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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 148-17/2012. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 05-én 
               tartott rendkívüli 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. Vancsura Zoltán (8 fı képviselı) 
                       Bársony Lajos aljegyzı 
Külön meghívottak: Kontra György Trió Tv részérıl 
                                 Ajtai Elemérné CNÖ elnöke 
                                 Gibárszki Sándorné pályázó 
                                 Kiss Lajos MSZP részérıl 
                                 Gyıri István a kérelem benyújtója 
 
Bejelentéssel távollevı képviselı: Dr. Taricska Tibor 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, a Trió Tv munkatársait és nézıit. 18,48 órakor 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, jelen van 8 képviselı. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Dr. Puliusné Sárdi Mária és Dr. Csernus Tibor 
képviselıket. 
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal 8 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra a kiküldött meghívó szerint. 
A mai ülés rendkívüli ülés, így csak a meghívóban szereplı napirendi pontok kerülnek 
megtárgyalásra. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1. Bársony Lajos aljegyzı kérelme (zárt ülés) 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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2. Elıterjesztés Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár intézményvezetıjének 
    megbízására (zárt ülés) 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
3. Elıterjesztés aljegyzıi pályázat kiírására 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
4. Gyıri István kérelme 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
5. Tájékoztatás a Tiszaalpári Holt-Tisza halpusztulásáról 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat. 
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal 8 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
A rendkívüli Képviselı-testületi ülés 18,50 órakor zárt ülés keretében folytatódik 
tovább. 
 
A rendkívüli Képviselı-testületi ülés 19,55 órakor nyílt ülés keretében folytatódik 
tovább. 
 
3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés aljegyzıi pályázat kiírására 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta. Módosító javaslat volt az alábbiakra:  
A munkakör betöltésének idıpontja: 2012. augusztus 1., a pályázat benyújtási határideje: 
2012. július 25., 16,00 óra, a pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31-én történne 
testületi ülés keretében. A munkakör betölthetıségének idıpontja: 2012. augusztus 1. 
A meghirdetés interneten, közszolgálati hirdetés útján, a Trió Tv, illetve az önkormányzat 
honlapján, a Petıfi Népében és a Tiszaalpári Hírmondóban történne meg.  
 
- Szavazásra bocsátja az aljegyzıi pályázat kiírását az elızıekben említett kiegészítésekkel 
együtt. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
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184/2012. (VII. 05.) Kth. 
 
Aljegyzıi pályázat kiírása 
 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete  

• pályázatot ír ki aljegyzıi munkakör betöltésére, mely pályázati kiírást a 
http://www.kszk.gov.hu, a Trió Tv, valamint a nagyközség honlapján közzéteszi.  

• A pályázati kiírás ténye – utalva arra, hogy a részletes pályázati kiírás megtalálható a 
www.tiszaalpar.hu honlapon – megjelentetésre kerül a Tiszaalpári Hírmondóban, 
valamint a Petıfi Népe álláshirdetési rovatában. 

• A pályázatok bontását és elızetes értékelést az Ügyrendi Bizottság végzi. 
• A pályázati kiírást Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete az 

alábbi szöveggel fogadja el: 
 
 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet 
 

Aljegyzı  

munkakör betöltésére.  

 

A közszolgálati jogviszony idıtartama: 

határozatlan idejő közszolgálati jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidı  

A vezetıi megbízás idıtartama: 
 
A vezetıi megbízás határozatlan idıre szól.  

A munkavégzés helye: 

6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.  

Ellátandó feladatok: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1)bekezdése értelmében 
helyettesíti a jegyzıt, ellátja a jegyzı által meghatározott feladatokat.  

A munkakörhöz tartozó fıbb tevékenységi körök: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (2) bekezdésében 
meghatározott jegyzıi feladatok helyettesítése, valamint a jegyzı által meghatározott egyéb 
feladatok.  
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Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselıkrıl 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati 
Szabályzatának rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

• Magyar állampolgárság, 
• Cselekvıképesség, 
• Büntetlen elıélet, 
• Egyetem, vagy fıiskola igazgatásszervezıi vagy állam-és jogtudományi 

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés és 
jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy a Kttv. szerinti felmentés,  

• legalább kétévi közigazgatási gyakorlat, 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai 
önéletrajz 

• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata 
• legalább kétévi közigazgatási gyakorlat igazolása 
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak 

megkérését tanúsító feladóvevény  
• az aljegyzıi munkakör ellátásával, a hivatali munka szervezésével, 

irányításával kapcsolatos elképzeléseket tartalmazó vezetıi és szakmai 
program; 

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevık 
megismerhetik  

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a képviselı-testület zárt, vagy 
nyílt ülésen tárgyalja  

• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél 
összeférhetetlenséget eredményezı körülmény nem áll fenn, illetve azokat a 
kinevezés idıpontjáig megszünteti  

• Nyilatkozat az elıírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének 
vállalásáról  

A munkakör betölthetıségének idıpontja: 2012. augusztus 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 25. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vancsura István polgármester 
nyújt, a 06-30-255-4495  telefonszámon. 
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A pályázatok benyújtásának módja:  

Papír alapon, egy példányban, zárt borítékban, a borítékon „Aljegyzıi 
pályázat”megjelölésével kell benyújtani személyesen vagy postai úton. 

Postacím: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatok elbírálásáról a képviselı-testület dönt. A pályázat kiírója a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelı 
pályázatot a képviselı-testület érvénytelenné nyilvánítja és nem értékeli. Az érvénytelenné 
nyilvánított, valamint az eredménytelen pályázatok a döntést követı 15 napon belül 
visszaküldésre kerülnek a pályázók részére.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
• Tiszaalpár Nagyközség honlapján, 2012. július 9. 

 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Jelen pályázatban kiírt munkakörre 6 hónapos próbaidı kerül kikötésre.  
 
 
Határidı: azonnal 

Felelıs: jegyzı 

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

 
 
4.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Gyıri István kérelme 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság alaposan megtárgyalta. Gyıri Istvánt elmondása szerint 
kár érte a fák kivágásával kapcsolatban. Olyan javaslat született, hogy a Képviselı-testület 
kompenzálja ıt abból a fából, ami a Kása úton található. Mindkét fél részérıl pontosan 
állapítsuk meg a határokat. Gyıri István pedig pontos darabszámot mondjon, hogy mennyi az 
a fa, ami jogosan megilleti.  
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Gyıri István, a kérelem benyújtója: 
 
A 0262 hrsz-ú terület módosítása 1995-ben történt 13.336 m2-rıl 13.315 m2-re. Ez 21 m2 
változást jelent, ami nem fedezi a kb. 400-500 m2 kivonását, ami a per tárgyát képezi. Én 
szántóföldet vettem nem pedig közutat, de meghagyom azt a területet, hogy továbbra is 
használhassák útnak, nem kerül az önkormányzatnak pénzébe. A késıbbiekben is ugyanúgy 
felajánlom az utamat, nem fogom lezárni. 
 
Kiss Lajos, az MSZP részérıl 
 
A helyzet egy kicsit bonyolultabb. Az út, ami jelen pillanatban a csatornát követi a hídig, az 
hivatalosan nem út. Az a Vadásztársaság erdejének kellene, hogy legyen. Mi is azt hittük, 
hogy az út és utána 300 e Ft bírságot fizettünk, mert nem erdısítettük be. Az út a csatorna 
egyenes nyomvonalának az egyenes folytatásában lenne, ahol jelen pillanatban erdı van. 
Abban kellene megegyezni, hogy végleges állapotokat kellene teremteni. Kölcsönös egyezség 
formájában rendezni kellene, hogy ki mit kinek enged át azért, hogy ez az állapot 
megmaradhasson. Ha a térkép szerinti állapot kerül helyreállításra, akkor az nagyon sok 
pénzbe kerül. Fasorokat kell kiirtani, tuskó mentesíteni és földutat képezni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy Gyıri István Tiszaalpár, József A. u. 63. sz. alatti lakosnak a 
0261/53. hrsz. erdıjét ért kár kompenzálásaként a Kása úton a fák eltávolítását, kitermelését a 
helyszínen egyeztetett mennyiségben engedélyezze a Képviselı-testület.  
Nyilatkozzon, hogy ezzel minden egyéb kárigényérıl lemond az önkormányzat felé.   
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
185/2012. (VII. 05.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Gyıri István Tiszaalpár, József A. 
u. 63. sz. alatti lakosnak a 0261/53. hrsz alatt lévı erdıjét ért kárát kompenzálja. 
A Kása úton a fák eltávolítását, kitermelését a helyszínen egyeztetett mennyiségben 
engedélyezi. 
Gyıri István nyilatkozzon, hogy ezzel minden egyéb kárigényérıl lemond az önkormányzat 
felé.   
 

==================== 
 
5.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Tájékoztatás a Tiszaalpári Holt-Tisza halpusztulásáról 
                 (Szóbeli elıterjesztés) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen részletesen megtárgyaltuk. Tény, hogy a víz 
felmelegedése kapcsán jelentıs halpusztulás van a tiszaalpári holtágon. Tegnap reggel voltam 
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kint a BÁCS-HOSZ felkérésére. Az a megállapításom, hogy két motorcsónakkal járják 
folyamatosan a holtágat és mindent megtesznek azért, hogy az elhullott halakat minél 
gyorsabban szakszerően begyőjtsék. Tegnap reggelig az elmondásuk szerint 30 q hal pusztult 
el. Nyilván való, ha az idıjárás így marad, akkor ez tovább fokozódik és nem csak a nem 
ıshonos busa, hanem más halak is fognak pusztulni. 
 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Hol pusztulnak a halak még az országban? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ahol sekélyebb a víz ott pusztulnak elsısorban. Azt is el kell mondani, hogy a BÁCS-HOSZ-
nak nem csak az a feladata, hogy a jegyek árát beszedje, hanem, hogy megfelelı vízminıséget 
is biztosítson. Adott esetben vízutánpótlással lehet ezt biztosítani, amire most próbálkozások 
történnek.  
Volt egy javaslat abban a tekintetben is, hogy vegyünk vízmintát, a bizottság ezt nem 
támogatta.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Szeretném pontosítani ezt a javaslatot, hátha támogatást nyer.  
Szeretném azt javasolni, hogy az önkormányzat már holnap kérjen fel írásban legalább három 
céget, aki foglalkozik vízminta elemzéssel. Legalább 3-4 helyrıl vegyenek mintát, leginkább 
a halpusztulással érintett területekrıl. Abban az esetben, ha érkezik be 100 e Ft alatti ajánlat, 
akkor engedélyezze a Képviselı-testület a polgármesternek a legolcsóbb árajánlat 
kiválasztását és az azonnali engedélyezését a vízmintavételnek. A tét nem kicsi. Ha 
bizonyítást nyer, hogy mégsem megfelelı a víz minısége, akkor mindenképpen egy hanyag 
gazdai szereppel vádolható BÁCS-HOSZ. Ha nem fog ez ellen tenni semmit és nem vállalja 
fel a költségét a vízutánpótlásnak, akkor ez méltó és megfelelı eszköz lesz arra, hogy ha 
eddig nem mentek bele önként a kompromisszumos megoldásba, akkor majd kikényszerítsük 
az új gazdáját ennek a víznek.  
 
Gyıri István, a lakosság részérıl: 
 
Amikor én voltam képviselı, akkor úgy volt, hogy 100 e Ft alatt a polgármester dönthetett, 
nem kellett Képviselı-testületi határozat.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Akkor nagyobb volt a bizalom az akkori polgármester felé. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Úgy módosítanám, hogy kérjünk be három árajánlatot és a Képviselı-testület döntsön. 
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Bartók István, alpolgármester: 
 
100 e Ft alatt miért legyen testületi ülés összehívva? A három szám közül polgármester úr is 
ki tudja választani a legkisebbet. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja Barna Sándor képviselı módosító 
javaslatát, mely szerint kérjünk be három árajánlatot és hívjunk össze Képviselı-testületi ülést 
a kiválasztására. 
 
A Képviselı-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodással – nem 
fogadta el a javaslatot.  
 
- Szavazásra bocsátja Dr. Vancsura Zoltán képviselı javaslatát, mely szerint három árajánlatot 
kérjünk be, és ha 100 e Ft alatt vannak, akkor a polgármester válassza ki a legolcsóbbat ezek 
közül.  
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
186/2012. (VII. 05.) Kth. 
 
Tájékoztatás a Tiszaalpári Holt-Tisza halpusztulásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete három árajánlatot kér be a 
Tiszaalpári Holt-Tisza vizének minıségét megállapító vízmintavételre.  
Ha az árajánlatok 100 e Ft alatt vannak, akkor a polgármester válassza ki a legolcsóbbat ezek 
közül.  
 

====================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több napirendi pont nincs, a mai rendkívüli Képviselı-testületi ülést 20,15 órakor 
bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 

 
/:  Dr. Vancsura István  :/                                       /:  Bársony Lajos  :/ 

                            polgármester                                                            aljegyzı 
 
 
 
 
                    /:  Dr. Csernus Tibor  :/                                     /:  Dr. Puliusné Sárdi Mária  :/ 
                   jegyzıkönyv-hitelesítı                                            jegyzıkönyv-hitelesítı 
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