre lenne szükség. 
 
Bartucz István, településüzemeltetı: 
 
Ennek a felvetése után kimentünk Boris Ferenc közterület-felügyelıvel és megnéztük. A mi 
véleményünk az, hogy nincs összefüggés a fal vizesedése és a feltöltés között. Ott régebben is 
voltak már problémák, az épülettel van probléma. 
Ha ez a válasz nem kielégítı, akkor szakembert kell megkeresni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felkérünk egy szakértıt erre és az ı véleménye alapján döntünk. 
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Bejelentések, képviselık kérdései: 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Tudomásomra jutott, hogy a jelenlegi, általam már sokat kritizált temetkezési szolgáltató, nem 
általa végzett temetés esetén temetı fenntartási díjként komoly összegeket számláz ki és kér. 
19-20 eFt-ról van szó, amit rendkívül felháborítónak tartok, ugyanis mindenki tudja, hogy a 
temetıt az önkormányzat tartja fent. İ gyakorlatilag ingyen bitorolja a halottas házat, annak a 
rezsijét pedig teljes mértékben az önkormányzat fizeti, tehát abszolút jogtalan, amit csinál.  
Szeretném azt kérni, hogy most már ez is egy határidıs feladata legyen a testületnek. Kérem 
azt, hogy egy végleges megoldása legyen ennek a dolognak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Utána fogunk nézni, sıt a temetırendeletet is be kell hozni a testület elé. 
 
 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Tudtommal, 2006. vége óta Tiszaalpáron nem temetett más vállalkozó. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Ezt rosszul tudod. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Úgy tudom, hogy minden kamerához ki kell helyezni majd egy táblát, hogy kamerával figyelt 
terület. Jegyzı asszonyt megkérem, hogy ennek nézzen utána, hogy kell, vagy nem. 
-A településre bejövı utaknál van olyan üdvözlıtábla, ahol a betők majdnem teljesen le 
vannak forogva. A táblán a feliratot is ki kellene egészíteni, hogy településünkön Polgárırség 
és térfigyelı rendszer mőködik.  
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Tegyük azt is ki, hogy házaló kereskedık csak kizárólagosan jöhetnek be. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
- Április 1-jétıl a játszótereken sem lehet cigarettázni. Megszólított egy lakos, hogy a Dózsa 
Gy. utcai játszótéren cigarettáznak, isznak, szétdobálják a csikkeket, sörösüvegeket. 
Ez miatt egy táblát kellene kihelyezni.  
- A Dózsa Gy. utcai játszótérnél bal kéz felıl ott van a csatorna. Van olyan 5-6 m-es 
járdaszakasz, ami mellett nincs vaskorlát.  
Javasolnám, hogy oda is legyen korlát rakva, mert balesetveszélyes. 
- Iskolatejjel kapcsolatban tájékoztassa a testületet a polgármester úr. 
- Február 2-i testületi ülésen Lakitelek döntött arról, hogy 5 m3/nap szennyvizet fogad tılünk. 
Errıl is kérnék tájékoztatást. 
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- A közmeghallgatásról, akinek szükséges név szerinti meghívók legyenek kiküldve, illetve a 
szórólap minden lakásba jusson el. 
- Pénteken megjelent a Tiszaalpári Hírmondó, miért nem kaptuk meg? 
- Jegyzı asszony itt hagy bennünket egy bizonyos idıre. Jó volt az a beszélgetés, ami az 
elızıekben folyt a munkamegosztásról, mert az a gondolat, hogy jegyzı asszonyt az aljegyzı 
úr helyettesíti, az innentıl egy elvetélt gondolat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez személyi dolgot érint és ezt zárt ülés keretében tárgyaljuk meg. 
 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Rendben van. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A játszótéren ki kell rakni a táblát, a korlátot fel kell rakni. 
- Az iskolatejnek van költségvetési vonzata is, meg kell finanszírozni, egy alapítvány 
bonyolítja. Magam sem tudom, hogy miért nem lett a testület elé hozva, valamiért kimaradt, 
ez hiba volt. Utólag behozzuk. Jó dolognak tartom, három hónapra kötöttem a szerzıdést. 
- Lakitelek, szennyvíz. Nekik a saját Kft-jükre volt az 5 m3/nap és nem nagyon örülnének, ha 
mi beszállítanánk. Valahol érthetı. 
 
- Mivel több kérdés, interpelláció nincs, a Képviselı-testületi ülés 21,00 órától zárt ülés 
keretében folytatódik tovább. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
                 


