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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 148-16/2012. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. június 28-án 
               tartott ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Dr. Vancsura István polgármester 
                       Barna Sándor, Bartók István, Csernák Csilla, 
                       Dr. Csernus Tibor, Kacziba Sándor, 
                       Dr. Puliusné Sárdi Mária, Dr. Taricska Tibor, 
                       Dr. Vancsura Zoltán (9 képviselı) 
                       Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Külön meghívottak: Szentirmay Tamás újságíró 
                                 Kontra György Trió Tv részérıl 
                                 Ajtai Elemérné CNÖ elnöke 
                                 Bartucz István településüzemeltetı 
                                 Németh Péter szakértı 
                                 Bartókné Varga Edina, Bartók László BabaFotoStudio.Hu Kft. részérıl 
                                  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, valamint a Trió Tv munkatársait és nézıit. 17,11 órakor 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, jelen van 9 képviselı. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Dr. Taricska Tibor és Barna Sándor képviselıket. 
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslatot 8 igen szavazattal – 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta.  
 
- Javaslatot tesz a napirendi pontokra a kiküldött meghívó szerint, azzal a módosítással, hogy 
a 11-es napirendi kerüljön törlésre. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
 
 1. Tiszaalpár, József A. u. 29. sz. alatti ingatlan értékesítése 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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2. Elıterjesztés a területfejlesztési szakértıi megbízás meghosszabbítására 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
    
3. Elıterjesztés a turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/J-12 
    konstrukció pályázati lehetıségei tárgyában 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
     
4. Elıterjesztés a „helyi termelıi piac” mőködése megindításával kapcsolatos feladatokról 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
     
5. Dr. Fekete Ferencné bejelentése Tiszaalpár, Mátyás király utca 2. sz. alatti ingatlanra 
    vonatkozóan 
    Dr. Vancsura Zoltán kérelme Tiszaalpár, Mátyás király utca 2. sz. alatti ingatlan bérletére 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
     
6. Elıterjesztés Homokhátsági Önkormányzati Szövetség Egyesület létrehozására 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
    
7. Elıterjesztés EU Önerı Alap pályázat benyújtása KEOP 1.1.1/2F/09-11-0004 azonosító 
    számú „Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer 
    kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” címő projekt 
    II. forduló önerı támogatására 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
     
8. Elıterjesztés összeférhetetlenség vizsgálata tárgyában 
    Elıadó: Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
9. Elıterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl szóló 
    rendelet módosítására 
    Elıadó: Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
     
10. Javaslat a Képviselı-testület 2012. év II. félévi munkaprogramjára 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
     
11. Ajánlat Kádár Lajos Közösségi Ház felújítási munkáira 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
        
12. Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium tájékoztatója 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
       
13. Elıterjesztés, javaslat a 2012. évi Tiszaalpári napok rendezvényeire 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
      
14. Barna Sándor (1956.11.07.) földvásárlási kérelme 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
      
15. KORIL-FRUCT Kft. kérelme 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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16. Judo Szakosztály kérelme 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
17. Elıterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2003. 
      (V.26.) Ktr. sz. rendelet módosítására 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
      
18. Elıterjesztés gallyzúzó vásárlására 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
      
19. Elıterjesztés a kiskunfélegyházi kistérségi megállapodások módosításai tárgyában 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
20. Bejelentések, képviselık kérdései, interpellációi 
      Beszámoló a lejárt határidejő testülei határozatok végrehajtásáról és az elızı ülés óta 
      történt fontosabb eseményekrıl 
 
21. Elıterjesztés a jegyzı helyettesítésére (zárt ülés) 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
22. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl (zárt ülés) 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
23. Lakossági kérelem (zárt ülés) 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat a módosítással együtt. 
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal és a módosítással 9 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Szeretnék itt lenni az ülés végéig, de mivel 35 hetes terhes vagyok, ennek nem biztos, hogy 
eleget tudok tenni az egészségi állapotom miatt. Ha így történne, akkor az aljegyzı úr 
helyettesítene. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tudomásul vesszük. 
 
 
1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Tiszaalpár, József A. u. 29. sz. alatti ingatlan értékesítése 
                 (Szóbeli elıterjesztés) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta. 1 igen, 3 nem és 3 tartózkodás mellett nem 
támogatta a bizottság az ingatlan értékesítését.  
A képviselıtársakat megkérdezném, hogy van-e azóta más vélemény. 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
A bizottsági ülésen is mondtam, azt javaslom, hogy írjunk ki új pályázatot. A Tiszaalpári 
Hírmondóban ez nem volt meghirdetve. Igaz, hogy a Petıfi Népébıl és a Trió Tv-bıl a 
lakosság tudomást szerezhetett róla, de ha valakinek nem jár az újság és nem nézi a tv-
közvetítéseket, az nem szerez róla tudomást. Azt gondolom, hogy írjuk ki még egyszer és 
tegyük bele a Tiszaalpári Hírmondóba. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Idıben ez mit jelent, mi ennek a lefutási ideje? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Három hét. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Azt javaslom a képviselıtársaknak, hogy gondoljuk át ezt a döntésünket, ha komolyan 
akarjuk venni a pénzteremtési lehetıségeket, ami a pályázatokhoz szükséges. Ha nem folyik 
be pénz, akkor ezek mind elmaradnak.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Változatlanul azzal értek egyet, hogy írjuk ki újra. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
A jelenlévı egyetlen érvényes pályázótól megkérdezném, hogy fenntartaná-e az igényét és 
adna-e be új pályázatot. Négy hetet halasztható lenne-e a dolog és látnak-e arra esélyt, hogy 
négy hét múlva egy nagyobb összeget tudnának érte adni? 
 
Bartók László, BabaFotoStudio.Hu Kft. részérıl: 
 
Elıre nem tudom megmondani, elkezdtünk másfele is nézelıdni. Az ajánlat emelhetı lenne, 
de nem biztos, hogy meg tudjuk majd adni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt gondolom, ha komoly volt a szándék, akkor fenntartja a következıkben is. 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Egy nyílt árverést el tudnék erre képzelni. 
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Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Ha van több ajánlattevı, akkor át tud váltani egy licitálós verzióba. Elsı körben lenne egy 
írásos ajánlattétel, azzal a részt vételét erısíti meg a jelentkezı. Ha több jelentkezı van, akkor 
egy versenytárgyalásszerő konstrukcióban történik meg az ingatlan értékesítése. 
 
Bartók László, BabaFotoStudio.Hu Kft. részérıl: 
 
5,5 millió Ft-ig el tudunk menni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez még mindig nagyon messze van a felértékelési összegtıl. 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Azt gondolom, hogy írjuk ki újból pályázatra. Ha az önkormányzat 200 e Ft-tal tud többet 
kihozni, akkor ennyivel. Nekünk az a dolgunk, hogy ebbıl a maximális összeget hozzuk ki. 
 
Bartókné Varga Edina, BabaFotoStudio.Hu Kft. részérıl: 
 
Nem kívánjuk beadni a következı pályázatot.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt gondolom, hogy ha komoly a szándék, akkor majd meggondolják. 
 
Bartókné Varga Edina, BabaFotoStudio.Hu Kft. részérıl: 
 
Már építkezésben gondolkozunk. 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Nem értem a pályázókat, mert ezzel az érdekük nem fog sérülni. Az önkormányzat érdeke 
viszont azzal sérül, ha csak egy pályázó van.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Ha nyílt licit van, akkor az honnan indulna? Ezt azért gondoljuk át. Nem szeretném, ha a 
végén nyakunkon maradna ez az ingatlan. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Az értékesítési szabályok részletesen leírják azt, hogy az ajánlatnak legalább a 70 %-ot el kell 
érnie. Amennyiben két olyan ajánlat érkezik, amelyik az értékelt ár legalább 70 %-át eléri, 
akkor beindulhat a két ajánlattevı között a licit. Ha 70 % alatti ajánlatot tesz írásban, de 
szóban megerısíti, hogy e-fölötti ajánlatot akar tenni, akkor beszállhat a licitbe, ettıl nem esik 
el. Két legalább 70 % feletti ajánlat esetén indulhat be a licit. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Fontosnak tartanám, hogy a helyi újságban benne legyen. 
 
Bartókné Varga Edina, BabaFotoStudio.Hu Kft. részérıl: 
 
Ha most várunk megint egy hónapot és senki más nem fog jelentkezni, akkor mi veszítünk 
egy hónapot, holott rengeteg ingatlan eladó Tiszaalpáron. 
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
Bartók László által elhangzott egy 5,5 millió Ft-os ajánlat. Módosító javaslatom, hogy errıl 
szavazzunk.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a Tiszaalpár, József A. u. 29. sz. alatti volt óvodaépületet 
5.500.000,- Ft eladási áron értékesítse a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással – nem fogadta 
el a javaslatot. 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a Képviselı-testület nyilvánítsa eredménytelenné és hirdessen új 
pályázatot, ami a Tiszaalpári Hírmondóban és a Petıfi Népében jelenjen meg.  
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással, 1 nem szavazott 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
151/2012. (VI. 28.) Kth. 
 
Tiszaalpár, József A. u. 29. sz. alatti ingatlan értékesítése 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpár, József A. u. 29. sz. 
alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot érvénytelenné nyilvánítja. 
Erre az ingatlanra vonatkozóan a korábbi pályázati feltételek alapján új pályázatot ír ki. 
A pályázat a Tiszaalpári Hírmondóban és a Petıfi Népében jelenjen meg. 
 
Határidı: 2012. július 31. (A pályázat megjelentetése, eljárás lebonyolítása) 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 

=================== 
 
2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a területfejlesztési szakértıi megbízás meghosszabbítására 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. 
Van-e ehhez képviselıtársaimnak észrevétele, kiegészítése? 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a területfejlesztési szakértıi megbízás 
meghosszabbítására szóló elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
152/2012. (VI. 28.) Kth. 
 
Elıterjesztés a területfejlesztési szakértıi megbízás meghosszabbítására 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat a településfejlesztési feladatellátásának biztosítása érdekében fenntartsa 
szerzıdéses jogviszonyát a Németh Projekt Iroda Kft-vel (6100 Kiskunfélegyháza, Mártírok 
útja 3. III/10. Adószám: 23081987-2-03, Cégjegyzékszám: 03-09-121477). Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a mellékelt 
szerzıdést, az önkormányzat nevében kösse meg a vállalkozóval. A Képviselı-testület a 
feladatellátás díját 2012. évi költségvetésének terhére biztosítja. 
 
Melléklet: 2012. II. félévi vállalkozói szerzıdés-tervezet 
 
Határidı: 2012. június 29. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 

Melléklet 
Vállalkozói szerzıdés 

 

Amely egyrészrıl Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. / 

képviseli Dr. Vancsura István Polgármester / mint megrendelı – a továbbiakban: 

Önkormányzat, 

 

másrészrıl Németh Projekt Iroda Kft. 6100 Kiskunfélegyháza Mártírok útja 3. III/10. 

Adószám: 23081987-2-03, Cégjegyzékszám: 03-09-121477, Bankszámlaszám: 11600006-

00000000-45540725.) / képviseli Németh Péter István ügyvezetı / mint megbízott 

vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó,  

 

között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre. 

 

1. A vállalkozói szerzıdés tárgya: 
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A Vállalkozó vállalkozik folyamatos szaktanácsadás ellátására Tiszaalpár Nagyközség 

Önkormányzat településfejlesztési feladatellátásának biztosítása érdekében az alábbi 

tevékenységi körökben: 

• projektek generálása, 

• pályázatok figyelése, 

• pályázatok összeállítása nemzeti közbeszerzési értékhatár alatti fejlesztések esetén, 

• pályázatok összeállításának koordinációja közbeszerzési értékhatár feletti fejlesztések 
esetén, 

• pályázatok menedzsmentje (a fejlesztések megvalósítási, elszámolási, valamint után 
követési (monitoring) idıszakában), 

• szakmai döntés elıkészítı anyagok készítése a Képviselı-testület részére, 

• egyéb településfejlesztési feladatok ellátása. 

 

2. A vállalkozó kötelessége: 

2.1 A Vállalkozó a tanácsadói feladatok végrehajtásában közvetlenül a Polgármesternek 

felel.  

 

2.2. A Vállalkozó a tanácsadói tevékenységét a Polgármester által meghatározott havi 

feladatterv alapján látja el. 

 

2.3.  Vállalkozó a tárgyhónapban végzett feladatellátásról teljesítésigazolást készít elı az 

Aljegyzı részére jóváhagyás céljából, melyet az Aljegyzı köteles elfogadni a 

kézhezvételtıl számított 5 napon belül, amennyiben annak tartalmával egyet ért. 

 

2.4. Vállalkozó a feladatellátást minimum havi 32 órában (rendszeres alapdíjas tanácsadás) 

látja el, törekedve arra, hogy a munkavégzés rendszeressége átlagosan heti 8 óra legyen. 

 

2.5. Vállalkozó a feladatellátást köteles a 2.4 pont szerinti havi óramennyiség felett is 

folytatni, amennyiben a feladatellátás idıigénye ezt megköveteli, továbbá a 

többletmunkát (eseti pótdíjas tanácsadás) a Polgármester engedélyezi, illetve 

kezdeményezi. 
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2.6. Vállalkozó a feladatellátást a Polgármesterrel elızetesen konzultálva, Tiszaalpár 

Nagyközség Polgármesteri Hivatalában és távmunka keretében egyaránt elláthatja. 

 

3. A feladatellátás hatálya: 

 

A szerzıdés határozott idıre jön létre 2012. július 01. napjától 2012. december 31. napjáig. 

 

4. Vállalkozói díj: 

 

4.1. Vállalkozó a feladatok elvégzéséért 2012. évben (rendszeres alapdíjas tanácsadás) 

havonta, nettó 100.000,- Ft + ÁFA , azaz százezer forint + ÁFÁ-t számláz ki az 

Önkormányzat részére, a teljesítéstıl számított 8 naptári napos átutalási határidı 

megjelölésével.  

4.2. Vállalkozó a tárgyhónapban végzett esetleges többletfeladatok elvégzéséért (eseti 

pótdíjas tanácsadás) havonta, nettó 3.200,- Ft/óra + ÁFA egységáru számlát állíthat ki 

a tárgyhónap teljesítésigazolása szerinti mennyiségben az Önkormányzat részére, a 

teljesítéstıl számított 8 naptári napos átutalási határidı megjelölésével. Havonta 16 óra 

idıtartamig a polgármester engedélyezi a túlórákat. Havi 16 órát meghaladó túlóra 

esetén a Képviselı-testület döntése szükséges a kifizetés engedélyezéséhez. 

 

5.3. Fizetés módja átutalás az ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-45540725 

vállalkozói bankszámlára. 

 

5.4. Teljesítési határidı: jelen szerzıdés 3. pontja szerint kezdıdı idıszak 

tárgyhónapjainak utolsó napjai. 

 

5. Egyéb rendelkezések: 

 

6.1.  A szerzıdı felek kötelezettséget vállalnak azért, hogy a megbízás teljesítése során 

tudomásukra jutott valamennyi nem közérdekő, nem nyilvános adatot és információt, 

állam-, szolgálati- vagy üzleti titkot szerzıi vagy szomszédos jogok által védett jogot, 

módszert, technológiát és know-how-t bizalmasan, titoktartási kötelezettségük 

betartásával kezelnek, azokat kívülálló személyeknek nem teszik hozzáférhetıvé.  
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A szerzıdı felek elismerik, hogy minden, a titoktartási kötelezettség megszegésével 

okozott kárért felelısséggel tartoznak. 

 

6.2. A Vállalkozó bizalmasan kezel minden, a feladat végrehajtása során tudomására jutott 

szakmai, személyes vagy egyéb adatot és információt. A Polgármester felhatalmazása 

nélkül ezen információkat Vállalkozó nem hozhatja nyilvánosságra, valamint 

harmadik személy(ek) tudomására. 

 

6.3.  Vállalkozó a tevékenysége során tudomására jutott információkat a vonatkozó 

adatvédelmi jogszabályokban elıírtaknak megfelelıen kezeli, azok megfelelı 

védelmérıl folyamatosan gondoskodik. 

 

6.4. Vállalkozó a tudomására jutott adatokat, információkat személyes (ide értve a Ptk. 

szerinti közvetlen hozzátartozókat is) célokra, haszonszerzésre; a jogszabályi 

elıírásokkal ellentétes módon, más intézmények, illetve személyek javára vagy kárára, 

az Önkormányzat érdekeit valamint közérdeket sértı módon nem használhatja fel.  

A szerzıdı felek a jelen szerzıdést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írják alá.  

 

Tiszaalpár, 2012. június 29. 

 

___________________________________ ____________________________________ 

Dr. Vancsura István Németh Péter István 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 

Polgármester 

Németh Projekt Iroda Kft. 

Ügyvezetı 

 

Ellenjegyezte Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének  

……./2012. (VI…...) számú határozata alapján: 

 

 ___________________________________ 

 Dr. Menyhárt Anett 

 Tiszaalpár Nagyközség Jegyzıje 

 

Tiszaalpár, 2012. június 29. 
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3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/J-12  
                 konstrukció pályázati lehetıségei tárgyában 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felkérem Németh Péter szakértıt a pályázat ismertetésére. 
 
Németh Péter, szakértı: 
 
Európai Uniós pályázat az indítvány tárgya, melyet regionális forrásból lehet most 
megfinanszírozni, pályázni. A témakör turisztika, ezen belül turisztikai attrakciók fejlesztése. 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség viszonylag széles beltartalommal hirdette meg a 
pályamővét. Lehetıvé tette a települési önkormányzatok számára, hogy akár önerı nélküli 
pályamővet is kimunkáljanak, illetve benyújtsanak. Augusztus utolsó napjáig kell beadni a 
pályázatokat, melyek alapvetıen építési jellegőek, tehát beruházások. Meglévı új épületek, új 
épületek és létesítmények felújítására, fejlesztésére írta ki a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
ezt a jogcímet. A javaslat az ökoturisztika tárgykörébe tartozik. Egy meglévı önkormányzati 
ingatlan, ami jelenleg nem rendelkezik funkcióval, ennek a felújításáról lenne szó.  
A Nemzeti Parki értékek, természeti értékek, helyi hagyományırzés tárgykörében kerülne 
kialakításra egy ökoturisztikai látogatóközpont. Ez az a javaslat, szakmatartalom, ami az 
elıterjesztésben részletesen kifejtésre került. 
A projekt költségét, nagyságrendjét nagyon pontosan még nem lehet megállapítani, hiszen ez 
az indítás fázisa. Arról dönt a testület, hogy kívánja-e kimunkálni a részleteket, de 
nagyságrendileg 150 millió Ft-os bruttó beruházási összeg az, ami megcélozható és 
megpályázható augusztus végéig.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A helyszín a tiszaújfalui volt tanácsépület. Ennek az ilyen jellegő felújítása, a Tiszára vezetı 
útnak a jobbá tétele, esetlegesen egy sétálóútnak a megépítése, illetve egy vízi tanösvénynek a 
kialakítása történne meg, amiben a Nemzeti Park maximálisan támogatja ezt a programot.  
100 %-os állami támogatású, csak a pályázatírást és az ezzel kapcsolatos mérnöki és egyéb 
feladatokat kell finanszírozni, ami nem kevés összeg, mintegy 9 millió Ft összességében.  
Viszont úgy gondolom, ha ez a pályázat nyer és eléri a célját, akkor részint Tiszaújfalunak azt 
a részét jelentısen megszépíti, ugyanakkor Alpárnak a turisztikai lehetıségeit lényegesen 
bıvíti. Igazából olyan létesítmény nagyon kevés van, ami be is tud fogadni turistákat. Ez 
hosszútávon megoldaná a településnek ezt a gondját.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
Két kérdésem lenne a Németh Péter úrhoz: Mennyi lenne az a beruházási összeg, amit a 
pályázatban megjelölünk? Mekkora esély lehet arra, hogy meg is nyerjük? 
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Németh Péter, tanácsadó: 
 
A Dél-Alföldi régióban ennek a jogcímnek a forráskerete ismert.  4.050 millió Ft-ot kívánnak 
pályázati formában szétosztani ebben az évben. Véleményem szerint kb. 150 milliós projektet 
fogunk összerakni, de nyílván ez csak egy becslés, hiszen az építésztervek kimunkálása, 
anyag, munkadíjas tervezıi költségvetéssel fognak kiderülni az építési tételek. A bútorok, 
informatika és minden egyéb eszköz, ami nem építésnek minısül, hanem eszközbeszerzésnek, 
azok árajánlat útján kerülnek majd beszámításba. Így fogjuk majd látni még a pályázat 
benyújtása elıtt azt a projektméretet, amit vissza nem térítendı támogatás formájában az 
önkormányzat meg fog pályázni. Még egyszer a testület elé kerül a kimunkált pályamő, ahol 
megismerhetik a részleteket és ismertté válik minden költség.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
Utófinanszírozású? 
 
Németh Péter, tanácsadó: 
 
Maga a pályázat utófinanszírozású. Az elnyert összeg 25 %-át lehet elılegként kérni a 
nyerteseknek, amit a támogatási szerzıdés aláírásakor utalnak. A fennmaradó 75 %-ot pedig 
utófinanszírozás formájában biztosítja a támogató. Polgármester úr említette, hogy nem kevés 
költsége van a projekt elıkészítésének; tervezés, megvalósíthatósági tanulmány készítés, 
pályázatírás. Ezeknek a költségeknek a nagyságrendje ugyan 9 millió Ft valóban, de a 
benyújtásig, augusztus végéig ezt az összeget nem kell kifizetni. Vannak olyan részei, 
amelyek eltolt finanszírozással kerülnek leszerzıdésre, amennyiben a javaslat támogatást kap.  
5,5-6 millió Ft lesz az a direkt kiadás, ami a benyújtás napjáig keletkezik.  
Ha nyer a pályázat, akkor pedig valamennyi elıkészítési költség a 150 millió Ft része és ezt is 
100 %-os vissza nem térítendı formában visszakapjuk.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
Ennek a projektnek mikor van vége? 
 
Németh Péter, szakértı: 
 
Mivel építési beruházás a fı eleme, ezért az általános szabály érvényesül. Két év áll majd 
rendelkezésre a megépítésre, valamint az üzemszerő mőködés elkezdésére. Azt követıen 
pedig öt év lesz a fenntartási idıszaka.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
Lesz nekünk valódi anyagi hátterünk ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nyilvánvaló, hogy van egy másik nagy beruházásunk, a szennyvízberuházás, a pénzt elég jól 
fogni kell. Azt gondolom, hogy a nagyságrendje akkora az összegnek, hogy ha hitelt vesz fel 
az önkormányzat, akkor is messze megéri.  
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Barna Sándor, képviselı: 
 
Amikor a bizottsági ülésen errıl igennel szavaztam, akkor is tudatában voltam, hogy ez nem 
8,3 millió Ft lesz - mint ahogy le van írva - hanem nyugodtan hozzá lehet még 20 millió Ft-ot 
számolni. Közel 30 millió Ft-jába fog ez az önkormányzatnak kerülni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Az elıkészítés költségét visszakapjuk.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Mire minden le lesz tisztázva, jönnek olyan dolgok, mint a piac esetében, hogy ez nem volt 
benne a pályázatban, az nem volt benne, ezt még meg kell csinálni, azt még meg kell csinálni. 
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
Ezzel azért plusz bevétel is fog járni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Meg gazdagodott egy 150 milliós ingatlannal az önkormányzati vagyon. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Azt mondta Péter, hogy nem vállalkozás típusú a pályázat. 
 
Németh Péter, tanácsadó: 
 
Rentábilisnak kell lennie, a rezsiköltségét ki kell tudni termelnie. Jövedelmet nem termelhet, 
mert az egy másik pályázati kategória, amibe már önerıt kellene vállalni.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
Ezzel munkahelyet is tudunk teremteni? 
 
Németh Péter, tanácsadó: 
 
Kettı fınek. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
A kosárfonás, a helyi régi munkáknak a megjelenítése, a helyi termékeknek a megjelenítése is 
ha jól látom cél. Ez jelentheti azt is, hogy kiállító helyiségekre lenne szükség. Lehetne 
idecsoportosítani egy szebb formában, mint ahogy jelen pillanatban van. Abból a kamatnak 
egy részét lehetne fedezni.  
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Németh Péter, tanácsadó: 
 
A pályázati alcímeket nézve 1 millió Ft-ot lehet legkevesebbet kérni és 300 millió a felsı 
határ. 30-35 közé teszi maga a kiíró a nyertes pályázatok várható számát. Nyilván a 
mezınytıl és az egyes projektekben igényelt összeg alapján fog az eldılni, hogy a 4 milliárd 
Ft-ból konkrétan hány nyertest tudnak hirdetni.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Abban az esetben, ha mi beletesszük az 5.796.660,- Ft-ot - a 68 %-ot - és ha nem nyer a 
pályázatunk, akkor utána mi lesz a lépésünk?  
 
Németh Péter, tanácsadó: 
 
Szintén általános szabály szerint, ha egy naptári éven belül újra meghirdetik a pályázatot, 
2013. évben is lesz turisztikai pályázat a régióban, akkor ismételten beadjuk. Az egy éven 
belüli elıkészítésre felhasznált költségek ugyanúgy lepályázhatók. Ha egy éven túl hirdetik 
meg a következı turisztikát, akkor az a kérdés, hogy lesz-e benne ökoturisztika.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Ha augusztus 31-ig benyújtjuk, mikorra várható eredmény? 
 
Németh Péter, tanácsadó: 
 
A kormány még tavasszal hozott egy döntést, miszerint a benyújtott pályázatokat 60 napon 
belül bírálja el hiánypótlási szakasz nélkül. Ez azt jelenti, hogy feltételezve valamiféle 
hiánypótlási igényt is, 90 nappal a benyújtás után kapunk majd hírt arról, hogy mi lett a 
döntés a pályázatban. Tehát karácsony környékére. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A helyszín is és maga az ötlet is jó és ezt a dolgot még menet közben is lehet majd főszerezni.  
Ha jól tudom a mérnök urak a hétvégén jönnek megtekinteni és felmérni az épületet. A jövı 
hét elején egyeztetünk errıl az építésszel, a pályázatíróval, Németh Péter szakértı úrral és a 
képviselıkkel.  
 
- Szavazásra bocsátja a turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/J-12 
konstrukció pályázati lehetıségei tárgyú határozat-tervezetet azzal a kiegészítéssel, hogy a 
pályázat szakmai elıkészítése a polgármester és a Képviselı-testület bevonásával történjen. 
Az errıl szóló egyeztetés 2012. július 06-ig történjen meg.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
153/2012. (VI. 28.) Kth. 
 
Elıterjesztés a turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/J-12 
konstrukció pályázati lehetıségei tárgyában 
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1. Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat pályázatot munkáljon ki a DAOP-2.1.1./J-12 jogcímkódú 
konstrukcióra Tiszaalpári Nemzeti Értékek Látogató Központja munkacímmel és 
tárgyban. 

2. A pályázat szakmai elıkészítése Dr. Vancsura István polgármester és a Képviselı-
testület bevonásával történjen és az errıl szóló egyeztetés 2012. július 06-ig  történjen 
meg a szerzıdéskötéssel érintettekkel. A Képviselı-testület felkéri Dr. Vancsura 
István polgármestert az építési engedélyezési szintő mőszaki tervek és dokumentációk 
elkészítésére kössön szerzıdést Tóth István okleveles építészmérnökkel (6100 
Kiskunfélegyháza, Szent Imre herceg utca 32.) bruttó 3.000.000,- Ft tervezı díj 
értékben, valamint a pályázat Megvalósíthatósági Tanulmányának elkészítésére, 
továbbá a pályamő elkészítésére és benyújtására kössön szerzıdést a HBF 
Hungaricum Kft-vel bruttó 5.080.000,- Ft megbízási díj értékben, valamint a 
természetvédelmi szakértıi feladatok ellátásra kössön szerzıdést a Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatóságával (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.) bruttó 
444.500,- Ft megbízási díj értékben.  
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy az 
építési engedélyezési eljárás hatósági és eljárási díjtételeinek megfizetése 400.000,- Ft 
elıirányzattal a megbízó önkormányzat költsége. 

3. Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a pályázat elıkészítésének 
8.924.500,- Ft összértékő kiadásait 2012. évi költségvetésének általános tartalék 
jogcím terhére biztosítja. 

 
Melléklet: árajánlatok mellékelve a jegyzıkönyvhöz 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester, Németh Péter szakértı 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a „helyi termelıi piac” mőködése megindításával kapcsolatos 
                 feladatokról (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elıterjesztésre került a házirend, a piac üzemeltetési szabályzata. 
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság azt javasolja, hogy ne legyen ingyenes. Az asztalok 
bérlésére 200,- Ft/nap asztalonként volt a javaslat. Havonta pedig 1000,- Ft asztalonként.   
A nyitva tartás pedig az elıterjesztés szerint. 
A díj kifejezetten a csarnok részére és két hónapra szól.  
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
Szeretnék módosító javaslattal élni: A megnyitást követı elsı két hónapban mindennap 
legyen nyitva a piac.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Korábban is elhangzott ilyen javaslat magam részérıl is és a lakosság részérıl is, hogy az 
elıterjesztett nyitva tartás között lévı napokon is legyen nyitva a piac. Ezt én is támogatnám.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Én is szeretném ezt támogatni, hiszen ez merıben új jelenség, mert itt évtizedek óta nem volt 
piac. Ezt nem szabad elrontani azzal, hogy a reggeli órákban egy héten kétszer van csak 
nyitva. A helyi konyhának komoly lehetıségei származnának abból, ha a minden nap nyitva 
lévı piacról tudnák beszerezni a gyermekeinknek készített ételalapanyagot.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a hét minden napján – kivéve szerda, - délelıtt 6-11 óráig, szerdán 
délután 15-18 óráig legyen nyitva a piac 2012. augusztus 31-ig.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
154/2012. (VI. 28.) Kth. 
 
Tiszaalpár Helyi Termelıi piac nyitva tartása: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a piac nyitva tartását az 
alábbiakban határozza meg 2012. augusztus 31-ig. 
 

Hétfı:            De.      6     -     11 
Kedd:            De.      6     -     11 
Szerda:          Du.     15    -     18 
Csütörtök:     De.      6     -     11 
Péntek:          De .     6     -     11 
Szombat:       De.      6     -     11 
Vasárnap:      De.      6     -     11 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester, Bozó Imréné piacfelügyelı 
 

=============== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A piaci díjszabás: A zárt térben lévı asztal napi bérleti díja 200,- Ft/nap/asztal és maximum 2 
asztal/fı, amely a piac megnyitásától 2012. augusztus 31-ig lenne érvényben. Az asztal havi 
bérlete 1000,- Ft/asztal. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Módosító javaslatom lenne, hogy augusztus 1-jétıl augusztus 31-ig lehessen az 1000,- Ft-os 
bérletet igénybe venni. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a piac megnyitásától 2012. augusztus 31-ig a zárt térben lévı asztal 
bérleti díja 200,- Ft/nap/asztal legyen. 
2012. augusztus 1-jétıl augusztus 31-ig 1000,- Ft/asztal havi bérletet lehessen igénybe venni. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
155/2012. (VI. 28.) Kth. 
 
Tiszaalpár Helyi Termelıi Piaci díjszabás: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a piaci díjszabást az alábbiakban 
határozza meg: 
 
A piac megnyitásától 2012. augusztus 31-ig a zárt térben lévı asztal bérleti díja 200,- 
Ft/nap/asztal. 
2012. augusztus 1-jétıl augusztus 31-ig 1000,- Ft/asztal havi bérletet lehet igénybe venni. 
 
Határidı: 2012. augusztus 31. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester, Bozó Imréné piacfelügyelı 
 

=================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a piac üzemeltetési szabályzatát. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
156/2012. (VI. 28.) Kth. 
 
Tiszaalpár Helyi Termelıi  Piac Üzemeltetési Szabályzata 
(Érvényes 2012. július 01-tıl 2012. augusztus 31-ig terjedı idıszakra.) 

 
 

I. Általános rész 
 

A szabályzat kiadásának célja: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat által a 6066 Tiszaalpár, Dobó u. 1. sz. (Hrsz: 398) 
alatt  üzemeltetett helyi termelıi piac mőködési rendjének meghatározása. 
 

II. Szabályzat 
 

1. A piac fenntartása és üzemeltetése: 
 
A piac fenntartója és üzemeltetıje: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 

6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
(e-mail: pmhivatal@tiszaalpar.hu) 

 
A fenntartói, üzemeltetıi feladatok irányítását ezen szabályzat keretei között Tiszaalpár 
Nagyközség Polgármestere végzi, az önkormányzat szervezet-rendszerében kialakult 
munkamegosztás szerint.  
 
2. A piacon árusításra jogosultak: 
 
A piacon csak az a 52/2010.(IV.30.)FVM rendelet 2.§. 1. pontja szerinti kistermelı, 
magánszemély árusíthat. aki a kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. tv.  2.§. 5a) pontjában 
meghatározott helyi termelıi piac fogalmi meghatározását teljesíti. 
 
3. A piacon folytatható kereskedelmi tevékenység: 
 
A piacon az elızı pontban meghatározott személyi kör, a már hivatkozott „a kistermelıi 
élelmiszer-termelés, elıállítás és –értékesítés feltételeirıl szóló 52/2010. (IV.30.) FVM 
rendelet 4.§. (1), (2) bekezdései szerinti a helyi termelı piacokon is végezhetı kereskedelmi 
tevékenységet folytathat, a 4.§. (6),(7) bekezdésekben foglalt elıírások betartása mellett. 
 
 
4. A helyhasználat: 
 
4.1. Helyhasználó 
 
Helyhasználó az, aki az üzemeltetıvel írásban szerzıdéses jogviszonyt létesít, vagy aki a napi 
helyhasználati díj megfizetésével napi helyhasználati jogot szerez. A piacon csak az 
üzemeltetı helyhasználati engedélye alapján és az általa kijelölt helyen szabad árusítani. A 
helyhasználat engedélyezése, szerzıdés kötése az üzemeltetı hatáskörébe tartozik. 
A helyhasználó az általa jogszerően használt helyet csak rendeltetésének megfelelıen 
használhatja. 
A piacon csak engedéllyel, a napi helyhasználati díj megfizetését igazoló bizonylat, illetve 
helyhasználati szerzıdés birtokában lehet árusítani. 
 
4.2. A helyhasználat idıtartama 
 
- A helyhasználat lehet napi, vagy szerzıdés alapján tartós helyhasználat. 
-  A helyhasználó a kijelölt árusító helyet az üzemeltetı engedélye nélkül nem változtathatja 

meg, a piac területén máshol nem árusíthat. 
- A helyhasználó az árusítóhelyet és annak használatát az üzemeltetı elızetes engedélye  

nélkül semmilyen formában másnak nem engedheti át. 
- A tartós helyhasználó a  helyhasználati díjat elıre köteles megfizetni. 
- Az üzemeltetı a helyhasználati szerzıdést azonnali hatállyal írásban felmondhatja, ha a  

helyhasználó a piac mőködésére vonatkozó szabályokat súlyosan, vagy ismételten 
megszegi,  

- A napi helyhasználat joga a helyhasználati díj megfizetésének napjára a piacnyitástól 
zárásig tart. 

- A használat joga másra nem ruházható át. 
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- Napi helyhasználat esetén az üzemeltetı nem köteles a következı napon is ugyanazt a 
helyet az igénylı rendelkezésére bocsátani. 

- Napi helyhasználat esetén ugyanaz a hely többször is kiadható, ha azt a helyhasználó 
kiürítette.  

-  A szerzıdés alapján tartós helyhasználatra kijelölt hely – amennyiben azt a jogosult a 
nyitást követı ½ órán belül nem foglalja el, alkalmi árusításra kiadható. Ezen határidın 
túl érkezı, tartós helyhasználónak minısülı kistermelı az üzemeltetı által kijelölt helyen 
árusíthat. 

- A helyhasználónak — a használat tényleges idıtartamától függetlenül — mindig az egész 
napra megállapított helyhasználati díjat kell megfizetnie. 

- A helyhasználók a napidíjas árusító helyeket az érkezés sorrendjében foglalhatják el. Az 
üzemeltetı az alkalmi helyhasználati jogosultságot azonnali hatállyal visszavonhatja, ha a 
helyhasználó a piac mőködésére vonatkozó szabályokat súlyosan, vagy ismételten 
megszegi. 

 
5. Az üzemeltetı által biztosított szolgáltatások: 
 
A piac területén lévı utaknak és közös használatú helyiségeknek a tisztántartásáról, a szemét 
elszállításáról, a szükséges fertıtlenítésrıl, a piac területének ırzésérıl az üzemeltetı 
gondoskodik. 
 
6. A helyhasználó kötelezettségei: 
 
- A piacon elfoglalt helyért és az igénybe vett szolgáltatásért a helyhasználó a hatályos 

díjszabás szerinti összeget köteles fizetni. 
-  A határozott idıre szóló engedéllyel rendelkezı helyhasználó a használati díjat a létrejött 

szerzıdés szerint köteles az üzemeltetınek megfizetni. 
- A fizetési kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes fizetés esetén a helyhasználó a 

késedelmes idıszakra vonatkozó mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét köteles az 
üzemeltetınek megfizetni. 

 
7. Piaci rend, a piac nyitva tartása: 
 
A piacra vonatkozó házirendet az üzemeltetı határozza meg. 
Az üzemeltetı az általa nyújtott szolgáltatásokat a piac területén közszemlére tétel útján hozza 
az érdekeltek tudomására. 
Az üzemeltetı képviselıje vagy az általa megbízott személy köteles a piac nyitva tartása alatt 
a piac területén tartózkodni. 
 
Piac nyitva tartása: 

Hétfı:            De.      6     -     11 
Kedd:            De.     6     -     11 
Szerda:          Du.     15    -     18 
Csütörtök:     De.      6     -     11 
Péntek:          De.      6     -     11 
Szombat:       De.      6     -     11 
Vasárnap:      De.      6     -     11 

 
A piac területén nyitás elıtt, illetve zárás után bárki csak az üzemeltetı írásos engedélyével 
tartózkodhat. 
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Üzemeltetı a vásárokról, piacokról, és bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.)Korm. 
rendelet 6.§. (1) és (2) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségét ezen szabályzat és 
mellékletei jó látható helyen való elhelyezésével teljesíti. 
 
Tiszaalpár, 2012. június 
            
                             Dr. Vancsura István 
                                                                                          polgármester 
Határidı: 2012. augusztus 31. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a piac házirendjét. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
157/2012. (VI. 28.) Kth. 
 
Tiszaalpár Helyi Termelıi Piac Házirendje 
 
1. A piaci rend megtartása az ott jelen lévı valamennyi személy kötelessége. 
2. A piacon csak az a 52/2010.(IV.30.)FVM rendelet 2.§. 1. pontja szerinti kistermelı, 

magánszemély árusíthat. aki a kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. tv.  2.§. 5a) 
pontjában meghatározott helyi termelıi piac fogalmi meghatározását teljesíti. 

3. A piacon csak az Üzemeltetı által kötött szerzıdés, vagy a napi helyhasználati díj 
befizetésérıl az Üzemeltetı által kiállított bizonylat alapján szabad árusítani. 

4. A Helyhasználó az Üzemeltetı felhívására helyhasználói minıségét hitelt érdemlıen 
igazolni köteles. 

5. Aki a piacon értékesít és nincs a helyhasználati díj befizetésérıl érvényes bizonylata vagy 
helyhasználati szerzıdése, vagy azt az Üzemeltetı képviselıjének felszólítására nem 
mutatja fel, azonnal köteles elhagyni a piac területét. 

6. A Helyhasználó az általa jogszerően elfoglalt helyet csak rendeltetésének megfelelıen 
használhatja. 

7.  Az árusítóhelyeket, a közhasználatú területet és utat használaton kívüli göngyöleggel 
és a 

piaci tevékenységet nem szolgáló eszközökkel elfoglalni nem szabad. 
8. A Helyhasználó az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden 
szemetet 

és hulladékot árusítás közben is folyamatosan összetakarítani és a kijelölt tárolóba tenni. 
9. Az árusító helyeken csak hitelesített mérleg használható. 
10. A piac területén dohányozni tilos. 
11. Az Üzemeltetı a kereskedés rendjét szabályozó valamennyi jogszabályi elıírás betartását 

 ellenırizheti. 
12. Jelen Házirend 2012. július 01. napjától érvényes. 
 
 TT  II  SS  ZZ  AA  AA  LL  PP  ÁÁ  RR  

NNAAGGYYKKÖÖZZSSÉÉGGII  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATT  



 22 

          Határidı: 2012. augusztus 31. 
          Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 

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

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy 2012. augusztus 31-ig az asztalok bérlése maximum 2 asztal/fı 
lehessen.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
158/2012. (VI. 28.) Kth. 
 
Tiszaalpár Helyi Termelıi Piacon asztalok bérlése 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a piacon az asztalok bérlését a 
következıben határozza meg: 2012. augusztus 31-ig maximum 2 asztal/fı. 
 
Határidı: 2012. augusztus 31. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester, Bozó Imréné piacfelügyelı 
 

==================== 
 
5.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Dr. Fekete Ferencné bejelentése a Tiszaalpár, Mátyás király utca 2. sz. alatti 
                 ingatlanra vonatkozóan 
                 Dr. Vancsura Zoltán kérelme Tiszaalpár, Mátyás király utca 2. sz. alatti ingatlan 
                 bérletére (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Volt egy kompromisszumos javaslat, ami arról szólt, hogy a Dr. Fekete Ferenc által korábban 
bérelt Tiszaalpár, Mátyás király utca 2. sz. alatti lakásnak azt a részét, amit Dr. Vancsura 
Zoltán háziorvos kért, azt a rendelıhöz csatoljuk hozzá. Erre vonatkozóan kértük a jelenlegi 
bérlınek a véleményét, ami elutasító, nem járul hozzá. Úgy gondolom, hogy innentıl kezdve 
más lehetıségünk nincs, ha ebben az ingatlanban átalakítást szeretnénk végezni, akkor fel kell 
ajánlanunk helyette egy cserelakást. A cserelakásként pedig a Tiszaújfalu, Ady E. u. 61. sz. 
alatt lévı ingatlant javaslom, korábban ebben a lakásban Dr. Taricska Tibor háziorvos lakott.  
Megnéztük a lakást, a komfortfokozata minden tekintetben megfelel. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja, hogy Dr. Fekete Ferencnének 
Tiszaalpár, Mátyás király utca 2. sz. alatti ingatlan bérlıjének Tiszaalpár, Ady E. u. 61. sz. 
alatt lévı cserelakást ajánlja fel a Képviselı-testület.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
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159/2012. (VI. 28.) Kth. 
 
Dr. Fekete Ferencné bejelentése a Tiszaalpár, Mátyás király utca 2. sz. alatti ingatlanra 
vonatkozóan 
Dr. Vancsura Zoltán kérelme Tiszaalpár, Mátyás király utca 2. sz. alatti ingatlan bérletére 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Dr. Fekete Ferencnének - 
Tiszaalpár, Mátyás király utca 2. sz. alatti ingatlan bérlıjének - Tiszaalpár, Ady E. u. 61. sz. 
alatt lévı cserelakást ajánlja fel.   
 
Határidı: 2012. július 31. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
Értesül: Dr. Fekete Ferencné, Dr. Vancsura Zoltán 
 

==================== 
 
6.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés Homokhátsági Önkormányzati Szövetség Egyesület létrehozására 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, nem javasolja a csatlakozást. Magam sem 
javaslom. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja, hogy a Képviselı-testület ne 
csatlakozzon a Homokhátsági Önkormányzati Szövetség Egyesületéhez. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
160/2012. (VI. 28.) Kth. 
 
Elıterjesztés Homokhátsági Önkormányzati Szövetség Egyesület létrehozására 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Homokhátsági Önkormányzati 
Szövetség Egyesületébe nem kíván belépni. 
 
Értesül: Homokhátsági Önkormányzati Szövetség Egyesülete 
 

=================== 
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7.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés EU Önerı Alap pályázat benyújtása KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 
                azonosító számú „Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására 
                szolgáló rendszer kialakítására a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási 
                Rendszerben” címő projekt II. forduló önerı támogatására 
                (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az önerı biztosítását a pályázó átvállalja. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az EU Önerı Alap pályázat benyújtása 
KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú „Települési szilárdhulladék mechanikai-
biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítására a Homokhátsági Települési 
Hulladékgazdálkodási Rendszerben” címő projekt II. forduló önerı támogatásáról szóló 
határozat-tervezetet. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
161/2012. (VI. 28.) Kth. 
 
Elıterjesztés EU Önerı Alap pályázat benyújtása KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosító 
számú „Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer 
kialakítására a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” címő projekt II. 
forduló önerı támogatására. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta az EU Önerı Alap 
pályázat benyújtása KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú „Települési 
szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a 
Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” címő projekt II. forduló önerı 
támogatására címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagjaként elfogadja, hogy a Társulás a KEOP 
1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú „Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai 
stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési 
Hulladékgazdálkodási Rendszerben” II. forduló pályázat megvalósításához szükséges önerı 
támogatására az EU Önerı Alapra pályázatot nyújtson be. 

 
A pályázat alapjául szolgáló fejlesztés legfontosabb adatai: 
 
Megnevezés:  Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására 

szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési 
Hulladékgazdálkodási Rendszerben II. forduló 

Azonosító száma:     KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004  
Összköltsége:     3 440 033 840,- Ft 
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Saját forrás (EU Önerı Alap nélkül):  927 223 660,- Ft 
Saját forrás (EU Önerı Alap pályázat sikere esetén):  463 611 830,- Ft 
Saját forrás biztosításának módja:  koncessziós díj 
Pénzügyi ütemezés: melléklet szerint 

 

Határozatról értesül: 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, 6640 Csongrád, 
Kossuth tér 7. 
 
 

====================== 
 
8.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés összeférhetetlenség vizsgálata tárgyában 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Kérdezem az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy milyen 
döntés született. 
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a jegyzı asszony által elıterjesztett 
állásfoglalást.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jogi szempontból bizonyára így van, de változatlanul fenntartom azt a véleményem, hogy 
mivel a Holt-Tisza és a halászati jog kiterjesztésérıl van szó, ez esetben az állami és az 
önkormányzati érdek jelentısen ütközik. Az önkormányzat érdeke jelentısen sérül ebben a 
dologban. A Tulajdonosi Közösségben a két önkormányzatnak, Tiszasasnak és Tiszaalpárnak 
kisebbsége van. Így képviselı úrnak ha állami érdeket kell képviselnie mint önkormányzati 
képviselı, hogyan tudja ezt összeegyeztetni? Ez számomra költıi kérdés, de a jogszabály 
szerint nem összeférhetetlen a két dolog. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az összeférhetetlenség vizsgálata 
tárgyú elıterjesztést. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
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162/2012. (VI. 28.) Kth. 
 
Elıterjesztés összeférhetetlenség vizsgálata tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az összeférhetetlenség vizsgálata 
tárgyú elıterjesztést elfogadja. 
 

==================== 
 
9.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl 
                 szóló rendelet módosítására (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta. Mindkét 
bizottságnak az volt a véleménye, hogy adjuk vissza átdolgozásra a jegyzı asszonynak. 
Tegyünk különbséget a bérleti díjaknál a szociális jellegő lakás, a szolgálati jellegő lakás és a 
piaci alapon adott lakás a bérleti díjai között.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja, hogy az önkormányzati lakások és 
helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl szóló rendeletet adja vissza a Képviselı-testület a 
jegyzı asszonynak átdolgozásra. Legyen különbség a bérleti díjak vonatkozásában a szociális 
jellegő lakás, a szolgálati jellegő lakás és a piaci alapon adott lakás bérleti díjai között.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
163/2012. (VI. 28.) 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 rendeletet visszaadja a jegyzı asszonynak 
átdolgozásra.  
A rendeletben legyen különbség a bérleti díjak vonatkozásában a szociális jellegő lakás, a 
szolgálati jellegő lakás és a piaci alapon adott lakás bérleti díjai között.  
 
Felelıs: Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 

=================== 
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10.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Javaslat a Képviselı-testület 2012. év II. félévi munkaprogramjára 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az Ügyrendi Bizottsági ülésen Barna Sándor képviselı úr tett egy javaslatot a bizottsági, 
illetve a testületi ülések összehívásával kapcsolatban. Szeretném, ha ezt megismételné. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Mivel általában éjszakába nyúlóan ülünk a bizottsági üléseken, illetve a testületi ülések is elég 
sokáig szoktak tartani, ezért ne várjuk ki az egy hónapot a rendes ülések között.  Amennyiben 
a napirendek száma ezt indokolttá teszi, eléri a maximum 15 napirendi pontot, akkor pénteken 
menjen ki a meghívó és a következı héten meg lehet tartani az ülést.  
Ezt nem a testület tagjai tudják figyelemmel kísérni, hanem a polgármester és a jegyzı. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jó javaslatnak tartom. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Képviselı-testület 2012. évi II. félévi 
munkaprogramjára tett javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben a napirendi pontok 
száma indokolttá teszi, a rendes testületi ülés összehívásra kerüljön.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
164/2012. (VI. 28.) Kth. 
 
Javaslat a Képviselı-testület 2012. év II. félévi munkaprogramjára 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Képviselı-testület 2012. év II. 
félévi munkaprogramjára szóló javaslatot megtárgyalta. A munkaprogramot azzal a 
kiegészítéssel fogadja el, hogy amennyiben a napirendi pontok száma indokolttá teszi, a 
rendes testületi ülés összehívásra kerüljön.  
 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester, 
              Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 

==================== 
 
11.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Ajánlat Kádár Lajos Közösségi Ház felújítási munkáira 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen elhangzott, hogy kérjünk még árajánlatot 
villanyszerelésre és gázszerelésre. 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Az érintésvédelmi felülvizsgálat arról szól, hogy kijön a szakember és megnézi 
érintésvédelmi szempontból, érintésvédelmi eszközökkel a szerelési munkát. A 
villanyszerelést megcsinálja egy szakember, az érintésvédelmi szakember pedig leellenırzi. 
Elı szokott fordulni ilyen vizsgálatoknál, hogy találnak hibát, de ez a vizsgálat azért van. A 
szerelımestertıl függetlenül végzik ezt a vizsgálatot. Megállapítják a hibát, a szerelı 
megcsinálja, utána újra leellenırzik. Szerintem a villanyszerelés megoldható Borsi Sándorral, 
ahogy megbeszéltük.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Marad a gázszerelés, a bádogos- és asztalosmunkák, amire árajánlatot kell kérni. 
 
- Szavazásra bocsátja a Kádár Lajos Közösségi Ház felújítási munkáira Szabó Sándor 
kımőves mester által adott árajánlatot. A villanyszerelési munkákat Borsi Sándor 
villanyszerelı, az érintésvédelmet szakértı végezné el. Gázszerelésre, bádogos- és 
asztalosmunkákra kérjünk be árajánlatot.   
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
165/2012. (VI. 28.) Kth. 
 
Ajánlat Kádár Lajos Közösségi Ház felújítási munkáira 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kádár Lajos Közösségi Ház 
felújítási munkáira Szabó Sándor kımőves mester által adott árajánlatot elfogadja. 
A villanyszerelési munkákat Borsi Sándor villanyszerelıvel, az érintésvédelmi feladatokat 
szakértıvel végezteti el.  
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gázszerelésre, bádogos- és 
asztalosmunkákra árajánlatot kérjen be, amit a következı testületi ülésre terjesszen a testület 
elé.  
 
Határidı: 2012. július 31. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 

=================== 
 
12.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium tájékoztatója 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Csongrádi Víz és Kommunális Szolgáltató Kft. egy árváltoztatással élt a Képviselı-testület 
felé. Azt javasolják, hogy a 80 literes és a 70 literes kiskukáknak az ürítési díját jobban 
közelítsük a 110 litereséhez. Határozati javaslatuk az lenne, hogy a 110 literes 327 Ft, a 80 
literes 304 Ft, a 70 literes 291 Ft legyen. A változás a költségekben a 110 literesnél 73 Ft-ot, a 
80 literesnél 50 Ft-ot, a 70 literesnél 37 Ft-ot jelent.  
Azt javaslom a képviselıtársaknak, hogy egyelıre ne fogadjuk el. Azok, akik ilyen kisebb 
edényzetet használnak, nagyon sok esetben még azt sem tudják kihasználni, nincs annyi 
szemét. 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Ellentétes gondolatmenet van ezzel a hulladékgyőjtéssel kapcsolatban. Volt arról szó, hogy a 
szelektív hulladékgyőjtést támogatják, de közben az a baj, hogy a kukába meg nem győlik 
elég szemét és emeljük a díjat.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja hogy a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 
tájékoztatóját, kérelmét ne fogadja el a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
166/2012. (VI. 28.) Kth. 
 
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium tájékoztatója 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Homokhátsági Regionális 
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium tájékoztatóját, kérelmét nem fogadja el. 
 
Határozatról értesül: Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 
 

================= 
 
13.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés, javaslat a 2012. évi Tiszaalpári Napok rendezvényeire 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Helyszínként a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen javaslatként felmerült és a bizottság 
támogatta, hogy a sportpálya mellett legyen megtartva 18-án a rendezvény.  
Javaslat volt még fáklyás csónakázás, a dumaszínház meghívása, a Bugaci Tanyaszínház 
meghívása, illetve a tordaiak minden évben részt vesznek ezen a rendezvényen, természetesen 
ıket is meghívnánk.    
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A vendéglátásra a bizottság azt javasolta, hogy valamennyi szóba jöhetı vendéglátóhelytıl 
kérjünk árajánlatot, valamint sátor biztosítását és plusz 100 e Ft-ot.   
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Fontos, hogy hogyan lesz megfogalmazva a levél, mire ad árajánlatot? 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Tegyünk a levélbe szempontokat, mert csak így tudjuk összehasonlítani, hogy kinek az 
ajánlata a legkedvezıbb. Tegyük bele azt is, hogy az önkormányzati rendezvény költségeihez 
mivel tud hozzájárulni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nyilván ennek az a célja, hogy azokat a vendéglátókat valamilyen módon 
megversenyeztessük, akik szándékoznak ezen a rendezvényen vendéglátóként megjelenni.  
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Egyforma esélyt adnánk mindegyik vendéglátósnak.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasoljuk számukra a helyszínt és kérjük, tájékoztassanak bennünket, hogy a vendéglátást 
hogyan kívánják biztosítani úgy, hogy ebbe az önkormányzat számára nyújtott támogatás is 
beleférjen. Az ajánlatokat július 16-ig kérjük be, utána nekünk ezt értékelni kell. Aki adott be 
ajánlatot, azt meghívjuk és zárt testületi ülés keretében döntünk errıl.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A rodeó bikával kapcsolatban érdeklıdtem. Az önkormányzatnak 70 e Ft-ot kell adni a 
rodeósnak. Ha árul 200 e Ft-ot, akkor a 70 e Ft-ot visszaadja az önkormányzatnak és a 130 e 
Ft-ot elteszi. Errıl kellene dönteni, hogy foglalkozzunk-e vele.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Érdemes lenne ezt a versenyeztetést szoros határidıvel megcsinálni. Láthatnánk azt, hogy 
milyen összeg áll rendelkezésre és akkor sokkal könnyebb lesz dönteni arról, hogy rodeó 
bikát, vagy humoristát hívjunk.  
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
Egy helyi fiatalt, Novák Dórát szeretném, ha felkérné az önkormányzat, aki a Kiskun 
Alapfokú Mővészeti Intézmény magán énektanszaknak tanulója.  Szívesen venné a felkérést a 
program színesítésében.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Minden helyi fiatalt szívesen látunk.  
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- Szavazásra bocsátja a 2012. évi Tiszaalpári napok rendezvényeirıl szóló elıterjesztést, 
javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a rendezvény helyszíne a sportpálya melletti terület 
lenne. 
Az önkormányzat ebben az évben valamennyi vendéglátóhelytıl kér árajánlatot, aki a 
vendéglátást biztosítaná a rendezvény helyszínén. A pályázni kívánó vállalkozónak 
minimálisan 100 e Ft-tal kell hozzájárulnia a rendezvény költségeihez, valamint sátort kell 
biztosítania. Az ajánlatokat zárt borítékban 2012. július 16-án 16.00 óráig adják le a 
Polgármesteri Hivatalban.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza. 
 
167/2012. (VI. 28.) Kth. 
 
Elıterjesztés, javaslat a 2012. évi Tiszaalpári Napok rendezvényeire 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi Tiszaalpári Napok 
rendezvényeire szóló elıterjesztést, javaslatot megtárgyalta és az alábbiakról dönt: 
A rendezvény helyszíne a sportpálya melletti terület. 
A Képviselı-testület ebben az évben valamennyi vendéglátóhelytıl kér árajánlatot, aki a 
vendéglátást biztosítaná a rendezvény helyszínén. A pályázni kívánó vállalkozónak 
minimálisan 100 e Ft-tal kell hozzájárulnia a rendezvény költségeihez, valamint sátort kell 
biztosítania.  
Az ajánlatokat zárt borítékban 2012. július 16-án 16.00 óráig adhatja le a Polgármesteri 
Hivatalban.  

==================== 
 
 
14.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Barna Sándor (1956. 11. 07.) földvásárlási kérelme 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A kérelmezı az önkormányzat két osztatlan területen lévı önkormányzati tulajdoni hányadát 
szeretné megvásárolni. 
Az egyik a 0232/55-ös táblában, 0,3 ha terület, a másik a 0125/24-es táblában van, kb. 2,2 ha 
terület. Ez utóbbi az önkormányzat 10 ha-os területével majdnem szomszédos táblában van.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen az a javaslat született, hogy a 0221/55 táblában 
lévı 0,3 ha-os területet értékesítsük 150.000,- Ft-ért, amelyet fel kell értékeltetni. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Azt javaslom, hogy mind a kettı területet értékeltessük fel. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az egyik kért ingatlan majdnem mellette van az önkormányzat területének, ami miatt azt 
javaslom, hogy ne adjuk el egyik területet sem.  
 

Csernák Csilla 18,45 órakor távozott a Képviselı-testületi ülésrıl, 
így a jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 

 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Mivel az egyik területre azt mondtuk, hogy értékeltessük fel, így azt javaslom, hogy legyen 
mind a kettı felértékelve. Legalább megtudjuk, hogy mennyi az értéke. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy föld felértékelése rendkívül relatív dolog. Az aranykorona értéke alacsony, de azt nem 
tudja az értékelı figyelembe venni, hogy nekünk ott van majdnem mellette a földterületünk, 
ami miatt én azt mondom, hogy ne adjuk el.  
 
- Szavazásra bocsátja, hogy Barna Sándor (1956. 11. 07.) kérelme alapján a 0232/55 hrsz. 
alatti ingatlanból az önkormányzatot megilletı 545/14386-od tulajdoni hányadot, illetve 
0125/24 hrsz. alatti ingatlanból az önkormányzatot megilletı 3493/49708-ad tulajdoni 
hányadot értékeltesse fel a Képviselı-testület.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Személyes érintettség miatt nem kívánok részt venni a szavazásban. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tudomásul vettem. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, 1 fı nem vett 
részt a szavazásban – az alábbi határozatot hozza: 
 
168/2012. (VI. 28.) Kth. 
 
Barna Sándor (1956.) földvásárlási kérelme 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Barna Sándor (1956. 11. 07.) 
kérelme alapján a 0232/55 hrsz. alatti ingatlanból az önkormányzatot megilletı 545/14386-od 
tulajdoni hányadot, illetve 0125/24 hrsz. alatti ingatlanból az önkormányzatot megilletı 
3493/49708-ad tulajdoni hányadot  felértékelteti a Békés Credit Kft-vel. 
 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 

==================== 
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15.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: KORIL-FRUCT Kft. kérelme 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az önkormányzat az ajánlat tárgyát képezı ingatlanok vonatkozásában, mint földtulajdonos 
elıvásárlási joggal rendelkezik. A KORIL-FRUCT Kft. kéri, hogy az elıvásárlási jogunkról 
mondjunk le. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata, hogy ne éljünk az elıvásárlási 
jogunkkal.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a KORIL-FRUCT Kft. kérelmét. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
169/2012, (VI. 28.) Kth. 
 
KORIL-FRUCT Kft. kérelme 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a KORIL-FRUCT Kft. kérelme 
alapján nem kíván élni az ajánlat tárgyát képezı 1528/A, 1529/A, 1529/B, 1529/C, 1530/A, 
1530/B, 1530/C hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában az elıvásárlási jogával.  
A Képviselı-testület hozzájárul, hogy a BEN-KOR-INVEST Kft. megvásárolja az 
ingatlanokat. 
 
Határozatról értesül: KORIL-FRUCT Kft. 
                                  Tiszaalpár, Deák F. u. 80. 
 

=================== 
16.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Judo Szakosztály kérelme 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Parádi László a Sportegyesület elnöke tolmácsolja a judo sportág edzıjének a kérelmét.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság azzal támogatja, hogy 2012. december 31-ig 250.000,- Ft 
többlettámogatást javasol a Sportegyesület számára, melyet a judo szakosztály támogatására 
fordíthatnak.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Judo Szakosztály kérelmét. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
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170/2012. (VI. 28.) Kth. 
 
Judo Szakosztály kérelme 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. december 31-ig 250.000,- 
Ft többlettámogatást nyújt a Tiszaalpári Sportegyesület számára, melyet a judo szakosztály 
támogatására fordíthatnak.  
 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
Határozatról értesül: Tiszaalpári Sportegyesület 
 

===================== 
 
 
17.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
                   5/2003. (V. 26.) Ktr. sz. rendelet módosítására 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata és a helyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselı-testülete között létrejött együttmőködési megállapodás alapján kell a rendeletet 
módosítani.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az Önkormányzat Szervezeti és 
Mőködési szabályzatáról szóló 5/2003. (V. 26.) Ktr. sz. rendelet módosításáról szóló 
elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

Rendelet 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének  16/2012. (VII. 02.) Ktr. sz. 
rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 

5/2003.(V.26.)Ktr. sz rendelet módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján a következı rendeletet alkotja: 
 
1. §. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2003.(V.26.)Ktr. sz     
        rendelet 3/A. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„3/A. §. (1)    A helyi önkormányzat a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítja 

az önkormányzati mőködés személyi és tárgyi feltételeit. A végrehajtásról a 
Polgármesteri Hivatal gondoskodik.  
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(2) A testületi mőködés biztosítása, az azzal kapcsolatos teendıkön értendı 
különösen:  
a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább 
tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, 
technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, 
továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási 
költségek viselése; 
b) az önkormányzat mőködéséhez (a testületi, tisztségviselıi, képviselıi 
feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása; 
c) a testületi ülések elıkészítése (meghívók, elıterjesztések, hivatalos levelezés 
elıkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzıkönyveinek elkészítése, 
postázása); 
d) a testületi döntések és a tisztségviselık döntéseinek elıkészítése, a testületi 
és tisztségviselıi döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, 
postázási feladatok ellátása; 
e) a nemzetiségi önkormányzat mőködésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása; és 
f) az a)–e) pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeknek 
– a testületi tagok és tisztségviselık telefonhasználata költségei kivételével – a 
viselése.  
(A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi LCXXIX. törvény 80. §. (1) bekezdés.) 
 

(3) A helyi önkormányzat és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetés, 
a gazdálkodás és az ellenırzés részletes szabályait és az eljárás rendjét 
együttmőködési megállapodásban rögzíti.  

 
(4) A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökét a helyi önkormányzati ülésre 

meg kell hívni. Az üléseken az elnök tanácskozási joggal vehet részt. 
 
2. §. (1)  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
         (2)  A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
dr. Menyhárt Anett        dr. Vancsura István 
           jegyzı               polgármester 
 
18.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés gallyzúzó vásárlására 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elızı testületi, illetve bizottsági javaslatra három géptípus került elıterjesztésre. 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a lajosmizsei gép megvásárlását támogatja, 900.000,- Ft-
ért. Holnap, vagy hétfın el kellene menni kipróbálni a gépet. 
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
Miért kell nekünk megvenni ezt a gallyzúzót? 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt javaslom, hogy az önkormányzat vásárolja meg. 
Elég sok gally, faág keletkezik, például a kecskeméti út mellett még most is sok ilyen faág 
van. Segélyezésre elsısorban az út menti fák fognak szolgálni a következı években. Ami nem 
olyan vastagságú, hogy tüzelınek lehessen használni, de egyébként még nagy mennyiségő 
zúzalék kijön belıle.  
A réten pedig töménytelen mennyiségő gyalogakác van és ennek a zúzására különösen ıszi, 
téli idıszakban ezzel a géppel tudnánk a közfoglalkoztatottaknak is munkát adni.  
Azt sem vetettük el, hogy az óvodának az alternatív főtését megoldjuk, tehát ezt a nyesedéket, 
ami képzıdik, ezt sokféle célra lehet használni.  
A teljesítménye alapján ez a gép alkalmas, egy dolgot kell még kitalálnunk, a zúzaléknak a 
tárolását. Ha szárazat zúzunk vele és megázik, az utána bepenészedik és a hıértékét is 
csökkenti. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
További hasznosítási lehetıség, hogy elinduljon egy vételi szándékkeresés. Biztos vagyok 
benne, hogy lenne rá igény. Nem is biztos, hogy be kellene nekünk ezt tárolnunk, hanem 
értékesíteni kellene és pénzt csinálhatna belıle az önkormányzat.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Ennek a gépnek az új ára 1.290 e Ft +Áfa és szinte teljesen új, 1-2 alkalommal használt 
aprítógéprıl van szó.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy az önkormányzat megvásárolja az Olasz Negri R225T típusú 
gallydaráló-aprítógépet Barnáné Szakali Irén Lajosmizse, Bene 149. szám alatti lakostól. Az 
aprítógép vételi ára 900.000,- Ft, melyet az önkormányzat a tartalékkerete terhére biztosít. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
171/2012. (VI. 28.) Kth. 
 
Elıterjesztés gallyzúzó vásárlására 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a gallyzúzó vásárlását 
megtárgyalta.  
Úgy dönt, hogy az önkormányzat vásárolja meg az Olasz Negri R225T típusú gallydaráló-
aprítógépet Barnáné Szalkai Irén Lajosmizse, Bene 149. szám alatti lakostól. 
Az aprítógép vételi ára 900.000,- Ft, mely összeget az önkormányzat a tartalék kerete terhére 
biztosítja.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 

================== 
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19.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés a kiskunfélegyházi kistérségi megállapodások módosításai tárgyában 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Legutóbb Petıfiszállás jelentette be a kilépését a társulásból a gyermekjóléti feladatokra 
vonatkozóan. Számunkra is megfontolandóvá válik, de megvárjuk, hogy ez évben milyen 
döntések születnek ebben a tekintetben.  
Petıfiszállás kiválásának hatálybalépését az elıterjesztésben szereplı 2012. szeptember 1. 
helyett október 1-jével javasolják.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a kiskunfélegyházi kistérségi 
megállapodások módosításai tárgyú határozat-tervezetet.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
172/2012. (VI. 28.) Kth. 
 
Elıterjesztés a kiskunfélegyházi kistérségi megállapodások módosításai tárgyában 
 

1. Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja, hogy a 
Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodás módosuljon a 8. számú módosítással egységes szerkezetben. 

 
2. Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja a 

tagönkormányzatok és Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata között a 
gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátása tárgyában létrejött megállapodás IV. 
számú módosítását. 

 
Felelıs:  Dr. Vancsura István polgármester 
Határidı:  2012. július 31. 
Melléklet:  

1. Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodás nyolcadik számú módosítással egységes szerkezetben – tervezet 

2. Megállapodás gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására IV. számú módosítása-
tervezet 

 
A döntésrıl értesül: Kiskunfélegyházi Kistérség Szolgáltató Intézmény 
 

==================== 
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1. számú melléklet 

 
 
 
 
 
 

„Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás” 

 

a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény,  
alapján 

 

Társulási megállapodás 
nyolcadik számú módosítással egységes szerkezetben 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alapítva: Kiskunfélegyháza, 2007. június 11. 
Nyolcadik számú módosítás hatályba lépésének ideje: 2012. július 
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M E G Á L L A P O D Á S 

KISKUNFÉLEGYHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
LÉTREHOZÁSÁRÓL 

 
 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján, 
 
o Bugac Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 

(székhely: 6114 Bugac, Béke u. 10.) 
o Bugacpusztaháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 

(székhely: 6114 Bugacpusztaháza, Számadó u. 8.) 
o Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 

(székhely: 6116 Fülöpjakab, Alkotmány u. 1.) 
o Gátér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 

(székhely: 6111 Gátér, Petıfi u. 16. 
o Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

(székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 1.) 
o Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 

(székhely: 6115 Kunszállás, Dózsa Gy. u. 24.) 
o Pálmonostora Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 

(székhely: 6112 Pálmonostora, Posta u. 10.) 
o Petıfiszállás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 

(székhely: 6113 Petıfiszállás, Kossuth u. 6.) 
o Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 

(székhely: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.) 
 

a kistérségi együttmőködés hosszú távú biztosítására, a kistérség területének összehangolt 
fejlesztésére, a térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények 
fenntartására önkéntes és szabad elhatározásukból egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös 
elınyök biztosítását és az arányos teherviselést vállalva többcélú kistérségi önkormányzati társulást 
hoz létre. 
 
 

I. 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1.  A Társulás neve: Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás (KTKÖT),  

(a továbbiakban: Társulás) 
2.  A Társulás székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 1. 
3.  A Társulás lakosságszáma: 46 801 fı 
 
 

4. A Társulás tagjainak neve, székhelye, mőködési területe, lakosságszáma: 
 

 Név Székhely 
Lakosság- 
szám (fı) 

Lakosság- 
arány (%) 

1. 
Bugac Nagyközség 
Önkormányzat 

6114 Bugac, 
Béke u. 10. 

2 837 6,06 % 

2. 
Bugacpusztaháza Község 
Önkormányzat 

6114 Bugacpusztaháza,  
Számadó u. 8. 

303 0,64 % 

3. 
Fülöpjakab Község 
Önkormányzat 

6116 Fülöpjakab,  
Alkotmány u. 1 

1 143 2,44% 
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4. 
Gátér Község  
Önkormányzat 

6111 Gátér, 
Petıfi u. 16. 

994 2,12 % 

5. 
Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzat 

6100 Kiskunfélegyháza, 
Kossuth Lajos u. 1 

31 230 66,72 % 

6. 
Kunszállás Község 
Önkormányzat 

6115 Kunszállás, 
Dózsa Gy. u. 24. 

1 707 3,64 % 

7. 
Pálmonostora Község 
Önkormányzat 

6112 Pálmonostora, 
Posta u. 10. 

1 892 4,04 % 

8. 
Petıfiszállás Község 
Önkormányzat 

6113 Petıfiszállás, 
Kossuth u. 6. 

1 582 3,38 % 

9. 
Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzat 

6066 Tiszaalpár, 
Árpád tér 1. 

5 113 10,92 % 

10. Összesen: 
 

46 801fı 100,00 % 

 
 
5.  A Társulás mőködési területe: A települési tagönkormányzatok közigazgatási területének 

összessége. 
6.  A Társulás jogállása: A Társulás önálló jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek 

mőködésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Társulás elıirányzatai felett teljes 
jogkörrel rendelkezik. 

7.  A Társulás bélyegzıje: Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás felirattal 
ellátott körbélyegzı, közepén a Magyarország címerével. 

8.  A Társulás képviseletét a Társulási Tanács Elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, 
 illetıleg az elnök és elnökhelyettes egyidejő akadályoztatása esetén a Társulási Tanács 
helyettesítéssel megbízott tagja látja el. 

9. A Társulás a Kiskun Vidékfejlesztési Társulás (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza,  
Kossuth Lajos utca 1; alapítva: 2000. február 9.; intézményi törzsszám: 541774100) általános és 
teljes körő jogutódja. 

 
 

II. 
A TÁRSULÁS CÉLJA 

 
A kistérségben mőködı települési önkormányzatok a Társulást egyes oktatási és nevelési, szociális 
ellátási, egészségügyi ellátási és területfejlesztési feladatok végrehajtására, a kistérség területének 
összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, 
megvalósítására); térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények 
fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására hozzák létre. 
A Társulás valamennyi települési önkormányzatra kiterjedıen vállalja az alábbi feladatok ellátását: 

- közoktatási, 
- szociális, 
- területfejlesztési feladatok. 

 
 

III. 
A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 

 
1.  Területfejlesztési feladatellátás: 
1.1. A Társulási Tanács feladata a kistérségi területfejlesztési feladatok összehangolása, a közös 

területfejlesztési programok kialakítása. 
1.2.  A Tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése 

érdekében a megye fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, 
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azok társulásai és a kistérség területén mőködı gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. 
Ennek keretében: 
a)  vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait; 
b)  kistérségi fejlesztési programokban meghatározza a kistérség területfejlesztési céljait és 

javaslatot tesz azok megvalósításának módjára; 
c)  megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal a saját 

kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására; 
d)  érdekközvetítı és érdekvédı tevékenységet folytat a társulási települési tagönkormányzatok 

javára térségi, megyei, regionális és országos szinten, közvetíti és képviseli a sajátos 
érdekeket, beleértve egy-egy település érdekében való együttes fellépést is, a térség 
települései között kialakítja a rendszeres információ- és véleménycserét;  

e)  pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez. 
 
 
2.  Közszolgáltatási feladatellátás: 
 

2.1.  A kistérség egészére, vagy részeire kiterjedı feladatellátás 
 

2.1.1.  A közoktatási szakszolgálat (ezen belül: a nevelési tanácsadás, a logopédiai 
ellátás, a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, 
gyógytestnevelés, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás) feladatainak 
Társulás által történı ellátása, a feladatok szervezésével, Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzat Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat a társulás részérıl történı megbízásával a feladatellátásra. 
- A feladatellátásban résztvevı önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza, 
Fülöpjakab, Gátér, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petıfiszállás, 
Tiszaalpár. 
- Érintett lakosságszám: 46 801 fı (100 %) 

 
2.1.2.  Gyermekjóléti alapellátáson belül gyermekjóléti szolgáltatás feladat Társulás 

keretében történı ellátása, az erre vonatkozóan a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96-98.§-a alapján a 
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat KAPOCS Szociális, Gyermekvédelmi és 
Egészségügyi Intézményével megkötött megállapodás alapján. 
- A feladatellátásban résztvevı önkormányzatok: Fülöpjakab, Gátér, 
Kiskunfélegyháza, Pálmonostora, Tiszaalpár. 
- Érintett lakosságszám: 40 372 fı, (86,26 %) 
A feladatellátásban részt vevı önkormányzatok képviselıtestületei az 1997. évi 
XXXI. törvény 29. § 3. bekezdésével összhangban felhatalmazzák 
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatát a gyermekjóléti szolgáltatás 
tekintetében a rendeletalkotás jogával. Az érintett önkormányzatok a feladatellátás 
anyagi és eljárásjogi szabályait külön megállapodásban határozzák meg.  
 

2.1.3.  A házi segítségnyújtási szociális alapszolgáltatási feladatok Társulás keretében 
történı ellátása, az erre vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63.§-ában meghatározott házi 
segítségnyújtás alapszolgáltatási feladatokról Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzat Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézményével 
megkötött megállapodás alapján. 
- A feladatellátásban résztvevı önkormányzatok: Gátér, Kiskunfélegyháza, 
Pálmonostora, Petıfiszállás. 

- Érintett lakosságszám: 35 788 fı, (76,47 %) 
 
2.1.4.  A nyilvános könyvtárral nem rendelkezı, vagy azt megszüntetı települési 

önkormányzatok mozgókönyvtári és a hozzá kapcsolódó egyes közmővelıdési 
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feladatok Társulás által történı ellátása, a Katona József Megyei Könyvtárnak, 
mint szolgáltató könyvtárnak a társulás részérıl történı megbízásával a 
feladatellátásra. 
- A feladatellátásban résztvevı önkormányzatok: Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, 
Gátér, Kunszállás, Pálmonostora, Petıfiszállás. 
- Érintett lakosságszám: 7 621 fı (16,28 %) 
 

2.1.5.  A belsı ellenırzési feladatok Társulás által történı ellátását, a Társulás saját 
feladatellátásában. 
- A feladatellátásban résztvevı önkormányzatok: Fülöpjakab, Gátér, 
Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petıfiszállás, Tiszaalpár. 
- Érintett lakosságszám: 43 661 fı, (93,3 %) 

 
2.1.6.  A Társulás munkaszervezete útján, elısegíti további közszolgáltatások teljes 

kistérségre kiterjedı ellátásának megszervezését, ill. további mikrokörzeti 
társulások létrehozását. 

 
2.1.7.  Közmővelıdési feladatok Társulás által történı ellátása a Petıfi Sándor Városi 

Könyvtár és Mővelıdési Központ, mint szolgáltató intézménynek a Társulás 
részérıl történı megbízásával a feladatellátásra. 
- A feladatellátásban résztvevı önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza, 
Fülöpjakab, Gátér, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petıfiszállás, 
Tiszaalpár. 
- Érintett lakosságszám: 46 801 fı (100 %) 
 

2.1.8.  A fogyatékos sport-, az iskolai diáksport jellegő rendezvények-, a szabadidıs 
sportversenyek és rendezvények- és az ifjúsági sport-turizmus feladatainak 
összehangolása a Társulás által, együttmőködve a települési 
tagönkormányzatokkal. 
- A feladatellátásban résztvevı önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza, 
Fülöpjakab, Gátér, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petıfiszállás, 
Tiszaalpár. 
- Érintett lakosságszám: 46 801 fı (100 %) 
 

2.1.9.  A turizmus- és idegenforgalmi fejlesztések feladatainak összehangolása a Társulás 
által, együttmőködve a települési tagönkormányzatokkal. Kistérségi turisztikai 
marketing tevékenységek Társulás keretében történı ellátása. 
- A feladatellátásban résztvevı önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza, 
Fülöpjakab, Gátér, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petıfiszállás, 
Tiszaalpár. 
- Érintett lakosságszám: 46 801 fı (100 %) 
 
 

2.2.  Mikrokörzeti feladatellátás  
 

2.2.1. Egészségügyi alapellátást mőködtetı önkormányzati társulás 
- Alapítás éve: 2004. 
- Székhely: Kiskunfélegyháza 
- Társulásban résztvevı önkormányzatok: Kiskunfélegyháza, Gátér 
- Érintett lakosságszám: 32 224 fı, (68,85 %) 
 

2.2.2.  Kiskunfélegyházi Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás  
- Alapítás éve: 2005. 
- Székhely: Kiskunfélegyháza 
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- Társulásban résztvevı önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza, Gátér, 
Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petıfiszállás 

- Érintett lakosságszám: 40 545 fı, (86,63 %) 
 

2.2.3. Bugac és Bugacpusztaháza Rigó József Általános Mővelıdési Központ 
Intézményfenntartó Társulás 
- Székhely: Bugac 
- Társulásban résztvevı önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza 
- Érintett lakosságszám: 3 140 fı, (6,70 %) 

 
2.2.4.  Mikrokörzeti Társulás nappali ellátási és családsegítési szociális 

alapszolgáltatási feladatok ellátására  
- Székhely: Kiskunfélegyháza  
- A Társulásban résztvevı önkormányzatok: Kiskunfélegyháza, Tiszaalpár 
- Érintett lakosságszám: 36 343 fı (77,65 %) 

 
2.2.5.  Általános Iskolai Intézményfenntartó Mikrokörzeti Társulás  

- Székhely: Kiskunfélegyháza  
- A Társulásban résztvevı önkormányzatok: Gátér, Kiskunfélegyháza 
- Érintett lakosságszám: 32 224 fı (68,85 %) 

 
2.2.6.  Óvodai Intézményfenntartó Mikrokörzeti Társulás  

- Székhely: Kiskunfélegyháza  
- A Társulásban résztvevı önkormányzatok: Gátér, Kiskunfélegyháza, Petıfiszállás 
- Érintett lakosságszám: 33 806 fı (72,23 %) 

 
2.2.7.  Bugac és Bugacpusztaháza Szociális Szolgáltató Központ Intézményfenntartó 

Társulás 
- Székhely: Bugac 
- A Társulásban résztvevı önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza 
- Érintett lakosságszám: 3 140 fı, (6,70 %) 
A feladatellátásban részt vevı önkormányzatok képviselıtestületei az 1993. évi 
III. törvény 92. § 1. bekezdésével és az 1997. évi XXXI. törvény 29. § 3. 
bekezdésével összhangban felhatalmazzák Bugac Nagyközség és 
Bugacpusztaháza Község Önkormányzatai Társult Képviselı-testületét a 
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok tekintetében a 
rendeletalkotás jogával. 

 
 

IV. 
A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŐKÖDÉSE 

 
1. Társulási Tanács 
 
1.1.  A Társulás legfıbb irányító és döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács 

gyakorolja a többcélú kistérségi társulási megállapodásban meghatározott feladat- és 
hatásköröket. 

1.2.  A Társulási Tanácsot a Társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester 
helyettesítésének rendjérıl a Képviselı-testület rendelkezik.  

 
2. Társulás elnöke, elnökhelyettese 
 
2.1.  A Társulási Tanács alakuló ülésén, és a Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatban 

meghatározott egyéb esetekben titkos szavazással, minısített többséggel tagjai sorából elnököt 
és elnökhelyettest választ. 
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2.2.  Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. Az elnökhelyettes 
személyére az elnök tesz javaslatot. 

2.3. Az elnök és az elnökhelyettes részletes feladatait a Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzata 
tartalmazza. 

 
3. Pénzügyi Bizottság 
 
3.1.  A Társulási Tanács a Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenırzése céljából 

Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottság 5 tagú, a bizottság elnökét és tagjai több 
mint felét a Társulási Tanács tagjai közül kell választani. A bizottság tagjaira a Társulási Tanács 
Elnöke tesz javaslatot. 

3.2.  A Társulás és az általa alapított költségvetési szervek ellenırzését a Pénzügyi Bizottság látja el. 
 
 
 
 
4. Jegyzıi kollégium 
 
4.1.  A Társulási Tanács szakmai véleményezı, elıkészítı és javaslattevı, valamint a Tanács 

döntéseinek végrehajtását segítı szerve. 
4.2.  A Jegyzıi Kollégium tagjai a kistérségi társulás önkormányzatainak jegyzıi és körjegyzıi. A 

Jegyzıi Kollégium munkáját a társulás székhelye szerinti önkormányzat jegyzıje irányítja. 
 
5. A Társulás Munkaszervezete 
 
5.1.  A Társulási Tanács döntéseinek elıkészítését és feladatainak végrehajtását a Társulási Tanács 

költségvetési szerveként létrehozott elkülönült munkaszervezete közremőködésével látja el. 
5.2. A költségvetési intézmény alapításáról, alapító okiratban a Társulási Tanács rendelkezik és 

ellátja a költségvetési szerv felügyeletével kapcsolatos feladatokat. 
5.3.  A munkaszervezet vezetıjének kinevezése, vezetıi megbízása, felmentése, vezetıi megbízás 

visszavonása, összeférhetetlenségi megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi 
büntetés kiszabása a Társulási Tanács hatásköre. A munkaszervezet vezetıjével kapcsolatos 
egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja. 

5.4.  A munkaszervezet dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat a munkaszervezet vezetıje 
gyakorolja. 

5.5.  A munkaszervezet részletes feladatait és a munkaszervezet létszámára vonatkozó elıírásokat a 
Társulási Tanács a Szervezeti és Mőködési Szabályzatában határozza meg. 

 
6. A Társulási Tanács mőködése 
 
6.1.  A Társulási Tanács döntését ülésén, határozattal hozza. 
6.2.  A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, illetıleg az elnök 

és elnökhelyettes egyidejő akadályoztatása esetén, a Társulási Tanács helyettesítéssel megbízott 
tagja hívja össze és vezeti. 

6.3.  A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 
a)  szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal; 
b)  a Társulási Tanács által meghatározott esetben; 
c)  a Társulás tagjai egynegyedének - napirendet tartalmazó - indítványára, annak 

kézhezvételétıl számított tizenöt napon belül; 
d)  a megyei kormányhivatal kezdeményezésére, annak kézhezvételétıl számított tizenöt napon 

belül. 
6.4.  A Társulási Tanács ülése nyilvános. 
6.5.  A Társulási Tanács 
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a)  zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízatás adása, illetıleg 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást 
igénylı személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; 

b)  zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, 
ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 

6.6.  A Társulási Tanács ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melyre a képviselı-testület ülésérıl 
készített jegyzıkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzıkönyvet az 
elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag írja alá.  
A jegyzıkönyvet a társulási tanács elnöke az ülést követı tizenöt napon belül megküldi a 
megyei kormányhivatalnak és a Társulás tagjainak.  

6.7.  A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
6.8.  A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a Tanács tagjainak 2/3-a jelen van, és a 

jelen levı tagok által képviselt települések, jelen megállapodás I. fejezet 4. pontjában rögzített 
lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó települések lakosságszámának felét. 
A javaslatok elfogadásához a jelen levı tagok 2/3-os szótöbbséggel hozott igen szavazata 
szükséges, feltéve, ha a jelen levı, igennel szavazó tagok által képviselt települések, jelen 
megállapodás I. fejezet 4. pontjában rögzített lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó 
települések lakosságszámának felét. 

6.9.  Minısített többség szükséges: 
a)  a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylı – pályázat benyújtásához, 

az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, 
b)  az 6.5/b. pont szerinti zárt ülés elrendeléséhez, 
c)  a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás adása, illetıleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, 
d)  a Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadásához, módosításához,  
e)  abban az ügyben, amit a Szervezeti és Mőködési Szabályzat meghatároz. 

6.10.  A minısített többséghez a tagok kétharmadának igen szavazata szükséges, feltéve, ha a jelen 
levı, igennel szavazó tagok által képviselt települések, jelen megállapodás I. fejezet 4. pontjában 
rögzített lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó települések lakosságszámának felét. 

6.11. A Társulási Tanács ellenırzi az Elnök hatáskörébe tett kötelezettségvállalásokat. 
6.12. A Társulási Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzatában dönt a tanácskozási joggal 

meghívottak számáról és körérıl. 
6.13. A Társulási Tanács dönt a Társulásból történı kiváláshoz kapcsolódó pénzügyi, vagyoni 

kérdésekrıl, e Megállapodás VII. fejezetében rögzítettek szerint. 
 

 
V. 

A TÁRSULÁS VAGYONA, PÉNZÜGYI FORRÁSAI, GAZDÁLKODÁSA 
 
 
1.  A Tárulás induló vagyonát a Kiskun Vidékfejlesztési Társulás vagyona képezi. 
2. A Társulás mőködésével kapcsolatos költségekhez a Társulás tagjai a lakosságszám arányában 

kötelezı befizetést teljesítenek. 
A társulási hozzájárulás mértékét a Társulási Tanács minden évben az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. tv. 23-25. §-aiban foglaltaknak megfelelıen elfogadott költségvetési 
határozatában állapítja meg. A megállapított hozzájárulást évente egy alkalommal, március 15-
ig kell átutalni a Társulás fizetési számlájára. 
Amennyiben a tagönkormányzatok befizetési kötelezettségüknek a fenti határidıig nem tesznek 
eleget, a Társulás munkaszervezete a fizetésre kötelezett tagot írásban felszólítja 30 napos 
határidı megjelölésével az elmaradt hozzájárulás befizetésére.  
Amennyiben a megjelölt határideig nem történik meg az átutalás a Kiskunfélegyházi Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás fizetési számlájára, a Társulás munkaszervezete 15 napos 
fizetési határidı megjelölésével újabb írásbeli felhívást tesz a tagönkormányzat felé. A 45 napon 
túli késedelem estén a Társulás felhatalmazza számlavezetı pénzintézetét, hogy követeléseit az 
adós tagönkormányzat fizetési számlájáról azonnali beszedési megbízás - inkasszó - 
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alkalmazásával beszedje. A tagönkormányzatok által vállalt egyéb pénzügy kötelezettség 
vonatkozásában az önkormányzat és a Társulás közötti külön megállapodásban-, vagy Társulási 
Tanács határozatában foglaltakat kell irányadónak tekinteni azzal a feltétellel, hogy amennyiben 
a tagönkormányzat befizetési kötelezettségének a meghatározott határidıig nem tesz eleget, a 
Társulás munkaszervezete a fizetésre kötelezett tagot írásban felszólítja 30 napos határidı 
megjelölésével az elmaradt pénzügyi kötelezettségvállalás befizetésére. Amennyiben a 
megjelölt határidıig nem történik meg az átutalás a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás fizetési számlájára, a Társulás munkaszervezete 15 napos fizetési 
határidı megjelölésével újabb írásbeli felhívást tesz az önkormányzat felé. A 45 napon túli 
késedelem estén a Társulás felhatalmazza számlavezetı pénzintézetét, hogy követeléseit az adós 
tagönkormányzat fizetési számlájáról azonnali beszedési megbízás – inkasszó - alkalmazásával 
beszedje. 

3.  A Társulás egyéb bevételei: 
- állami támogatás, hozzájárulás, 
- állami pályázati források, 
- Európai Uniós pályázati források, 
- gazdálkodó vagy más szerv által juttatott támogatás, 
- Társulás vagyonának hasznosításából, vagy pénzbeli befektetésébıl származó bevételek, 
- A Társulás gazdasági tevékenységébıl származó bevételek. 

4. A Társulás gazdálkodására, a költségvetés összeállítására és a költségvetési határozatának 
megalkotására, az elıirányzat gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének különös szabályairól szóló 
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

5. A Társulás vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Társulási Tanács gyakorolja, és a 
Tanács gondoskodik a vagyonnal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésérıl is. 

6. A Társulás bevételei, a tagok által bevitt vagyon a Társulás saját vagyona, amelynek szaporulata 
a Társulást illeti meg. A Társulás megszőnése esetén a vagyonát a Társulás tagjai között az 
ahhoz történt hozzájárulás arányában kell megosztani, oly módon, hogy bármely tag által bevitt 
vagyonra az adott tag jogosult. 

7.  A tagok vállalják, hogy a Megállapodás III. fejezet 2.1. pontban vállalt közszolgáltatási 
feladatok ellátása esetében, a Társulás részére biztosított állami normatív mőködési támogatások 
felhasználása és a tényleges feladat ellátási költségek közötti különbözetet az általuk igénybe 
vett szolgáltatás arányában megfizetik. A feladatellátást biztosító tag vállalja, hogy a 
tényleges feladat ellátási költségek elszámolása után, a nem kötött felhasználású, állami 
normatív mőködési támogatásokból képzıdı maradványt kifizeti azon önkormányzat 
részére, ahol a feladatellátás megvalósult. 

8. A társulás tagjainak több mint a fele minısített többséggel hozott határozatával a naptári év 
utolsó napjával a Tárulásból kizárhatja a Társulás azon tagját, amely a Megállapodásban 
meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra, határidıben nem tett eleget. 

9. A Társulás feladatainak ellátása érdekében támogatással létrehozott vagyon – az aktiválást 
követıen – ingatlanvagyon esetében öt évig, más vagyon esetében két évig nem idegeníthetı el, 
az alábbi két estet kivéve: 
a) Az elidegenítést mőszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó 

ellenértéket a Társulás ugyanazon feladatellátás fejlesztési szükségleteire fordítja, amelyhez 
az elidegenítést megelızıen az értékesített vagyon kapcsolódott. 

b) Az adott feladat Társulási szintő ellátásának megszőnése esetén, amennyiben a támogatással 
létrehozott vagyon a feladatot a továbbiakban ellátó helyi önkormányzat tulajdonába kerül. 

 
 

VI. 
A MEGÁLLAPODÁS IDİTARTAMA 
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1.  A társulási megállapodás határozatlan idıre szól. 
 
 

VII. 
A TÁRSULÁSHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ÉS KIVÁLÁS 

 
1.  A Társuláshoz való csatlakozás idıben nem korlátozott. 
2. A Társuláshoz csatlakozni a Társulás Elnökéhez eljuttatott szándéknyilatkozattal lehet. A 

csatlakozási szándékról az Elnök 8 napon belül köteles értesíteni valamennyi 
tagönkormányzatot. 

3. A Társulás tagja a megállapodást abban az esetben mondhatja fel, ha a Társulással szemben 
tartozása, vagy egyéb kötelezettsége nincs. A Társulás tagjai kötelesek a kiváló tag részére 
hozzájárulásukat megadni, amennyiben a kiválni szándékozó tag vállalja, hogy a kiválási 
szándékának bejelentése napját megelızıen társulási tagként vállalt vagyoni kötelezettségeit 
maradéktalanul teljesíti, továbbá a kiválásával a Társulást esetlegesen érı vagyoni károkat a 
Társulás részére maradéktalanul megtéríti. A Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával 
lehet, a kiválási szándékról a tagönkormányzat képviselı-testülete 6 hónappal korábban köteles 
döntést hozni. 

4. A társulási megállapodás felmondása, vagy a Társulás megszőnése esetén a Társulás tagjainak el 
kell számolni. A Társulástól megváló taggal történı elszámolás során figyelembe kell venni a 
Társulás vagyonát, beleértve a kötelezettségeit is. A kiváló tag a Társulás javaiból-terheibıl az 
általa fizetett hozzájárulások arányában részesül, a Társulási Tanács döntése alapján pénzeszköz, 
vagy konkrét ingó, ingatlan tulajdon formájában. 

 
 

 
VIII. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
1.  Jelen Megállapodás a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi 

CVII. törvény rendelkezései szerinti, a társulásban részt vevı képviselı-testületek 
mindegyikének jóváhagyásával lép hatályba. 

2.  Jelen Megállapodás hatályba lépésével a Kiskun Vidékfejlesztési Társulás (székhely: 6100 
Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1; alapítva: 2000. február 9; intézményi törzsszám: 
541774100) megszőnik. A megszőnı a Kiskun Vidékfejlesztési Társulás (székhely: 6100 
Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1; alapítva: 2000. február 9; intézményi törzsszám: 
541774100) általános és teljes körő jogutódja a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás. 

3. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 
2004. évi CVII. tv., a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló 1997. évi 
CXXXV. tv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvrıl 
szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

4. A felek egymás közti esetleges vitáikat békés úton kívánják rendezni. Ennek sikertelensége 
esetén alávetik magukat a Kiskunfélegyházi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. 

5. A Megállapodás 1. sz. melléklete jelen Megállapodást jóváhagyó döntést tartalmazó képviselı-
testületi ülésekrıl készült hitelesített jegyzıkönyvi kivonat. 

 
Kiskunfélegyháza, 2012. július ... 
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___________________________ 

Kapus Krisztián 
Kiskunfélegyháza Város 

Polgármestere 
P.H. 

 
 
 

___________________________ 
Dr. Vancsura István 

Tiszaalpár Nagyközség 
Polgármestere 

P.H. 

 
 
 

___________________________ 
Szabó László 

Bugac Nagyközség 
Polgármestere 

P.H. 
 
 
 

___________________________ 
Kovács György 

Bugacpusztaháza Község 
Polgármestere 

P.H. 

 
 
 

__________________________ 
Rádiné Gémes Ildikó 
Pálmonostora Község 

Polgármestere 
P.H. 

 
 
 

___________________________ 
Kovács Imre 

Kunszállás Község 
Polgármestere 

P.H. 
 
 

 
___________________________ 

Szász János Attila 
Petıfiszállás Község 

Polgármestere 
P.H. 

 
 
 

___________________________ 
Csáki Béla 

Fülöpjakab Község 
Polgármestere 

P.H. 

 
 
 

___________________________ 
Jánosiné Gyermán Erzsébet 

Gátér Község 
Polgármestere 

P.H. 
 
 
 
20.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Bejelentések, képviselık kérdései, interpellációi 
                   Beszámoló a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról és az elızı 
                   ülés óta történt fontosabb eseményekrıl 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elızı testületi ülésen Barna Sándor képviselı úrnak volt egy interpellációja, amelyre a választ 
megkapta.  
Dr. Csernus Tibor képviselı úr részérıl az óvoda melletti lakás szigetelési problémájának a 
megoldására szólt a kérdés. 
A felmérés szerint 200 e Ft költséggel járna a szigetelésnek, illetve egy betoncsíknak az épület 
mögé való elkészítése. Egy nyilatkozatot kellene számukra adni, hogy amennyiben ezt 
elfogadják, akkor további követelésük nincs.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Szabó Sándor kımőves mesterrel volt egy helyszíni szemle. Ígéretet tett, hogy a költségekkel  
kapcsolatban valamilyen konkrétabb kimutatást készít. A helyszíni szemle megtörtént, csak a 
kimunkálása maradt el.  
 
Bartucz István, településüzemeltetı: 
 
Az elsı felmérés tájékoztató jellegő volt, hogy kb. 200 e Ft-ba fog kerülni.  
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A Képviselı-testület meghatározhatna egy keretösszeget, hogy maximum mennyi legyen és 
megbízza a polgármestert ezzel kapcsolatban. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Most rövidtávon arra vágyik, hogy ez elkészüljön és semmiféle többletmunkálatokat nem akar 
végezni, az anyagi lehetıségei nem engedik meg.  
Azokra a munkálatokra, amit ebben a körben el akar végezni a vállalkozó, arról adjon egy 
pontosabb árajánlatot. Ha ez megvan, az alapján meg lehet határozni a keretösszeg 
biztosítását.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy Kapás Alida Éva Tiszaalpár, Ady E. u. 44. sz. alatti lakos 
lakásának szigetelési problémájának megoldására Szabó Sándor kımőves mester készítsen 
egy pontosabb árajánlatot. Ez alapján meghatároz a Képviselı-testület egy keretösszeget, 
amelyet tud biztosítani a munkálatok elvégzéséhez. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
173/2012. (VI. 28.) Kth. 
 
Az óvoda melletti lakás szigetelése 
  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, Szabó 
Sándor kımőves mestert bízza meg azzal, hogy készítsen egy pontosabb árajánlatot Kapás 
Alida Éva Tiszaalpár, Ady E. u. 44. sz. alatti lakos óvoda melletti lakásának szigetelési 
problémájának megoldására.  
Az árajánlat alapján a Képviselı-testület meghatároz egy keretösszeget a munkálatok 
elvégzéséhez. 
 
Határidı: 2012. július 31. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 

===================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondja Barna Sándor képviselı úr interpellációjára adott válaszát. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Javaslom elfogadásra. Maradt még néhány dolog amire nem kaptam választ, azokat hétfın 
polgármester úrnak írásban át fogom nyújtani. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a polgármesternek Barna Sándor képviselı úr interpellációjára adott 
válaszát.  
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A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
174/2012. (VI. 28.) Kth. 
 
Barna Sándor képviselı úr interpellációjára adott válasz 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Dr. Vancsura István polgármester 
Barna Sándor képviselı úr interpellációjára adott válaszát elfogadja. 
 

================== 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Úgy tudom, hogy a világítással kapcsolatban a felmérés megtörtént és folyamatban van a 
tárgyalás a DÉMÁSZ-szal ennek az átszervezésérıl.  
A temetkezési szolgáltatóval kapcsolatban a következı testületi ülésre mindenképpen be kell, 
hogy kerüljön a téma az észlelt visszásságok miatt. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A lámpafelméréssel kapcsolatban azt a határozatot hoztuk, hogy május 31-ig a polgármester, 
alpolgármester illetve jómagam átjárjuk a települést. Ez megtörtént, minden utcát átjártunk. 
Megnéztük azokat a helyeket, ahol esetleg ki lehet iktatni lámpatestet, illetve azokat is 
megnéztük, ahova szükséges felhelyezni. Ez alapján az Arany J. utcából érkezett kérelem 
támogatható és még lesz több javaslat, ami a testület elé fog kerülni ebben a témában.  
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
A Tiszaalpári Hírmondó szerkesztıjétıl szeretnék kérdezni. Május 30-án volt testületi ülés, 
amikor a régi óvoda pályáztatásáról döntöttünk. Azt kérdezném, hogy ez miért nem volt 
benne az újságban. 
 
Szentirmay Tamás, újságíró: 
 
Ez úgy szokott lenni, hogy nekem az önkormányzat elküldi e-mailben, hogy ha van ilyen 
pályázat. 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Azt kérdezném Szentirmay úrtól, hogy ki rendezte Tiszaalpáron a Hagyományırzı Napot, 
mert nem volt beleírva az újságba.  
 
Szentirmay Tamás, újságíró: 
 
Nem tudom. 
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Bartók István, alpolgármester: 
 
A Hagyományırzı Nap elıtt volt egy 300-400 fıs rendezvény. Ez miért nem lett megemlítve 
az újságban? 
 
Szentirmay Tamás, újságíró: 
 
Azért, mert nem önkormányzati rendezvény volt. 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Szerepelt az újságban egy nagyon fontos esemény, hogy fogtak Tiszaalpáron egy kilenc kg-os 
pontyot. Azt kérdezném, hogy ezt a reklámot ki fizette?  
 
Szentirmay Tamás, újságíró: 
 
Természetesen nem fizetett senki. Pont ott voltam amikor hozták a halat, azért került bele az 
újságba.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A Tiszaalpári Hírmondó szerkesztıje a testület által lett megbízva. Innentıl kezdve van egy 
olyan dolog, hogy szerkesztıi szabadság. A lap felelıs szerkesztıje önállóan tevékenykedik. 
Saját maga határozza meg a lapban megjelenı írások témáját, stílusát, mőfaját, sorrendjét és 
terjedelmét. Tilos a szerkesztıt a cenzúra valamilyen formájára kötelezni. A szerkesztı nem 
utasítható sem arra, hogy valami megjelenjen a lapban, sem arra, hogy valamit ne jelentessen 
meg. Ezt számára kizárólagosan jogerıs bírósági ítélet írhatja elı. 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Itt arról van szó, hogy ha betesz az újságba egy cikket, akkor az elvárható tıle, hogy 
tartalmazzon az a cikk megfelelı információkat. Úgy gondolom, hogy ez elvárható egy olyan 
embertıl, akit az önkormányzat fizet. Az meg minimum elvárható, hogy olyan információkat 
közöljön az újságban, ami az önkormányzattal kapcsolatos. Gondolok konkrétan a régi óvoda 
pályázatának a kiírásáról.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Félreértette Barna Sándor a helyzetet. Itt nem utasításról van szó, hanem egy jelentıs 
diszkriminációnak a felemlítésérıl. Az újságíró úr közpénzbıl dolgozik, az önkormányzatnak 
a pénzén él, ezért a pártatlan hozzáállás elvárható tıle mindenképpen.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérdezem, hogy a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 
van-e képviselıtársaknak hozzászólása. 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a lejárt határidejő testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót. 
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
175/2012. (VI. 28.) Kth. 
 
Beszámoló a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő testületi 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 

==================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérdezem, hogy az elızı testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrıl szóló 
beszámolóhoz van-e képviselıtársaknak hozzászólása. 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az elızı testületi ülés óta történt 
fontosabb eseményekrıl szóló beszámolót. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
176/2012. (VI: 28.) Kth. 
 
Beszámoló az elızı testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az elızı testületi ülés óta történt 
fontosabb eseményekrıl szóló beszámolót elfogadja. 
 

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

 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A mozgáskorlátozott feljáró kialakítására Dr. Vancsura Zoltán háziorvosnál augusztus 31. a 
határidı. A jövı heti testületi ülésre legyenek meg erre az ajánlatok és a július végi ülésen 
már tudunk ebben dönteni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Intézve is lenne és már volt is a testület elıtt, de ez attól függ, hogy rendelkezésünkre áll, 
vagy nem áll rendelkezésünkre az ingatlanrész, ami ennek a kialakításához kellene.  
Ugyanakkor köt a határidı. Még az a lehetıség van, hogy az ÁNTSZ-tıl erre való tekintettel 
további halasztást kérünk. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Nem fog adni. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Akkor mondja meg valaki, hogyan lehet kialakítani például a mozgáskorlátozott illemhelyet a 
jelenlegi körülmények között. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Ez elı volt terjesztve, sıt kivitelezési ajánlat is volt ezzel kapcsolatosan. Én magam kértem, 
hogy halasszunk ezen, és én magam fogok írni majd az ÁNTSZ-nek a határidı lejárta elıtt.  
Ha elfogadja a jelenlegi jogcím nélküli lakáshasználó a cserelakást, akkor természetesen 
elkészülhet a feljáró azzal a kiegészítéssel, hogy rögtön lehetıség van úgy megépíteni, hogy 
elérje ez a feljáró a mozgássérült WC-t. Ennek a kialakítására a rendelıben lehetıség jelenleg 
nincs. Amennyiben pozitív a válasz a jelenlegi bérlıtıl, akkor azonnal elénk kerülhet a 
következı testületi ülésre a kész kiegészített terv. 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több kérdés, interpelláció nincs, a Képviselı-testületi ülés 19,35 órakor zárt ülés 
keretében folytatódik tovább. 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


