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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 148-15/2012. 

 
J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. június 11-én 
               tartott rendkívüli ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak:  Dr. Vancsura István polgármester 
                      Barna Sándor,  

Bartók István,  
                      Kacziba Sándor,  
                     Dr. Csernus Tibor 

Dr. Vancsura Zoltán (6 fı képviselı) 
                                              
Bejelentéssel távollevı képviselık:  Dr. Puliusné Sárdi Mária,  

Csernák Csilla,  
Dr. Taricska Tibor 

 
Külön meghívottak:  Trió Tv munkatársai; 
   Dene Orsolya Bács Agrárház Nonprofit Kft. ügyvezetıje; 
   Németh Péter pályázati referens; 
   Szentirmay Tamás újságíró; 
   Bozó Imréné Piacfelügyelı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, a Trió Tv munkatársait és nézıit. 19:00 órakor 
megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, jelen van 6 fı képviselı.  
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolom Kacziba Sándor és Dr. Vancsura Zoltán képviselıket.  
Aki egyetért, a jegyzıkönyv hitelesítık személyével az kérem, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, a Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslatot 6 igen szavazattal 
– ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta.  
 
A javasolt napirendi pontokat a kiküldött meghívóval kézhez kapták az érintettek, aki egyetért 
a napirendi pontok sorrendjével és tartalmával az kérem, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, a Képviselı- testület a javasolt napirendi pontokat 6 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta. 
 
 
Javasolt napirendi pontok: 

1. Elıterjesztés a Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy Szabályzat megalkotásáról és a 
Tiszaalpári Helyi Termék Arculati Kézikönyv jóváhagyásáról 

    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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2. Elıterjesztés a „helyi termelıi piac” mőködése megindításával kapcsolatos 
feladatokról 

            Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
3. Elıterjesztés Tiszaalpár, Alkotmány utca – piac melletti járdaszakasz és 

csapadékvíz lefolyó átépítésére 
            Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
1) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés a Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy Szabályzat megalkotásáról és a 
Tiszaalpári Helyi Termék Arculati Kézikönyv jóváhagyásáról 
 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot.  
Annyit szeretnék hozzáfőzni, hogy a Tanyaprogram keretén belül elnyert piacpályázat két 
részbıl áll, az egyik építési rész, amely a piac épületének felépítését tartalmazza a másik része 
egy szakmai képzés a helyi termelık számára. Ennek egyik része volt a helyi védjegy, amely 
azokat a helyi termelıket segítené, akik saját terméket állítanak elı. 
A védjegy használója a termelı, a tulajdonosa a Tiszaalpári Önkormányzat. A termelık 
kérelemmel fordulhatnak az önkormányzat felé a védjegy használatáért, ezeknek a 
formanyomtatványa már kész van. Mindezt még meg kell elıznie egy oltalmi eljárásnak mely 
során Tiszaalpár önkormányzata levédeti a motívumot.  
Történt egy elızetes felmérés a védjeggyel kapcsolatban. Azok a gazdák, akik elvégezték a 
tanfolyamot választhattak a tervezı által elkészített védjegy minták közül, ık 4-et jutattak 
tovább melyekbıl Tiszaalpár lakossága az egyik tavirózsás motívumot választotta és nyerte 
meg a szavazást fölénnyel. Szavazás a Képviselı-testület elfogadását várja, és akkor indul 
meg az eljárás. 
Képviselıtársaimat kérdezem van-e kérdésük, hozzászólásuk az elhangzottakkal 
kapcsolatban? 
Ha nincs akkor szavazásra bocsájtom a Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy Szabályzatot, aki 
egyetért a Védjegy Szabályzatba foglaltakkal az kérem, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm.  
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
144/2012. (VI.11.) Kth. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a Helyi Védjegy Szabályzat elfogadásáról 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete kiegészítés és módosítás nélkül 
elfogadta a Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy Szabályzatát. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsájtom a Tiszaalpári Helyi Termék Arculati Kézikönyvét, aki egyetért az 
elıterjesztéssel az kérem, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, a Képviselı-testület 6 igen szavazattal-ellenszavazat és tartózkodás nélkül- a 
következı határozatot hozta: 
 
145/2012. (VI.11.) Kth. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület a Tiszaalpári Helyi Termék 
Arculati Kézikönyvérıl 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület kiegészítés és módosítás nélkül 
elfogadta a Tiszaalpári Helyi Termék Arculati Kézikönyvét. 
Felelıs: Dr. Vancsura István 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsájtom a védjegyoltalmi eljárás megindítását a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatalhoz. Aki egyetért azzal, hogy a megválasztott védjegy oltalmi eljárását megindítsuk a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához, az kérem, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, a Képviselı-testület 6 igen szavazattal-ellenszavazat és tartózkodás nélkül-a 
következı határozatot hozta: 
 
146/2012. (VI.11.) Kth. 
Tiszaalpár Nagyközség Képviselı-testülete a Tiszaalpári Védjegy oltalmi eljárásának 
megindításáról 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpári Helyi Termék 
Védjegy Szabályzata valamint a Tiszaalpári Helyi Termék Arculati Kézikönyv szerinti 
tartalommal védjegyoltalmi eljárás megindítását kezdeményezi a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatalhoz a Tiszaalpári Helyi Termék Védjegyoltalmának megszerzése céljából. Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Dr. Vancsura István 
Polgármestert, hogy a védjegyoltalmi kérelmet az Önkormányzat nevében benyújtsa. 
 
Melléklet:  Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy Szabályzat tervezete 
   Védjegykérelem mintanyomtatvány 
   Védjegyhasználati szerzıdésminta 
   Tiszaalpári Helyi Termék Arculati Kézikönyv 
Felelıs: Dr. Vancsura István 

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

 
2) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés a „helyi termelıi piac” mőködése megindításával kapcsolatos 
feladatokról 
 
Elıadó: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a napirendi pontot részletesen megtárgyalta.  
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A nyitva tartás idıpontját áttárgyaltuk és Bartók István alpolgármester úr javaslatát a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Képviselı-testülete elfogadta.  
Javaslat a piac nyitvatartására:  hétfı  6-11 óráig 
        szerda  15-18 óráig 
       szombat 6-11 óráig  
A Bizottsági kisebbségi vélemény a minden napos nyitvatartást szeretné, a fennmaradó 
napokon napi 6-8 óráig. 
Ez a két lehetıség van, kérném a Képviselı-testületet véleményét. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Meg szeretném kérdezni az alpolgármester urat a javaslatával kapcsolatban, mivel Ön is 
üzletember, amennyiben új üzletet nyitna akkor Ön is három napon keresztül tartana csak 
nyitva, amelybıl egy délután? Mennyire tartja ezt életképes dolognak? 
 
Bartók István: 
 
Tekintettel arra, hogy ez nem egy üzlet, hanem egy piac. A kettı nem ugyanaz.  
A döntések, melyek a piac mőködösével kapcsolatban születnek pillanatnyilag csak 2 hónapig 
lesznek érvényesek.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
A kérdésemre nem kaptam választ ezért feltenném még egyszer. Ha Ön nyitna egy új üzletet, 
akkor heti 3alkalommal tartaná nyitva vagy esetleg minden nap? 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Attól függ, milyen üzletrıl van szó. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Én úgy gondolom nem érdemes ebbe a vitába belemenni, ezt a kérdést már a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság ülésén megvitattuk és döntéseinket 2 hónap idıtartamáig hoztuk meg. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
A Képviselı-testület elıtt meg szeretném újítani a véleményemet. Javaslom a tisztelt 
Képviselı-testületnek, hogy ne csak a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság szavazzon a 
meghatározott 2 hónapos idıtartamról, hanem a Képviselı-testület is.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérem, képviselıtársaimat szavazzunk, aki egyetért azzal, hogy az elkövetkezendı 
döntéseinket a piac mőködésével kapcsolatban csak 2 hónapos idıtartamra hozzuk meg, az 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, a Képviselı-testület 6 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül- a 
következı határozatot hozta: 
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147/2012. (VI.11.) Kth. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a piac mőködésérıl 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a „helyi termelıi piac” 
mőködésével kapcsolatban a 2012. június 11-i ülésén csak 2 hónapos idıtartamra hoz 
határozatot. A határozat érvényességének kezdete 2012. július 1., a határozatok 
érvényességének vége 2012. augusztus 31.  
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nyitva tartás kérdése: 
1. Javaslat:  
hétfı: 6-11 óráig 
szerda: 15-18 óráig 
szombat: 6-11 óráig 
 
2. Javaslat:  
hétfı: 6-11 óráig 
kedd: 6-8 óráig 
szerda: 15-18 óráig 
csütörtök: 6-8 óráig 
péntek: 6-8 óráig 
szombat: 6-11 óráig 
vasárnap: 6-8 óráig 
 
Kérem, jelezze kézfeltartással, aki egyetért a 1. Javaslattal, hogy hétfın és szombaton 6-11 
óráig illetve szerdán 15-18 óráig tartson nyitva a piac.  
Köszönöm, a Képviselı-testület 4 igen, 2 ellenszavazattal- tartózkodás nélkül- elfogadta az 1 
javaslatot. 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérem, kézfeltartással jelezze, aki a 2. Javaslatot fogadja el, miszerint a piac minden nap 
legyen nyitva, a következı idıpontokban: hétfı, szombat: 6-11 óráig; kedd; csütörtök; péntek; 
vasárnap: 6-8 óráig, szerdán: 15-18 óráig.  
Köszönöm, a Képviselı-testület 2 igen, 4 ellenszavazattal – tartózkodás nélkül – a javaslatot 
nem fogadta el. 
 
148/2012. (VI.11.) Kth. 
Tiszaalpár Nagyközség Képviselı-testülete a piac nyitvatartási idejérıl 
Tiszaalpár Nagyközség Képviselı-testülete a piac mőködési részeként a nyitvatartási idıt 2 
hónap idıtartamig az 1. Javaslatot fogadta el miszerint: 
Hétfı: 6-11 óráig 
Szerda: 15-18 óráig 
Szombat: 6-11 óráig 
Felelıs: Dr. Vancsura István, polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén az a javaslat született, hogy a csarnok és a 
szabadrész legyen különválasztva. Az elsı amirıl szavaznunk kell, hogy a 2 hónapra 
állapítsunk-e meg díjat vagy legyen ingyenes. 
Szavazásra bocsájtom a díj kérdését, aki egyetért azzal, hogy a piac az elkövetkezendı 2 
hónapra ingyenes legyen, az kérem kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, a Képviselı-testület 3 igen szavazattal és 3 ellenszavazattal - tartózkodás nélkül - 
nem fogadta el a javaslatot.  
  
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazni kellene a díj kérdésérıl, a javaslat, hogy legyen külön díja a csarnoknak, a kinti rész 
pedig ingyenes lenne. A díjak: 200Ft/nap/asztal illetve 1.000Ft/hónap/asztal. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Egy módosító javaslatot szeretnék tenni, a havidíjat és a napidíjat szavazzuk meg külön. Ez 
olyan fontos kérdés, mely a piac létét határozza meg. Kérném a Képviselı-testületet 
szavazzunk külön a napi díjról és külön a havidíj kérdésérıl. Véleményem szerint a havidíjat 
nem szabad bevezetni, mert ezzel tönkretesszük a piacot még a megnyitása elıtt.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Dr. Vancsura Zoltán módosítási javaslatát figyelembe véve módosult a szavazás kérdése. Aki 
egyetért azzal, hogy havidíj ne legyen az kérem, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület a javaslat 3igen és 3ellenszavazattal- tartózkodás 
nélkül- nem kapta meg a többséget. 
 
Aki egyetért azzal, hogy a napidíj 200Ft/nap/asztal, a havidíj 1.000Ft/hónap/asztal legyen az 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 3 igen, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem 
fogadta el a javaslatot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Tiszaalpári Helyi Termelıi Piac Üzemeltetési Szabályzatának elfogadása a módosító 
javaslatokkal együtt melyek a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén felmerültek.   
Dr. Csernus Tibor által javasolt módosítási javaslatok: 
- a Tiszaalpári Helyi Termelıi Piac Üzemeltetési Szabályzat II/2. pontjának elsı 
mondatában a „Tiszaalpár település 40 km-es körzetén belül lakik” helyett a „Tiszaalpár 
település 40 km-es körzetében lévı településen lakik” 
- a Tiszaalpári Helyi Termelıi Piac Üzemeltetési Szabályzatában ahol számviteli 
bizonylatként számla szerepel az általános bizonylat fogalom kerüljön 

 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Szeretnék egy módosító javaslatot tenni, miszerint a Tiszaalpári Helyi Termelıi Piac 
Üzemeltetési Szabályzat II/4/4.2 pontjában „A helyhasználat lehet napi, vagy szerzıdés 
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alapján tartós helyhasználat.” mondatból kihúzni a „szerzıdés alapján tartós helyhasználat”- 
ot. Csak annyit szeretnék ebbıl a mondatból megtartani, hogy „ A helyhasználat lehet napi.”  
A módosítási javaslatommal szeretném elérni, hogy tartós helyfoglalásra ne legyen lehetıség 
így a neppereket ki tudjuk szorítani a piacról.  
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Csak augusztus 31-ig szavazunk a dolgokról. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Én szeretném, ha augusztus 31-ig is, de húzzuk ki.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ennek nincs értelme, a Képviselı-testület azt szavazta meg, hogy nincs díjszabás a 2 hónapra, 
utána viszont adna lehetıséget bérlet kiváltására.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Jelen pillanatban így gondolja a testület, de én szeretném, ha hozzáigazodna a szabályzat, ha 2 
hónap múlva változik a véleménye, akkor ismét módosítjuk.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsájtom a módosító javaslatot, aki egyetért azzal, hogy a „tartós 
helyhasználatot” kihúzzuk a Tiszaalpári Helyi Termelıi Piac Üzemeltetési Szabályzatából az 
kérem, kézfeltartással jelezze.  
Köszönöm, megállapítom, hogy a Képviselı-testület a módosító javaslatot 1 igen, 4 
ellenszavazattal és 1 tartózkodással nem fogadta el. 
 
Barna Sándor, bizottsági tag: 
 
Egy kérdést szeretnék feltenni az aljegyzı úrhoz.  
Ha szavazunk egy adott témáról és ugyanannyi igen-nem szavazatot kap, döntés nem 
született, ilyen esetben mi a teendı? 
 
Bársony Lajos, aljegyzı: 
 
Véleményem szerint a következı Képviselı-testületi ülésre újra be kell hozni a témát és 
szavazásra bocsájtani.  
 
Barna Sándor, bizottsági tag: 
 
Döntés nem született egyértelmően és mégis ingyenes lesz a piac, én ezzel nem értek egyet. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Volt már máskor is, hogy nem született döntés. 
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Barna Sándor, bizottsági tag: 
 
Köszönöm. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha nincs másnak kérdése, akkor szavazásra bocsájtom a Tiszaalpári Helyi Termelıi Piac 
Üzemeltetési Szabályzatát. Aki egyetért a mőködési szabályzatban leírtakkal és a 
módosításokkal az kérem, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen és 1 ellenszavazattal - tartózkodás 
nélkül – a következı határozatot hozta: 
 
149/2012. (VI.11.) Kth. 
Tiszaalpár Nagyközség Képviselı-testülete a Tiszaalpári Helyi Termelıi Piac Üzemeltetési 
Szabályzatának elfogadása. 
Tiszaalpár Nagyközség Képviselı-testülete Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ - ban biztosított jogkörében eljárva 2012. július 1- 2012. 
augusztus 31-ig. idıtartamra elfogadja a Tiszaalpári Helyi Termelıi Piac Üzemeltetési 
Szabályzatát. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A helyi önkormányzat a helyi életviszonyok szabályozása keretében rendeletet alkothat a 
jogszabályok által nem szabályozott körben a piacok tartásának szabályozási rendjérıl.  
 
Bársony Lajos, aljegyzı: 
 
Konkrétum nem igen van a rendeletben, csak a piacra vonatkozó általános szabály, a piac 
helyszíne és annak kimondása. hogy a szabályozás az üzemeltetı felelıssége. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsájtom a Tiszaalpári Helyi Termelıi Piac Tartásának Rendjérıl szóló 
rendeletet, aki egyetért a rendeletben foglaltakkal, az kérem, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, a Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

Tiszaalpár Nagyközség Képviselı-testületének 
15/2012. (VI.11.) önkormányzati rendelete 

 
helyi termelıi piac tartásának rendjérıl 

 
 
Tiszaalpár Nagyközség Képviselı-testülete Magyarország 32. cikk (2) bekezdésében 
biztosított jogkörénél fogva a helyi termelıi piac tartásának rendjérıl az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
1.§ 
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A rendelet hatálya Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévı helyi termelıi 
piac helyszínéül szolgáló területen- Tiszaalpár, Dobó u. 1. sz . 398 hrsz-ú ingatlan – 
szervezett piacokra terjed ki. 
 

2.§ 
 
(1) A piac nyitvatartási idejét, a nyitva tartás rendjét, a helyfoglalási szerzıdés feltételeit, a 
helyhasznosítási díjat, és a helypénz meghatározását is tartalmazó üzemeltetési szabályzatot a 
mindenkori piacüzemeltetı köteles elkészíteni. 
(2) Az üzemeltetési szabályzatot Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 
elé kell terjeszteni, arról a Képviselı-testület határozattal dönt. 
 

Záró rendelkezés 
3.§ 

 
(1) E rendelet 2012. július 01. napján lép hatályba. A rendeletet kihirdetésérıl a jegyzı 
gondoskodik. 
 
(2) A 2012. július 1- napjától a vásárokról és piacokról szóló 7/1997.(XI.18.) Ktr. sz. 
rendeletét hatályon kívül helyezi.  
 

==================================== 
 
3. Napirendi pont 
 
Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár, Alkotmány utca – piac melletti járdaszakasz és csapadékvíz 
lefolyó átépítésére 
 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elızı testületi ülésen, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén is tárgyaltuk, a Sütı úr is 
beszámolt a költségekrıl nekem nincs több hozzáfőzni valóm. 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén a 2.857.627Ft-os árajánlatot, 2.800.000Ft-ban 
határoztuk meg és fogadta el a bizottság. 
Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel? 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
A korlátról ebben nincs szó? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nincs, az még külön tétel lesz. Arra gondoltam, hogy míg csinálják a csapadékvíz lefolyót, 
addig a betontuskókat kicserélnék, amelyek már nem megfelelıek, láncot húznánk és kész. Ha 
lesz rá igény, akkor biciklitámasztót is tehetünk.  
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Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
A véleményem errıl a láncos megoldásról annyi, hogy nem valami esztétikus.  
Ami szerintem illeszkedı lenne a település környezetéhez és a célját is elérje, az valamiféle 
fémhajlított csıkorlát, ami 1-1,5 méter távolságban ismétlıdne. 
Akár a tervezı véleményét is ki lehetne kérni. A lánc a funkcióját tekintve se jó megoldás, 
átlépik a gyalogosok illetve autó is könnyen átszakíthatja. 
Javaslatom, hogy kb. 1-2 colos csövet meghajlítanánk és lefestenénk fehér színre, 1-1,5 
méterenkénti ismétlıdéssel. 
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
Az körülbelül 49méter hosszú és az anyagköltsége 120.000Ft. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, polgármester: 
 
Ha esetleg vékonyabb anyagból csinálnánk? 
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
Akkor nincs meg az a funkciója, amiért tesszük. 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
A Szatmári András mondta, hogy ha tél lesz, és a havat tolják, arra fel kell készülni, hogy a hó 
nagy mennyisége a csövet elhajlítja. El kell dönteni, hogy jó a lánc vagy esetleg csövet 
teszünk, de akkor strapabírónak kell lennie. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jó ez maradjon függıben, utána nézünk a költségeknek és egy késıbbi testületi ülésen 
visszatérünk rá.  
Szavazásra bocsátom a járdaszakasz és csapadékvíz lefolyó átépítésére vonatkozó 
2.800.000Ft. –os árajánlat összegét. Aki egyetért a javaslattal és elfogadja a költségeket, az 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, megállapítom, hogy a Képviselı-testület a  5 igen szavazattal és 1 
ellenszavazattal– tartózkodás nélkül – a következı határozatot hozta: 
 
150/2012. (VI.11.) Kth. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a piac elıtti járdaszakasz és 
csapadékvíz lefolyó átépítésérıl 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztés a benyújtott 
árajánlat alapján a járdaszakasz és a csapadékvíz lefolyó átépítésével egyetért a egyezség 
alapján  2.800.000Ft-os vállalási  árat elfogadja. A fedezetet az általános tartalék terhére 
biztosítja.   
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Van-e valakinek hozzáfőznivalója, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban? 
Nincs, akkor köszön szépen a figyelmet a mai ülést 20:10 órakor bezárom. 
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K.m.f. 
 
 
 
 
 

Dr. Vancsura István       Bársony Lajos 
      polgármester           aljegyzı 
 
 
 
 
  Dr. Vancsura Zoltán       Kacziba Sándor 
jegyzıkönyv hitelesítı                    jegyzıkönyv hitelesítı  

 


