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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 148-21/2012. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 31-én 
               tartott ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Dr. Vancsura István polgármester 
                       Barna Sándor, Csernák Csilla, Dr. Csernus Tibor, 
                       Kacziba Sándor, Dr. Puliusné Sárdi Mária, 
                       Dr. Taricska Tibor (7 fı) 
                       Bársony Lajos aljegyzı 
                       Gyıri István esküt tevı képviselı  
                        
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselı: Dr. Vancsura Zoltán 
 
Külön meghívottak: Biczók Mihály nyugalmazott jegyzı, a Választási Bizottság elnöke 
                                 Ajtai Elemérné CNÖ elnöke 
                                 Ajtai Elemér CNÖ képviselı 
                                 Gibárszki Sándorné iskolaigazgató 
                                 Kelemenné Utasi Melinda gazdasági vezetı 
                                 Szabó János pályázó 
                                 Erıs Erzsébet Jobbik Szervezet részérıl 
                                 Víglási Krisztina újságíró 
                                 Szentirmay Tamás újságíró 
                                 Kürti László Trió Tv részérıl 
                                 Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntöm a Képviselı-testületi ülésen megjelent képviselıtársakat, Biczók 
Mihály jegyzı urat a Választási Bizottság elnökét és megjelent kedves vendégeinket. Külön 
tisztelettel köszöntöm Gyıri István képviselı urat, aki a mai testületi ülésen teszi le a 
képviselıi esküjét.  
17,03 órakor megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, jelen van 7 fı. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítıknek javasolja Dr. Puliusné Sárdi Mária és Dr. Csernus Tibor 
képviselıket.  
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal 7 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra a kiküldött meghívó szerint, melyet javasol kiegészíteni: 
 
5.,6.,7. napirendi pontokat (zárt ülések) 21.,22.,23. napirendi pontként javaslom megtárgyalni 
Új napirendi pontként javaslom felvenni: 
18. napirendi pont: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabály- 
                                zatának módosítása 
19. napirendi pont: Árajánlat öntözıkút létesítésére 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
2. új napirendi pontként javaslom: Köszönetnyilvánítás Bartók István alpolgármesternek az 
                                                       önkormányzatnál végzett munkájáért 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1.) Gyıri István képviselı eskütétele 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
2.) Köszönetnyilvánítás Bartók István alpolgármesternek az önkormányzatnál végzett 
     munkájáért 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
3.) Alpolgármester választása titkos szavazással – eskütétel 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
4.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
5.) Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Bizottságainak tagjára 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
6.) Elıterjesztés a Mátyás király u. 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan, 399/A/1 
     hrsz-ú alszám alatt nyilvántartott lakás használójával szemben, lakás elhagyására 
     vonatkozó jogi eljárás megindítására 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
7.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása  
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Bársony Lajos aljegyzı 
 
8.) Javaslat Tiszaalpári Napok 2012. programjaira 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
9.) A Képviselı-testület és bizottságainak 2012. évi I. féléves munkájának értékelése 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
10.) Elıterjesztés a József Attila u. 29. sz. alatti ingatlan értékesítésére 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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11.) Elıterjesztés közbeszerzési szabályzat módosítására 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
12.) Tiszaalpár, Ady E. u. 44. sz. ingatlan tulajdonosainak kárigénye 
        Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
13.) Tiszaalpár, Alkotmány u. 18/A önkormányzati lakás bérlıjének kérelme 
        Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
14.) Tiszaalpári Motoros Egyesület névhasználati kérelme 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
15.) Kérelem „Tiszaalpár Helyi Termék Védjegy” használatához 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
16.) Novák Zoltán Tiszaalpár, Esze Tamás utca 8. sz. alatti lakos ingatlan-csere kérelme 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
17.) Dr. Pethı Anada Zsuzsa Tiszaalpár, Thököly utca 37. sz. alatti lakos ingatlan-csere 
       kérelme 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
18.) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
       módosítása 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Bársony Lajos aljegyzı 
 
19.) Árajánlat öntözıkút létesítésére 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
20.) Képviselık kérdései, interpellációi 
       Beszámoló a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról és az elızı ülés óta 
       történt fontosabb eseményekrıl 
 
21.) Aljegyzı választása, illetményének megállapítása (zárt ülés) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
22.) Lakossági kérelmek (zárt ülés) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
23.) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl (zárt ülés) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt. 
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – egyetértett. 
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1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Gyıri István képviselı eskütétele 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Bartók István képviselı úr az elızı testületi ülésen lemondott képviselıi mandátumáról és 
egyben alpolgármesteri tisztségérıl is. 
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 
21. §. (1) bekezdése a kiesett képviselı mandátumának betöltését az alábbiak szerint 
szabályozza: 
„Ha az egyéni listáról megválasztott képviselı helye üresedik meg, helyére a következı 
legtöbb szavazatot elért jelölt lép.” 
A 2010. október 3-án megtartott önkormányzati képviselık választásának eredményét 
megállapító jegyzıkönyv szerint településünkön, az egyéni listán a következı legtöbb 
szavazatot Gyıri István kapta.  
Ahhoz, hogy Gyıri István képviselıi tevékenységét megkezdhesse és bekapcsolódjon a 
Képviselı-testület munkájába, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi 
LXV. tv. 19. §. (1) bekezdése alapján esküt kell tennie.  
 
Felkérem a képviselıket, valamint a tisztelt vendégeket, szíveskedjenek felállni, a Választási 
Bizottság elnökét pedig, hogy az eskü szövegét ismertesse. 
 
Biczók Mihály, a Választási Bizottság elnöke: 
 
Ismerteti az eskü szövegét, illetve Gyıri István képviselı az esküt leteszi. 
(A képviselıi eskü szövege mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felkérem az esküt tett képviselıt és a Választási Bizottság elnökét, hogy az eskürıl készült 
okmányt szíveskedjenek aláírni.  
 
Biczók Mihály, a Választási Bizottság elnöke: 
 
A megbízólevelet átnyújtja Gyıri István képviselınek és sok sikert, jó munkát kíván számára.  

 
Gyıri István az esküt letette,  

így a Képviselı-testületi ülésen jelenlévı képviselık száma: 8 fı  
 
Biczók Mihály a Választási Bizottság elnöke 17,10 órakor távozott a Képviselı-testületi 

ülésrıl. 
 
2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Köszönetnyilvánítás Bartók István alpolgármesternek az önkormányzatnál végzett 
                 munkájáért (Szóbeli elıterjesztés) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének volt egy javaslata, hogy az elızı 
alpolgármester úrnak Bartók Istvánnak a képviselıi, illetve alpolgármesteri tevékenységét egy 
határozatban ismerje el a Képviselı-testület. Két évig dolgozott a testületben eredményesen. 
Nagyon sajnálom, hogy így döntött, de a döntését el kell fogadnunk.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A határozati javaslatot szeretném felolvasni, kérném, hogy a testület fogadja el: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete köszönetét fejezi ki Bartók 
Istvánnak az Önkormányzat Képviselı-testületében, a Képviselı-testület bizottságaiban 2010. 
október 18. óta alpolgármesterként végzett tevékenységéért.  
További munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk. 
 
Tiszaalpár, 2012. július 31. 
                                                       Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja Barna Sándor képviselı által ismertetett határozati javaslatot. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
194/2012. (VII. 31.) Kth. 
 
Köszönetnyilvánítás Bartók István alpolgármesternek az önkormányzatnál végzett munkájáért 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete köszönetét fejezi ki Bartók 
Istvánnak az Önkormányzat Képviselı-testületében, a Képviselı-testület bizottságaiban 2010. 
október 18. óta alpolgármesterként végzett tevékenységéért.  
További munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk. 
 
Tiszaalpár, 2012. július 31. 
                                                       Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 
 

================== 
 
3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Alpolgármester választása titkos szavazással – eskütétel 
                 (Szóbeli elıterjesztés) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az önkormányzati törvény 34. §. (1) bekezdését figyelembe véve a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat 59. §. az alábbiak szerint szabályozza az alpolgármester választását: 
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(1) A Képviselı-testület a polgármester javaslatára titkos szavazással a Képviselı-testület 
megbízatásának idıtartamára a polgármester elnöki tisztségére is kiterjedı helyettesítésére, 
munkájának segítésére egy alpolgármestert választ a Képviselı-testület tagjai közül. 
                                                                                                                                                                                                                                                                       
(3) Az alpolgármesterek társadalmi megbízatásban látják el feladataikat.” 
 
Az önkormányzati törvény 12. §. (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülést kell tartani a 
választáskor, amennyiben a nyilvános tárgyalásba az érintett személy nem egyezik bele. 
 
Alpolgármesternek Dr. Taricska Tibor képviselıtársamat kívánom javasolni, ezért kérem, 
hogy nyilatkozzon, hozzájárul-e a nyilvános tárgyaláshoz. 
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
Igen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elhangzott nyilatkozat alapján a Képviselı-testület nyilvánosan folytatja munkáját. 
Elızetes egyeztetés alapján Dr. Taricska Tibor képviselıtársamat javaslom 
alpolgármesternek, aki ebben a ciklusban látja el a képviselıi feladatokat. Családorvos, 
munkája közismert a településen, közmegbecsülésnek örvend. 
Kérem a képviselıtársakat, hogy szavazatukkal támogassák Dr. Taricska Tibor 
alpolgármesterré választását.  
Az alpolgármester választása titkos szavazással történik, melyhez szavazólapot kell készíteni. 
Javaslom, hogy Dr. Taricska Tibor képviselı alpolgármester jelöltként a szavazólapra 
felkerüljön.  
 
- Szavazásra bocsátja, hogy Dr. Taricska Tibor képviselı alpolgármester jelöltként a 
szavazólapra felkerüljön.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
195/2012. (VII. 31.) Kth. 
 
Dr. Taricska Tibor felvétele a szavazólapra alpolgármester jelöltként 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Dr. Taricska Tibor képviselıt 
alpolgármester jelöltként a szavazólapra felvette, és a szavazólap tartalmát a jelölt személyé-
nek megnevezésével együtt elfogadja. 
 

==================== 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A titkos szavazás lebonyolítását az SzMSz. 40. §. (4) bekezdése alapján az Ügyrendi 
Bizottság végzi.  
Mivel Dr. Taricska Tibor képviselı úr neve felkerült a szavazólapra, így az Ügyrendi 
Bizottság munkájában nem vehet részt.  



 8 

Az SzMSz 40. §. (8) alapján szükség van az Ügyrendi Bizottság 1 fıvel történı ideiglenes 
kiegészítésére a titkos szavazás lebonyolításához.  
Javaslom a bizottság tagjának Dr. Csernus Tibor képviselı urat megválasztani. 
- Megkérdezem Dr. Csernus Tibor képviselı urat, hogy elfogadja-e a megbízatást. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Igen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a titkos szavazás lebonyolításához az Ügyrendi Bizottság tagjának 
Dr. Csernus Tibor képviselı legyen megválasztva.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
196/2012. (VII. 31.) Kth. 
 
Az Ügyrendi Bizottság kiegészítése 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a titkos szavazás lebonyolításához 
az Ügyrendi Bizottság tagjának Dr. Csernus Tibor képviselıt megválasztja. 
 

===================== 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felkéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy az elfogadott határozat alapján a szavazólapok 
elkészítésérıl és a titkos szavazás lebonyolításának elıkészítésérıl gondoskodjon.  
(A szavazás elıkészítésének idejére szünetet rendel el.) 
 

-  S Z Ü N E T  - 
17,15  -  17,30 

 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Tájékoztatást ad a titkos szavazás szabályairól, lefolyásáról: 
 
Az Ügyrendi Bizottság a Képviselı-testület által elızetesen elfogadott tartalommal a 
szavazólapokat elkészíti. Az elıkészített urnát bemutatja a testületnek, hogy az üres, majd 
lezárja. A lezárt urna a tanácsterembe kerül elhelyezésre. A bizottság a jelenlévı képviselık 
névsora alapján egyenként, aláírás ellenében a szavazólapot ekkor lebélyegezve átadja a 
képviselıknek, amelyhez boríték is csatolásra kerül. 
 
Szavazni a következıféleképpen lehet: 
 
Szavazni a jelölt melletti körben elhelyezett egymást metszı két vonallal lehet. Mivel az 
alpolgármestert csak minısített többséggel lehet megválasztani és csak egy jelölt került 
feltüntetésre, legalább 5 igen szavazat szükséges a választás eredményes lezárásához. Minden 
más szavazat kvázi a nem szavazatok számát növeli. 
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Érvénytelen a szavazat: 
     - amelyikrıl nem állapítható meg, hogy a képviselı mely döntést választotta, 
     - nem a körben helyezte el az egymást metszı két vonalat, 
     - egy döntésre sem szavazott, vagy több döntésre szavazott, 
     - nem a kiadott szavazólappal szavazott, 
     - toll helyett ceruzával szavazott. 
 
A szavazáshoz a tanácsterem melletti kistanácskozót jelöltük ki szavazófülke céljára. 
A szavazás megejtése után a borítékot kérjük, hogy itt, a tanácsteremben elhelyezett zárt 
urnába dobják be. 
Köszönöm figyelmüket, kérem a képviselıtársakat, hogy az elmondottak alapján 
szíveskedjenek szavazni! 
 
A képviselık az átvett szavazólap, boríték biztosítása után a szavazóhelyiség igénybevételével 
a szavazást megejtik. Az Ügyrendi Bizottság elnöke megkérdezi valamennyi képviselı 
leszavazott-e. Igen, ezt követıen az urna bontása következik, majd megállapítják az 
eredményt és errıl a jegyzıkönyvet elkészítik.  
 
- Az Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét. 
 
A Képviselı-testület tagjainak száma: 9 fı, az ülésen jelen van 8 fı, leadott szavazatok száma 
8 db, ebbıl érvényes 7 db, érvénytelen 1 db. Érvényesbıl igen szavazat 7 db, nem szavazat 0 
db. 
 
- Az Ügyrendi Bizottság a szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy Dr. Taricska Tibor 
alpolgármester jelölt 7 igen szavazattal a minısített többséget megkapta. 
(A szavazás eredményét tartalmazó jegyzıkönyv mellékelve.) 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megköszönöm a szavazás eredményének ismertetését és ez alapján kihirdetem a határozatot. 
 
 
197/2012. (VII. 31.) Kth. 
 
Dr. Taricska Tibor alpolgármester megválasztása titkos szavazással 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. tv. 34. §. (1) 
bekezdése, valamint az SzMSz 59. §. alapján Dr. Taricska Tibort 7 igen szavazattal 
alpolgármesternek megválasztja. 
 

====================== 
 
Dr. Vancsura István, alpolgármester: 
 
A megválasztott alpolgármesternek a Képviselı-testület elıtt esküt kell tenni, ezért kérem Dr. 
Taricska Tibort az eskü letételére. 
Kérem a Képviselı-testület tagjait és a vendégeket, szíveskedjenek felállni. 
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- Ismerteti az eskü szövegét, illetve Dr. Taricska Tibor alpolgármester az esküt leteszi. 
(Az alpolgármesteri eskü szövege mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
 
Felkérem az esküt tett alpolgármester urat, hogy az eskürıl készült okmányt szíveskedjen 
aláírni, melyet aláírásommal én is igazolok.  
Gratulálok Dr. Taricska Tibor alpolgármester úrnak. Sok sikert kívánok a közös munkánkhoz. 
 
4.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
                 (Szóbeli elıterjesztés) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 4. §. (2) bekezdése az alábbiakat rögzíti: 
 
„A képviselı-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek 

a) a 2000-nél kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat állapíthat meg. 
b) a 2000, illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg úgy, hogy az ne 

érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját.” 
 

Községünk esetében eddig az alpolgármesteri tiszteletdíj mértéke 82.500,- Ft volt.  
Javaslom, hogy az alpolgármester tiszteletdíját 82.500,- Ft-ban állapítsa meg a Képviselı-
testület. 
 
- Megkérdezem alpolgármester urat, hogy elfogadja-e a 82.500,- Ft tiszteletdíjat. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Igen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkérdezem alpolgármester urat, hogy mivel a tiszteletdíj megállapításában személyesen 
érintett, a döntéshozatalban részt kíván-e venni. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Nem kívánok részt venni a szavazásban. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy Dr. Taricska Tibor alpolgármester úr tiszteletdíját 82.500,- Ft-ban 
állapítsa meg a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül, 1 fı nem vett részt 
a szavazásban – az alábbi határozatot hozza: 
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198/2012. (VII. 31.) Kth: 
 
Dr. Taricska Tibor alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
tiszteletdíját 82.500,- Ft-ban állapítja meg.  
 

===================== 
 
5.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Bizottságainak tagjára 
                 (Szóbeli elıterjesztés) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 24. §. (1) bekezdése szerint a bizottság 
elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselık közül kell választani. A 
polgármester, az alpolgármester, a települési kisebbségi önkormányzat elnöke, a képviselı-
testület hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja.  
Tekintettel arra, hogy a megválasztott alpolgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak 
és az Ügyrendi Bizottságnak is tagja volt, ezért megválasztásával a törvény erejénél fogva 
ezek a tisztségei megszőntek.  
Az alpolgármester helyére az újonnan megválasztott képviselıt, Gyıri Istvánt javaslom 
tagként megválasztani mindkét bizottságba.  
 
- Megkérdezem a javasolt személyt, hogy a megbízatást vállalja-e. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Igen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Megkérem a javasolt személyt, szíveskedjen nyilatkozni, hogy a nyilvános üléshez 
hozzájárul-e. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Igen. 
- Személyes érintettség miatt nem kívánok részt venni a döntéshozatalban. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tudomásul vesszük. 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy Gyıri István képviselı a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 
legyen, Dr. Taricska Tibor képviselı alpolgármesterré választása miatt. 
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül, 1 fı nem vett részt 
a szavazásban – az alábbi határozatot hozza: 
 
199/2012. (VII. 31.) Kth. 
 
Gyıri István megválasztása a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjának 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Dr. Taricska Tibor 
alpolgármesterré választása miatt Gyıri István képviselıt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tagjának megválasztja. 
 

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

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy Gyıri István képviselı az Ügyrendi Bizottság tagja legyen, Dr. 
Taricska Tibor képviselı alpolgármesterré választása miatt. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül, 1 fı nem vett részt 
a szavazásban – az alábbi határozatot hozza: 
 
200/2012. (VII. 31.) Kth. 
 
Gyıri István megválasztása az Ügyrendi Bizottság tagjának 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Dr. Taricska Tibor 
alpolgármesterré választása miatt Gyıri István képviselıt az Ügyrendi Bizottság tagjának 
megválasztja. 
 

====================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Képviselı úrnak a bizottsági munkájához sok sikert kívánok. 
- Gyıri István képviselıt tájékoztatja, hogy vagyonnyilatkozatot kell tennie. 
 
6.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés Mátyás király u. 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan,  
                 399/A/1 hrsz-ú alszám alatt nyilvántartott lakás használójával szemben, lakás 
                 elhagyására vonatkozó jogi eljárás megindítására 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Többszörösen tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Képviselı-testület is. 
Egy kompromisszumos javaslattal éltünk a korábbi bérlı özvegye felé, mert kb. 50 m2-es rész 
igénybevételére lenne szükség az orvosi rendelı bıvítéséhez. Ezt a részt leválasztanánk és a 
fennmaradó rész a jelenleg érvényes lakásrendeletünk szerint még mindig messze alkalmas a 
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2 fınek a további lakhatására. Sajnálatos módon ezt az egyezséget a jelenlegi bérlı nem 
fogadta el.  
A következı ilyen javaslata volt a Képviselı-testületnek, hogy cserelakást ajánlott fel a 
jelenlegi bérlınek Dr. Fekete Ferencnének Tiszaalpár, Ady E. u. 61. sz. alatt. Ezt sem fogadta 
el, így nem marad más, mint ez ügyben a jogi eljárást megindítani.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 137/2012. (VI. 26.) sz. bizottsági határozatában 
javasolta a jogi eljárás megindítását. A Képviselı-testület akkor errıl nem döntött, ezért került 
a mai testületi ülés elé, hogy ez a jogi eljárás lefolytatható legyen, amennyiben a Képviselı-
testület támogatja.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Mátyás király u. 2. sz. alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlan 399/A/1 hrsz-ú alszám alatt nyilvántartott lakás 
használójával szemben, lakás elhagyására vonatkozó jogi eljárás megindítására szóló 
határozat-tervezetet.  
 
A Képviselı-testület 1 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, 3 tartózkodással – nem fogadta 
el a határozat-tervezetet. 
 
7.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta. A módosítás 
minden pontját tárgyalta a Képviselı-testület, ezek kerültek összesítésben elénk.  
Ami a bevételi oldalt illeti 9.882 e Ft pluszt jelent, ugyanakkor a kiadási oldalon 19.965 e Ft 
jelentkezik. A kettı különbözete mínusz 10.083 e Ft. Ebbıl tulajdonképpen egy pályázatnak a 
díjai képeznek közel 9 millió Ft-ot. Amennyiben a pályázatunk nyer akkor ez az 
önkormányzatnak visszatérül, amennyiben nem, akkor várjuk a következı pályázati 
lehetıséget és ismételten be fogjuk adni a pályázatot.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az önkormányzat 2012. évi 
költségvetési rendeletének módosításáról szóló elıterjesztést. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotja: 
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R e n d e l e t  
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének  17/2012. (VIII.01.) Ktr. 

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

számú rendeletének módosítására 

 

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

 

1.§  A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul: 

(1)  A képviselı-testület az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének  

  - bevételi fıösszegét                1.036.513 E Ft-ban 

 - kiadási fıösszegét                  1.184.961 e Ft-ban 

- költségvetési hiány összegét      148.448 e Ft-ban állapítja meg (1.sz. melléklet) 

 

(2) A Képviselı-testület az (1) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az 
alábbiak szerint hagyja jóvá (1. sz. melléklet) 

A hiány finanszírozására szolgáló 

Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele       46.033 e Ft 

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 102.415 e Ft.  

te 

2. §  (1)  A Képviselı-testület az Önkormányzat 2012. évi mőködési költségvetését jelen  
rendelet 2. sz. mellékletének részletezése szerint 564.166 e Ft bevétellel, 209.519 e Ft 
mőködési kiadással és  354.647 e Ft intézmény finanszírozással hagyja jóvá. 

(2) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2012. évi felhalmozási költségvetését jelen 
rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint 526.017 e Ft bevétellel és 526.017 e Ft 
kiadással hagyja jóvá. 

A Polgármesteri Hivatal költségvetése 

 

3. §  A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetését 400 e Ft 
mőködési bevétellel, 82.374 e Ft mőködési kiadással, 81.974 e Ft 
intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése 
szerint 

A Gondozási Központ költségvetése 

 

4. § A Képviselı-testület a Gondozási Központ 2012. évi költségvetését 30.889 e Ft 
mőködési bevétellel, 72.114 e Ft mőködési kiadással, 41.225 e Ft 
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intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése 
szerint 

Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár költségvetése 

 

5. § A Képviselı-testület az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 2012. évi 
költségvetését 62.059 e Ft mőködési bevétellel, 226.744 e Ft mőködési kiadással, 164.685 
e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. sz. mellékletének részletezése 
szerint 

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda költségvetése 

 

6. § A Képviselı-testület a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetését 
1.430 e Ft mőködési bevétellel, 68.193 e Ft mőködési kiadással, 66.763 e Ft 
intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. sz. mellékletének részletezése 
szerint 

Tartalék képzése 

 

8. § A Képviselı-testület a 2012. évi költségvetésben 

Mőködési tartalék címén               356 e Ft 

Felhalmozási tartalék címén     60.955 e Ft 

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár költségvetésében a Pejtsik hagyaték 
tartalékolása címén                   16.173 e Ft 

Összesen:                                  77.484 e Ft összeget képez, illetve hagy jóvá. A tartalék 
felosztásáról és felhasználásáról a Képviselı-testület jogosult dönteni.  

 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

9. § A Költségvetési rendelet 12. § (2) bekezdése, mely az önállóan és önállóan mőködı 
és gazdálkodó költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást az Önkormányzati 
Hivatal a szükségleteknek megfelelıen bocsátja rendelkezésére, melyre finanszírozási 
ütemterv készült, módosulását a 8. sz. melléklet tartalmazza. 

A Költségvetési rendelet 12. § (10) bekezdése, mely a költségvetés elıterjesztésekor a 
képviselı-testület részére az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató 
jellegő mérlegek és kimutatások módosulnak: 

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege /1. sz. melléklet/ 

Elıirányzat felhasználási ütemterv  /9. sz. melléklet/ 

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

11. § Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

                           Dr. Vancsura István sk.                            Bársony Lajos 

                                  polgármester                                       aljegyzı  
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8.) 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: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és módosító javaslatok születtek. Ennek 
megfelelıen átdolgoztuk a programokat. 
A helyszín nem a fıutcán lenne, hanem a sportpálya melletti részen, illetve azok az ügyességi 
versenyek, amelyek szilárd burkolatot kívánnak, azok az iskola udvarán lennének megtartva. 
Van még néhány egyeztetés alatt lévı program, többek között az ugráló vár, a bika rodeó. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Tiszaalpári díjak kiosztása korábban augusztus 20-hoz kapcsolódóan volt megejtve. Most 
lesz-e ilyen díjátadás? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem tudok róla, hogy lenne ilyen elıterjesztés. 
 
Ajtai Elemér, CNÖ képviselı: 
 
Az lenne a problémám, hogy a Tiszavirág együttes fél órát kapott a programból. Ebbıl 20 
perc a hangosítás és ránk csak 10 perc marad.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Beszéltünk errıl Kerekes Andrással, a hangosítás elıtte megoldható.  
 
Ajtai Elemér, CNÖ képviselı: 
 
Nemcsak engem zavar, több embertıl hallottam a faluban, hogy 10 éves hagyományt rúg fel 
az önkormányzat azzal, hogy retro discot tart. Eddig mindig utcabál volt, az utcabál meg arról 
szól, hogy élızene van. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
100 %-osan egyetértek ezzel a felvetéssel, csak azért nem hoztam fel, mert két utcabálon 
muzsikáltam és biztos azt lett volna mondva, hogy én akarok muzsikálni. Nem errıl van szó. 
Én is azt mondom, hogy itt Tiszaalpáron amúgy is nagyon kevés az élızenés rendezvény, 
éppen ezért ennek ekkor lenne a helye. A bál az legyen bál. Retro discot lehet tartani a 
Mővelıdési Házban, ahogy egy évben 2-3-szor szokott is lenni. Úgy gondolom, hogy a 
lakosság túlnyomó többségének is az lenne a véleménye, hogy élızene legyen. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt gondolom, hogy ezt meg tudjuk szervezni akár több zenésznek a közremőködésével is. 
A tordaiak tavaly nagyon jó hangulatot csináltak. Barna Sándor képviselı urat is fel lehet 
kérni és Baranyiékat is. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Amennyiben arra sor kerül, hogy én muzsikáljak, akkor természetesen teljes mértékben 
felajánlásként teszem. 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Úgy módosítanánk, hogy elsısorban élızene lenne az utcabálon és retro discot is lehetne 
tartani egyeztetett idıpontban. Utánanézünk, hogy az élızenét ki tudná vállalni. 
 
- Szavazásra bocsátja a 2012. évi Tiszaalpári Napok rendezvényeire szóló elıterjesztést azzal 
a módosítással, hogy az utcabálon elsısorban élızene lenne és retro discot is lehetne tartani 
egyeztetett idıpontban.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
201/2012. (VII. 31.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi Tiszaalpári Napok 
rendezvényeire szóló elıterjesztést az alábbiak szerint fogadja el: 
 
Idıpont: 2012. augusztus 11-20 
 
Programterv: 
 
augusztus 11. szombat 
Motoros Nap a Tiszaalpári Motoros Egyesület szervezésében. 
 
augusztus 17. péntek 
16:00 „Fürge ujjak” kézimunka kiállítás a Mővelıdési Házban. 
 
augusztus 18. szombat 
délelıtt: 
06:00 Horgászverseny- szervezi: Tiszaalpár Horgászegyesület 06:00  
 
Délután: 
14:00-22:00 óra között, helyszín: Sportpálya melletti terület és az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola és Könyvtár udvari része. 
 

• 14:00-tól fızıverseny 
• 14:00 Megnyitó 
• 14:10 Bársony Mihály népdalkör mősora (színpad) 
• 14:40 Novák Dóra és Szabó Kata énekes mősora (színpad) 
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• 15:00 Megyei II. osztályú ifjúsági labdarugó bajnoki mérkızés 
• 17:00 Megyei II. osztályú felnıtt labdarugó bajnoki mérkızés 

 
• 15:15 Karaoke verseny (iskolaudvar)  
• Kézmőves foglalkozások, játékok a gyerekeknek, bika rodeó, ugráló vár 
• 17:00 Görkorcsolya ügyességi verseny (iskolaudvar) 
• 17:45 I Like Dance Tánc -és Sportstúdió növendékeinek fellépése. (iskolaudvar) 
• 18:00 Zumba mozgás - és tánc (iskolaudvar) 
• 15:00-18:30 Mozgássérültek ügyességi versenye (iskolaudvar) 

 
• 18:50 Motoros felvonulás a Tiszaalpári Motoros Egyesület közremőködésével. 

(Bajcsy-Zsilinszky utca) 
• 19:00 Jövınkért Alapfokú Mővészet Oktatási intézmény néptánccsoportjának 

fellépése (színpad) 
•  Tordaiak fellépése (színpad) 
• 20:00 Fızıverseny eredmény hirdetése  (színpad) 
• 20:10 CSENKI ATTILA dumaszínház (színpad) 
• 20:45 Tiszavirág együttes koncertje (színpad) 
• 21:15 I.K.K. tiszaalpári amatır rock együttes fellépése (színpad) 
• 22:00 TÜZIJÁTÉK (sportpálya) 
• 22:15 Utcabál –élı-és diszkózenével minden korosztálynak. 

 
augusztus 19. vasárnap 

• Szent István Római Katolikus Plébánia Templom búcsúja 
• 18:00 Bugaci Tanyaszínház vendégszereplése a Mővelıdési Házban 

a „ Kukás guru” cimő bohózattal 
• 21:00 Fáklyás csónakázás (volt alpári strand) 

 
augusztus 20. hétfı 
09:00 Ünnepi szentmise a Jótanács Anyja Római Katolikus plébániatemplomban 
10:00 Ünnepi mősor- Templomdomb  
       - Bársony Mihály Népdalkör ünnepi mősora 
       - állampolgársági eskütétel 
       - kenyérszentelés 
 
Lovasok házi bajnoksága 
 

==================== 
 
9.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: A Képviselı-testület és bizottságainak 2012. évi I. féléves munkájának értékelése 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elıterjesztés statisztikai adatokkal mutatja, hogy az I. félévben mennyi munkaórát 
dolgozott a Képviselı-testület és bizottságai. 
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Azt gondolom, hogy ezek a számadatok azt mutatják, hogy a Képviselı-testület az I. félévben 
folyamatosan dolgozott, ezt mutatja a rendkívüli testületi ülések nagy száma is. Minden olyan 
kérdésre ami gyors döntést igényel, rendkívüli testületi ülést kezdeményeznek a képviselık 
vagy a polgármester. A következıkben is ha ennek szükségét látom, akkor fogok élni vele.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Képviselı-testület és bizottságainak 
2012. évi I. féléves munkájának értékelésérıl szóló elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
202/2012. (VII. 31.) Kth. 
 
A Képviselı-testület és bizottságainak 2012. évi I. féléves munkájának értékelése 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Képviselı-testület és 
bizottságainak 2012. évi I. féléves munkájának értékelésérıl szóló elıterjesztést elfogadja. 
 

===================== 
 
10.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés a József Attila u. 29. sz. alatti ingatlan értékesítésére 
                  (Szóbeli elıterjesztés) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tegnap a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen lett felbontva a beérkezett ajánlat. 
Megkérem Dr. Csernus Tibor képviselı urat, ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Egy ajánlat volt Szabó János Tiszaalpári lakos részérıl. Az ajánlata, amit az ingatlan 
megvásárlására tett 5.700.000,- Ft volt. Ez a kiírásnak megfelelı tartalmú ajánlat volt. A 
bizottsági ülésen különösebb észrevétel nem hangzott el ezzel kapcsolatban a szavazást 
megelızıen. A szavazás 2 igen, 3 nem arányban született meg, a döntés a testületi ülésre 
marad.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A tegnapi bizottsági ülés az 5.700.000,- Ft-os Szabó János által tett ajánlatot nem támogatta. 
Kérdezném Szabó János urat, hogy ezen az összegen tudsz-e emelni annak érdekében, hogy a 
testületi ülésen pozitív elbírálás szülessen.  
 
Szabó János, pályázó: 
 
150.000,- Ft-ot tudok rátenni. 
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Barna Sándor, képviselı: 
 
Akkor 5.850.000,- Ft-ot tudsz érte adni? 
 
Szabó János, pályázó: 
 
Igen. 
 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
A Képviselı-testület munkáját figyelve a Trió Tv közremőködésével, valamelyest rálátok a 
dolgokra. Örülök annak, hogy a testület próbálja minél drágábban értékesíteni az ingatlanjait, 
de úgy érzem, hogy nem teljes mértékben következetesen végzi ezt a tevékenységét. Az a 
véleményem, hogy vannak olyan ingatlanok, amelyeket áron alul adott el.  
Szabó Jánosnak viszont vannak elképzelései turisztikai vonatkozásban és úgy érzem, hogy ezt 
az embert támogatnia kell Tiszaalpár Önkormányzatának. Különösen akkor, amikor azt 
mondjuk, hogy a turizmust fejleszteni kell. Örülök annak, hogy Szabó János lát abban 
fantáziát, hogy turisztikai vonatkozású beruházást valósítson meg az ingatlan vonatkozásában.  
Annak idején, amikor elbúcsúztam a Képviselı-testületbıl, akkor ez már volt tárgyalás alapja, 
igaz, hogy akkor még 20 millió Ft ígéret volt arra, hogy annyit fogunk kapni az ingatlanért. 
Viszont amikor az óvodások kivonultak, utána ott belsı burkolatbontások történtek az 
óvodában. Meglepıdtem ezen, mert ha egy ingatlant el akarunk adni, akkor miért kell elıtte 
szétverni? 
Képviselı-testületi döntések nélkül egy óvodát szétverni nem szabadna. 
Ha lát ebben fantáziát egy egyéni vállalkozó idegenforgalmi szempontból, akkor maximálisan 
tudom támogatni, hogy az épületet megvásárolja 5.850.000,- Ft-ért. 
 

Dr. Vancsura Zoltán képviselı 18,00 órakor megérkezett a Képviselı-testületi ülésre, 
így a jelenlévı képviselık száma: 9 fı. 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Annyi pontosítást tennék, hogy nem lett szétverve az óvoda épülete. A lambéria lett leszedve, 
de ez beépült az új óvodába. Megnéztük, nincs más károsodás az épülettel kapcsolatosan. 
Azt gondolom, hogy a felértékelés az ennél nagyobb összeg volt, de figyelembe kell venni 
Tiszaalpáron az ingatlanárakat és azt, hogy mennyi eladó ingatlan van. Az önkormányzati 
ingatlanjaink olyan állapotban vannak, amelyekre folyamatosan költeni kell és ha nincs 
kellıen hasznosítva, akkor ezek folyamatosan romlani fognak.  
Nekem is az a véleményem, hogy ezen az áron, mivel jobb ajánlat nem látszik a közeljövıben 
értékesíteni kellene.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Képviselıtársaim ismerik azon véleményemet, hogy nem szoktam díjazni az önkormányzati 
vagyon „elherdálását”, Dr. Vancsura Zoltán képviselıtársam véleményével azonban 
egyetértek. Elızı testületi ülésen azt mondta, hogy van az önkormányzatnak két 
pusztulófélben lévı ingatlana, a József Attila utcai óvoda és az Ady E. utcai volt tanácsháza 
épülete és tulajdonképpen most egy csapásra tudunk két legyet ütni. Gondolok itt arra, hogy 
ha ezt az összeget, 5.850.000,- Ft-ot a Szabó János - ha a testület megszavazza - ki fog fizetni 
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az önkormányzatnak, elég induló összeg lesz a turisztikai attrakció pályázatra. Arra a 68 %-ra, 
amit elsı körben nekünk ki kell fizetnünk. Ha ez a pályázat nyer, akkor lesz ott egy nagyon 
szép épület, illetve, ha Szabó János gondolatai valóra válnak, akkor a régi óvoda épülete is a 
településünk színfoltja lehet. Ezért a hagyományaimat most egy kicsit félreteszem, mert ezt 
nem az önkormányzati vagyon elherdálásának tartom, ezért ezt az 5.850.000,- Ft-os ajánlatot 
mindezek figyelembe vételével támogatom.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Felmerült a bizottsági ülésen is az ehhez az ingatlanhoz kapcsolódó szolgalmi út kérdése. A 
korábbi írás is tartalmazta azt, hogy a belsı ingatlant is esetleg értékesítenénk, ezért ennek a 
megfontolását javasolnám. Tekintettel arra, hogy így a szolgalmi út kérdése megoldódna, 
illetve ezt az ingatlant komplexebben lehetne használatba venni, ami a megvalósítandó 
célokat is szolgálná. A következı testületi ülésre ezt célszerő lenne behozni és errıl dönteni, 
adott esetben az értékesítést ezzel még megtoldani.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Bizottsági ülésen Szabó úr is úgy nyilatkozott, hogy meg kívánja azt az ingatlant is vásárolni. 
A mai ülésünknek ez nem tárgya, a következı testületi ülésre megnézzük, hogy ez milyen 
formában lehetséges.  
 
- Szavazásra bocsátja, hogy Tiszaalpár, József A. u. 29. sz. alatti ingatlant az önkormányzat 
5.850.000,- Ft-ért értékesítse Szabó János Tiszaalpár, Esze T. u. 79. sz. alatti lakosnak. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
203/2012. (VII. 31.) Kth. 
 
Tiszaalpár, József Attila u. 29. sz. alatti ingatlan értékesítése 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpár, József Attila u. 29. 
sz. alatti ingatlant 5.850.000,- Ft-ért értékesíti Szabó János úr részére. 
 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester   
Határozatról értesül: Szabó János Tiszaalpár, Esze Tamás u. 79. sz. 
                                   

=========================== 
 
11.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés közbeszerzési szabályzat módosítására 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A közbeszerzési szabályzatunk legutóbbi változatát a Képviselı-testület elfogadta. A 
közbeszerzési jogszabályok változása szükségessé tette szabályzatunk módosítását.  
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Az elıterjesztés 2. oldalához lenne egy kiegészítésem: 
Összeférhetetlenség esetén az érintett bizottsági tag helyére, vagy ha a közbeszerzés tárgya 
miatt további tag részvétele szükséges, a polgármester jogosult bizottsági tagot kijelölni, 
felkérni. A „felkérni” szóval egészíteném ki ezt a mondatot, ugyanis külsı bizottsági tagot, 
szakértıt nem kijelölni szoktak, hanem felkérni. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Úgy érzem, hogy a Bíráló Bizottság megalakításának majd a Képviselı-testületi határozatok 
meghozatalával kimerül a szerepe. Azt javasolnám módosító indítványként, hogy a 
Képviselı-testület tagjai tanácskozási joggal minden fórumon részt vehessenek a Bíráló 
Bizottság ülésein. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jogszabály írja elı, hogy Bíráló Bizottságot kell felállítani, eszerint van az elıterjesztés. 
Egyébként a Képviselı-testület fogja majd a végsı döntést kimondani bármilyen ügyben, ami 
a szennyvízberuházással kapcsolatos, de a bizottság munkájában a Képviselı-testület tagjai 
nem vehetnek részt.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Tegnapi bizottsági ülésen én javasoltam, hogy a Képviselı-testület tagjaiból tegyünk be 
szavazótagot Bíráló Bizottságba, de kiderült, hogy a törvény nem engedi. Azt viszont nem 
tiltja meg a törvény, amit Gyıri István képviselı javasolt, hogy minden képviselı erre a 
bizottsági ülésre meghívót kapjon. Tanácskozási joggal részt vehessen rajta és ezt a munkát 
figyelemmel kísérje.   
  
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Amennyiben nem zárt ülés, akkor természetesen részt vehetnek.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Amennyiben a jogszabály nem zárja ki ezt a lehetıséget, pontosan azért, mert a testület által 
felállított bizottságról van szó, anélkül, hogy errıl külön szavaznánk, a képviselıknek 
lehetıségük van tanácskozási joggal ezen az ülésen részt venni. Innentıl kezdve technikai 
kérdés, hogy ennek az idıpontjáról értesítést kapjunk.  
 
Bársony Lajos, aljegyzı: 
 
Valóban nem zárja ki a jogszabály, hogy tanácskozási joggal részt vegyenek a képviselık, de 
azt figyelembe kell venni, hogy parttalanná nem válhat. Van, amikor feszes határidıket kell 
betartani, ezt méltányolni kell a testületnek is. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Az elıterjesztés 3. oldalán a polgármester feladatainak a), illetve b) pontját idézném:  
a) „árajánlatok, építési beruházás esetén 12 hónapnál nem régebbi költségbecslés, illetve 
költségvetés kérése a becsült érték meghatározása céljából,” 
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b) „a közbeszerzési eljárás lebonyolítójának és mőszaki ellenırének kiválasztása, az erre 
vonatkozó megbízási szerzıdés aláírása, hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele”. 
Az lenne a kérésem, hogy ezekbe a feladatokba a képviselık is beleszólhassanak, mert 
mindegyiknek anyagi vonzata van. Úgy érzem, hogy ezeket meg kellene pályáztatni és ne a 
polgármester úr döntse el, hogyan legyen mőködtetve ez a rendszer.  
Módosító javaslatom, hogy polgármester feladataiból az a) és b) pont a Képviselı-testület 
hatáskörébe legyen vonva. A polgármester tárgyaljon, de a Képviselı-testület döntsön a 
megbízási szerzıdésekrıl. 
 
Bársony Lajos, aljegyzı: 
 
Az a) és b) pont az elıkészítésekrıl szól, a szerzıdéskötésekrıl a testület dönt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Amit képviselı úr mond, ezen a részén már túl vagyunk. Rengeteg anyag van már errıl, 
amirıl a képviselı uraknak tudomásuk van. Semmi nem történik úgy, hogy ne legyenek a 
képviselık tájékoztatva. Testületi ülés után majd képviselı úrnak megmutatom, egy szoba van 
már erre berendezve. 
Nem javaslok ebbe belenyúlni, mert ez egy nagyon szakszerően összeállított, minden pontját 
kielemezett javaslat.  
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Képviselı-testület tagjai kapjanak értesítést a Bíráló Bizottság 
üléseirıl. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
204/2012. (VII. 31.) Kth. 
 
A Bíráló Bizottság üléseirıl értesítés küldése a Képviselı-testület tagjainak 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzési 
eljárásra létrehozott Bíráló Bizottság üléseirıl a Képviselı-testület tagjai értesítést kapjanak. 
 
Felelıs: jegyzı, aljegyzı 
Határidı: folyamatos 

========================= 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Gyıri István képviselı második módosító javaslatával kapcsolatban mondanám, hogy az a) 
pont semmi másról nem szól, csak az ajánlatok bekérésérıl. Sokszor bíztuk meg mi is a 
polgármester urat azzal, hogy kérjen árajánlatot. Ha az a) pontot benne hagyjuk és a b) pont 
kerül visszavonásra, az már egy egzaktabb javaslat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a közbeszerzési eljárásba bevont személyek, szervezetek közül a 
polgármester feladataiból a b) pont: „a közbeszerzési eljárás lebonyolítójának és mőszaki 
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ellenırének kiválasztása, az erre vonatkozó megbízási szerzıdés aláírása, hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó igénybevétele”, törlésre kerüljön.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
205/2012. (VII. 31.) Kth. 
 
A közbeszerzési eljárásba bevont személyek, szervezetek közül a polgármester feladata 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzési 
eljárásba bevont személyek, szervezetek közül a polgármester feladataiból a b) pont „a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítójának és mőszaki ellenırének kiválasztása, az erre vonatkozó 
megbízási szerzıdés aláírása, hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele”, törlésre 
kerül. 
 
Felelıs: aljegyzı 
Határidı: azonnal 
 

========================= 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a polgármester feladataiból a b) pont „a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítójának és mőszaki ellenırének kiválasztása, az erre vonatkozó megbízási szerzıdés 
aláírása, hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele” a Képviselı-testület feladatai 
körébe kerüljön át. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
206/2012. (VII. 31.) Kth. 
 
A közbeszerzési eljárásba bevont személyek, szervezetek közül a Képviselı-testület feladata 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a polgármester 
feladataiból a b) pont „a közbeszerzési eljárás lebonyolítójának és mőszaki ellenırének 
kiválasztása, az erre vonatkozó megbízási szerzıdés aláírása, hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó igénybevétele” a Képviselı-testület feladatai körébe kerül. 
 
Felelıs: aljegyzı 
Határidı: azonnal 
 

=========================== 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a közbeszerzési szabályzat módosításáról szóló elıterjesztést a 
204.,205.,206./2012. (VII. 31.) Kth-val együtt. 
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A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
207/2012. (VII. 31.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 
 
1./ Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja az elıterjesztés 
     mellékletét képezı Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat (módosított) új 
     Közbeszerzési Szabályzatát. 
 
2./ Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 31. napjával 
     hatályon kívül helyezi az 51/2009. (V. 14.) Kth. sz. határozatával jóváhagyott 
     Közbeszerzési Szabályzatát. 
 
Felelıs: aljegyzı 
Határidı: azonnal 

=========================== 
 
12.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Tiszaalpár, Ady E. u. 44. sz. ingatlan tulajdonosainak kárigénye 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az Ady E. u. 44. számú épület az óvoda mellett található, amelynek a tulajdonosa jelezte 
felénk, hogy az óvoda építése során a megemelt bejárati színt miatt az épület fala a 
felszivárgó csapadékvíz miatt károsodott.  
A mőszaki megoldás lehetıségére és annak várható költségére felkértük Szabó Sándor 
kımőves mestert, hogy adjon szakértıi véleményt. Azt állapította meg, hogy a panasz jogos. 
Javaslatot is tesz a szakvéleményében, hogy az eddig bekövetkezett károk, illetve a jövıbeni 
károkozás megszőntetésének költsége mintegy 300.000. Ft. 
Tegnap a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és egyetértett azzal, hogy ezt az 
összeget fizessük ki a károsultnak azzal, hogy amennyiben elvégezteti a munkát, a munka 
csak ennek az érintett falszakasznak a helyreállítására, illetve védelmére történjen. Olyan 
egyezség kerüljön megfogalmazásra, hogy további követelése az önkormányzat felé nincs. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Ezelıtt 55 évvel ott jártam iskolába és az épület akkor már állt. Az egy régi technológiával 
felépített épület, Tiszaalpáron az ingatlanok 30 %-a ilyen. Annak idején földburkolatok voltak 
és azóta egyre több szilárdburkolatú út épült, a csapadék most elfolyik bizonyos területekre. 
Törvények vannak arra, hogy kötelezhetik a tulajdonost a csatornáját építse meg. Az 
önkormányzatnak erre nincs pénze. Tegnap megálltam, megnéztem az ingatlant és úgy láttam, 
hogy nem történt 20 cm-es emelés az eredeti állapothoz képest. Ez egy régi épület és régi 
technológiával épült.  
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Úgy érzem, ha ezt a 300.000,- Ft-ot felvállalja az önkormányzat, akkor nem lesz joga 
elutasítani nagyon sok olyan ingatlantulajdonost, akik az ilyen önkormányzati beruházások 
miatt még sokkal nagyobb kárigényekkel idejöhetnek, mint ez. Azt javaslom, hogy ne fizesse 
ki az önkormányzat ezt az összeget.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Az összes egyéb eset, amit képviselı úr említett messze nem említhetı ezzel a kérdéskörrel 
egy szinten. Sajnálatosan tudomásul kell vennünk, hogy a falunak vannak bizonyos terepi 
adottságai, bizonyos helyeken a vizek összefolynak. Ebben az esetben az udvar hátsó részét 
15-20 cm-es kızúzalékkal szórta be az önkormányzat. Ilyen módon a korábbi terepszint az 
önkormányzat beavatkozása nyomán közvetlen a fal mellett ezzel a nagyságrenddel 
megemelkedett. Például a hó 20 cm-rel magasabban kezdi el áztatni a falat és a csapadék is 20 
cm-rel magasabban kezd visszaverıdni a ház falára. Ezeket a körülményeket ugyanúgy 
mesterséges beavatkozással lehet kompenzálni.  
Ezek alapján úgy gondolom, hogy érdemben kell ezzel foglalkozni.   
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a Tiszaalpár, Ady E. u. 44. sz. alatti lakosok kárigényét ne fogadja 
el a Képviselı-testület és a 300.000,- Ft ne legyen kifizetve részükre. 
 
A Képviselı-testület 1 igen szavazattal – 7 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – nem fogadta 
el a javaslatot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a Tiszaalpár, Ady E. u. 44. sz. alatti ingatlan tulajdonosainak 
kárigényérıl szóló elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
208/2012. (VII. 31.) Kth. 
 
Tiszaalpár, Ady E. u. 44. sz. alatti ingatlan tulajdonosainak kárigénye 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpár, Ady E. u. 44. szám 
alatti ingatlan tulajdonosainak az eddig bekövetkezett károk, illetve a jövıbeni károkozás 
megszüntetésének költségeit 300.000,- Ft mértékben ismeri el.  
A tulajdonosok a kapott kártérítést kötelesek a szakvéleményben leírt munkálatok elvégzésére 
költeni.  
A tulajdonosoknak nyilatkozniuk kell, hogy a kártérítést a károkozás megszüntetésére 
fordítják, a munkálatok elmaradása, vagy annak nem megfelelı elvégeztetése miatt 
fennmaradó károsodásért az önkormányzat már nem felelıs és lemondanak minden további 
kárigény benyújtásáról.  
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az „egyezség” okiratot készíttesse el, az 
önkormányzat nevében írja alá és annak a másik fél által történt elfogadása, aláírása esetén a 
kártérítés kifizetésérıl gondoskodjon.  
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Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
Határozatról értesül: Kapás Szabolcs Tiszaalpár, Ady E. u. 44. sz. 
 

========================= 
 
13.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Tiszaalpár, Alkotmány u. 18/A önkormányzati lakás bérlıjének kérelme 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta. A határozat-tervezet arról szól, hogy 
Zolnainé Molnár Gabriella kérelme alapján az önkormányzati tulajdonú lakás főtési és meleg 
vízszolgáltatási rendszerét vizsgáltassuk meg mőszaki szakértıvel. Ezt még kiegészíteném 
azzal, hogy a többi önkormányzati lakást is vizsgáltassuk meg főtés, nyílászáró, beázás 
vonatkozásában. Különösen fontos ennél a lakásnál a bojler kérdése és amennyiben a 
cseréjének az árajánlata elénk kerül, azt beterjesztem a testület elé.   
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Tegnap is elmondtam a bizottsági ülésen, hogy a tél beállta elıtt a tetı javítása történjen meg, 
addig felesleges bármilyen helyreállítást elvégezni. Természetesen a bojler cserével 
egyetértek.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a Tiszaalpár, Alkotmány u. 18/A önkormányzati lakás bérlıjének 
kérelmére szóló határozat-tervezetet azzal a kiegészítéssel, hogy a többi önkormányzati lakás 
állapotát is vizsgáltassuk meg főtés, nyílászáró, beázás vonatkozásában. Az errıl szóló 
szakvélemény a következı testületi ülésre kerüljön beterjesztésre.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
209/2012. (VII. 31.) Kth. 
 
Tiszaalpár, Alkotmány u. 18/A számú önkormányzati lakás átfolyó rendszerő gázbojler 
kicserélése kémény nélküli víztárolós gázbojlerre 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Zolnainé Molnár Gabriella 
kérelme alapján az önkormányzati tulajdonú lakás főtési és meleg vízszolgáltatási rendszerét 
megvizsgáltatja.  
A bojler cseréjének engedélyezésérıl, annak finanszírozásáról, a vizsgálat mőszaki 
véleményezése és a szükséges költségráfordítás ismeretében dönt.   
A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a többi önkormányzati lakás állapotát is megvizsgáltatja 
főtés, nyílászáró, beázás vonatkozásában és az errıl szóló szakvélemény a következı testületi 
ülésre kerüljön beterjesztésre.  
 



 28 

Határidı: 2012. augusztus 31. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester  
Határozatról értesül: Zolnainé Molnár Gabriella Tiszaalpár, Alkotmány u. 18/a 
 

======================== 
 
14.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Tiszaalpári Motoros Egyesület névhasználati kérelme 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérelemmel fordult a Képviselı-testület felé a Tiszaalpári Motoros Egyesület, hogy a 
„Tiszaalpári” megjelölést használhassák. Ez korábban nem volt ennyire szigorúan véve, 
hiszen elég sok egyesületünk kezdıdik „Tiszaalpári” névvel. Valószínő, hogy ezt 
jogszabályra hivatkozással kéri a cégbíróság. Azt javaslom, hogy támogassuk a kérelmet.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Tiszaalpári Motoros Egyesület 
névhasználati kérelmérıl szóló határozat-tervezetet.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
210/2012. (VII. 31.) Kth. 
 
Tiszaalpári Motoros Egyesület részére a „Tiszaalpári” névhasználat engedélyezése 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpári Motoros Egyesület 
(Székhely: 6067 Tiszaalpár, József A. u. 35.) részére az egyesület megnevezésében a 
„Tiszaalpári” megjelölés használatát az egyesület mőködésének idejére engedélyezi.  
Engedélyes, a névhasználatról szóló engedélyt másra nem ruházhatja át.  
A Képviselı-testület az engedélyt visszavonja ha a használat vagy annak célja, módja és 
körülményei Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata, vagy a település lakossága jogait, jogos 
érdekeit sérti vagy veszélyezteti.  
 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
Határidı: 2012. augusztus 15. 
Határozatról értesül: Novák Gábor Tiszaalpári Motoros Egyesület elnöke 
 

========================= 
 
 
15.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Kérelem „Tiszaalpár Helyi Termék Védjegy” használatához 
                  (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy kérelem érkezett Kovácsné Bársony Katalin Tünde részérıl (Tiszaalpár, Petıfi S. u. 29. 
szám) a „Tiszaalpár Helyi Termék Védjegy” használatára főszerpaprika ırlemény 
értékesítésére.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a „Tiszaalpár Helyi Termék Védjegy” 
használatára szóló határozat-tervezetet.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
211/2012. (VII. 31.) Kth. 
 
„Tiszaalpár Helyi Termék Védjegy” használatának engedélyezése 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Kovácsné Bársony Katalin Tünde 
(6066 Tiszaalpár, Petıfi S. u. 29.) kérelmét a „Tiszaalpár Helyi Termék Védjegy” 
használatára vonatkozóan megtárgyalta és engedélyezi számára a védjegy használatát.    
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezıvel kösse meg a 
védjegyhasználati szerzıdést.  
 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
Határidı: 2012. augusztus 15. 
Határozatról értesül: Kovácsné Bársony Katalin Tünde Tiszaalpár, Petıfi S. u. 29. 
 

========================== 
 
16.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Novák Zoltán Tiszaalpár, Esze Tamás utca 8. sz. alatti lakos ingatlan-csere  
                   kérelme (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A kérelmet a Képviselı-testület támogatta annak idején, amikor napirendre került. Az volt 
hozzá a kérés, hogy a változási vázrajzot is ismerje meg a Képviselı-testület és ennek a 
függvényében dönt. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, támogatta. A vázrajz 
alapján Novák Zoltán esetében a csere egyezı területnagyságot érint, így a csere 
értékarányosan történhet. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja Novák Zoltán Tiszaalpár, Esze Tamás 
utca 8. sz. alatti lakos ingatlan-csere kérelmét 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
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212/2012. (VII. 31.) Kth. 
 
Novák Zoltán 6066 Tiszaalpár, Esze Tamás utca 8. szám alatti lakos ingatlan-csere kérelme 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Novák Zoltán Tiszaalpár, Esze 
Tamás utca 8. sz. alatti lakos 90/2012. (IV. 19.) Kth. határozatában elfogadott kérelme alapján 
elkészült 3/6/2012. számú változási vázrajzot jóváhagyja. 
Megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan-cserérıl szóló szerzıdést megkösse és a 
változások ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez az iratokat aláírja.  
 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
Határozatról értesül: Novák Zoltán Tiszaalpár, Esze Tamás u. 8. sz. 
 

========================= 
 
17.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Dr. Pethı Anada Zsuzsa Tiszaalpár, Thököly u. 37. sz. alatti lakos ingatlan-csere 
                   kérelme (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezt a kérelmet is szintén megtárgyalta a Képviselı-testület, a változási vázrajz mellékelve 
van. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, támogatta. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja Dr. Pethı Anada Zsuzsa Tiszaalpár, 
Thököly u. 37. sz. alatti lakos ingatlan-csere kérelmét. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
213/2012. (VII. 31.) Kth. 
 
Dr. Pethı Anada Zsuzsa 6066 Tiszaalpár, Thököly u. 37. sz. alatti lakos ingatlan-csere és 
vételi kérelme 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Dr. Pethı Anada Zsuzsa 6066 
Tiszaalpár, Thököly u. 37. sz. alatti lakos 91/2012. (IV. 19.) Kth. határozatában elfogadott 
kérelme alapján elkészült 3/7/2012 számú változási vázrajzot jóváhagyja. 
Megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan-cserérıl, eladásáról szóló szerzıdést megkösse és 
a változások ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez az iratokat aláírja. 
A csere keretében végrehajtott 192 m2-es ingatlanértékesítés vételáraként 13.440,- Ft-ot 
határoz meg.  
 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
Határozatról értesül: Dr. Pethı Anada Zsuzsa Tiszaalpár, Thököly u. 37. sz. 
 

====================== 
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18.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
                   módosítása (Szóbeli elıterjesztés) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Két ponton módosítanánk a helyi SzMSz-t. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének a 
bizottsági ülésen volt egy javaslata ezzel kapcsolatban, illetve az SzMSz-ben a kötelezı 
aljegyzıi kinevezést módosítsuk arra, hogy „ kinevezhet” aljegyzıt a Képviselı-testület. 
Megkérném elnök urat, hogy ismertesse a módosító javaslatot. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Testületi ülés elıtt polgármester úrral egyeztettünk arról, hogy amennyiben elfogadja azt a 
javaslatot, hogy a Képviselı-testületi üléseken a képviselık számára az elsı hozzászólást 3 
percben, a második hozzászólást 2 percben állapítsuk meg, akkor azt a javaslatot, ami tegnap 
a bizottsági ülésen javaslatként elhangzott semmisnek lehet tekinteni. Ha a testületi ülésre 
javaslatként ezt elfogadjuk, akkor a bizottsági ülésekre is ez lesz érvényes. 
A tanácskozási joggal résztvevıknek 3 percben, a lakosság részérıl megjelenteknek pedig 2 
percben legyen a megállapítva a hozzászólás idı.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Támogatom ezt a módosítást, csak minden szabály akkor ér valamit, ha be is tartják. Arra is 
módot kellene találnunk, hogy ez az idı pontosan mérve legyen és ahogy letelik az idı 
azonnal meg legyen a szó vonva.  
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Szeretném, ha egy olyan kompromisszumra jutnánk, hogy bizonyos esetekben, mint például a 
költségvetés tárgyalásakor ne szorítsuk be 2 percbe a hozzászólást. 
Az információkat ennyi idı alatt nem tudjuk kellıképpen megtárgyalni egy ilyen fajsúlyos 
kérdésben. Azt is korlátozni kellene a Képviselı-testületnek, hogy ennyiszer ne kerüljön 
napirendre ugyanaz a téma. Ha egyszer megtárgyalták, legfeljebb még egyszer behozzák és 
utána 6 hónapos moratórium vonatkozhasson rá. 
Az Ügyrendi Bizottság tagjaként szeretném megkapni a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot 
és a 2012. évi költségvetést. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt gondolom, ha nagyon konkrét és pontosan a napirendhez tartozó vélemények hangzanak 
el, akkor nagyon rövid idı alatt sokat elı lehet terjeszteni. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Úgy kellene megfogalmazni, hogy maradnak ezek az idıintervallumok azzal a kitétellel, hogy 
az ülést vezetı ezen idıpontok alól felmentést adhat. Eldöntheti azt, hogy mely az a napirendi 
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pont, amikor ez alól feloldja ezt a szigorú szabályt. Illetve lehet erre vonatkozó képviselıi 
indítvány, amirıl szintén lehet szavazni. Úgy gondolom, hogy ezt kellene inkább beépíteni, 
mint megjelölni ügykört, tárgykört, amikor a Képviselı-testületnek ez alól kivételt kellene 
alkalmaznia.  
Úgy pontosítanám ezt az indítványt, hogy az idıintervallumok a megjelöltek szerint állnak 
rendelkezésre a hozzászóláshoz. Ez alól vagy az ülést vezetı személy, vagy pedig képviselıi 
indítványra maga a testület, illetve bizottság szavazata alapján térhet el és alkalmazhat 
kivételt.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A költségvetés elfogadása, amit Gyıri István képviselı úr említett, az nem úgy történt, hogy 
egy nekifutásból letudtuk. Volt egy vasárnap délutáni megbeszélés, utána volt két bizottsági 
ülés és volt egy testületi ülés, ahol a költségvetésrıl döntöttünk. Úgy gondolom, hogy a 
következı költségvetés elfogadásánál is ugyanígy kell eljárni. Véleményem szerint nem kell 
beépíteni az SzMSz-be, hogy bizonyos témakörben tegyünk kivételt.  
Még annyit főznék hozzá, hogy a 3 plusz 2 percet azt egyben is fel lehessen használni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Én is úgy gondolom, hogy nem kellene fellazítani ezt a dolgot. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Rendben van, legyen 3 plusz 2 perc és ne adjunk senkinek sem lehetıséget, hogy többet 
beszéljen, mert ebbıl csak vita tárgya lesz. Elvárom képviselıtársaimtól és polgármester úrtól 
is, hogy ezt betartsa.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Ha a módosítását visszavonja Gyıri István képviselı úr az ügykörre, illetve tárgykörre 
vonatkozóan, akkor természetesen én is visszavonom.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a Képviselı-testületi, illetve bizottsági üléseken a képviselık 
számára az elsı hozzászólást 3 percben, a második hozzászólást 2 percben állapítsuk meg, 
ami egyben is kivehetı legyen. A tanácskozási joggal résztvevıknek 3 percben, a lakosság 
részérıl megjelenteknek pedig 2 percben legyen a megállapítva a hozzászólás idı.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
214/2012. (VII. 31.) Kth. 
 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása a 
Képviselık testületi, illetve bizottsági üléseken való hozzászólásának tárgykörében 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja.  
A Képviselı-testületi, illetve bizottsági üléseken a képviselık számára az elsı hozzászólást 3 
percben, a második hozzászólást 2 percben állapítja meg, ami egyben is kivehetı.  
A tanácskozási joggal résztvevıknek 3 percben, a lakosság részérıl megjelenteknek pedig 2 
percben állapítja meg a hozzászólás idejét.  
Felelıs: aljegyzı 
Határidı: következı rendes képviselı-testületi ülés 
 

====================== 
 
Bársony Lajos, aljegyzı: 
 
Az SzMSz 61. §. úgy szól, hogy a Képviselı-testület a jegyzı javaslatára a jegyzıre 
vonatkozó szabályok szerint aljegyzıt nevez ki a jegyzı helyettesítésére a jegyzı által 
meghatározott feladatok ellátására. A kinevezés határozatlan idıre szól.  
A javaslat az, hogy az „aljegyzıt nevez ki” helyett „aljegyzıt nevezhet ki” szerepeljen az 
SzMSz-ben. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Eddig inkább abba az irányba folytak a tárgyalások, hogy legyen itt valaki hadra fogható 
ember. Legyen aljegyzı, mert ez egy fontos poszt. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Én is azt mondom, hogy ne változtassunk az SzMSz-en ilyen szempontból. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jogszabály írja elı, hogy az ilyen nagyságrendő településeken, mint a miénk, nem kötelezı 
aljegyzıt kinevezni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
De legyen, mert ez nem egy kis település. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem kis település, de van ennek egy költséghatása, a jegyzı asszony leírta, hogy ez mibe 
kerül az önkormányzat számára. Ez nem azt jelenti, hogy adott esetben nem nevezünk ki 
aljegyzıt. 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy Az SzMSz 61. §-t az alábbiak szerint módosuljon. 
Képviselı-testület a jegyzı javaslatára a jegyzıre vonatkozó szabályok szerint aljegyzıt 
nevezhet ki a jegyzı helyettesítésére a jegyzı által meghatározott feladatok ellátására. A 
kinevezés határozatlan idıre szól.  
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
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215/2012. (VII. 31.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 
az aljegyzı kinevezésére vonatkozó tárgykörben 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Az SzMSz 61. §-t az alábbiak 
szerint módosítja. 
Képviselı-testület a jegyzı javaslatára a jegyzıre vonatkozó szabályok szerint aljegyzıt 
nevezhet ki a jegyzı helyettesítésére a jegyzı által meghatározott feladatok ellátására. A 
kinevezés határozatlan idıre szól.  
 
Felelıs: aljegyzı 
Határidı: következı rendes képviselı-testületi ülés 
 

======================= 
 
19.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Árajánlat öntözıkút létesítésére 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A kútfúrásra Losonczi Sándor kútfúró mester adott árajánlatot. A Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tárgyalta és elutasította az ajánlatot. Ma beszéltem Losonczi úrral, meghívtam a 
testületi ülésre, de nem tudott eljönni. Azt javaslom, hogy fontolja meg a Képviselı-testület, 
mert a száraz, aszályos idı miatt a növények és a fő is kipusztul. Elég drága az a víz, amellyel 
öntözünk és messze nem kapnak annyi vizet a növények, amire szükségük lenne a túlélésük 
érdekében.  A település központja is megérdemelné, hogy a vízszükséglet biztosítva legyen.  
Egy ilyen létesítményt nem egy évre hozunk létre. Még akkor is, ha ez soknak tőnik, meg 
kellene fontolni.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Én nem vitatom ennek a fontosságát. Úgy tudnánk ebben dönteni, hogy ha a következı 
testületi ülésre még 2-3 kútfúrótól kérnénk ajánlatot, mert elsıre ezt a 960.000,- Ft-ot én is 
kicsit sokallom.  
 

Csernák Csilla képviselı 19,05 órakor távozott a Képviselı-testületi ülésrıl, 
így a jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 

 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Egy nagy kút nem biztos, hogy a víz elvezetésének a megoldását teljes mértékben tudná 
szolgálni. A becsövezésre is kellene egy ajánlatot kérni. Azt gondolom, hogy 2-3 kisebb 
kúttal költséghatékonyabb lenne az a megoldás, ha nem egy helyrıl kellene a vizet elvezetni.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem gondolom, hogy a több kút fúratása olcsóbb lenne. Ennek az áramellátása is bonyolítaná 
a kérdést.  
Egyetértek Dr. Vancsura Zoltán képviselı javaslatával, kérjünk még árajánlatokat a 
következı testületi ülésre. 
Azt gondolom, hogy az elvezetést meg tudjuk oldani, csak legyen egy kutunk. Végig kell 
gondolni a rendszer mőködtetését.  
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Elsı lépés a kút megléte, de ha komplexen látjuk a rendszer kivitelezését, akkor akár az 
árajánlatba is bele lehetne venni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezzel a kúttal az önkormányzat mögötti terület, a park lenne öntözhetı és a faluközpontnak 
mind a két fele.  
- Szavazásra bocsátja, hogy kérjünk be még legalább kettı árajánlatot öntözıkútra.  
Az ajánlat tartalmazza az öntözés elosztórendszerének a költségvetését is. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
216/2012. (VII. 31.) Kth. 
 
Árajánlatok bekérése öntözıkút létesítésére 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete öntözıkút létesítése céljából 
legalább kettı árajánlatot kér be. 
Az ajánlat tartalmazza az öntözés elosztórendszerének a költségvetését is. 
A következı testületi ülésre az árajánlatok beterjesztésre kerülnek. 
 
Határidı: 2012. augusztus 31. (ajánlatok beterjesztése) 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
 

======================= 
 
20.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Képviselık kérdései, interpellációi 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
- Az elızı testületi ülésen interpellációval fordultam polgármester úr felé, sajnálatos módon 
nem kaptam rá választ. Most ugyanezt beadom írásban, amit át fogok adni polgármester 
úrnak. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elsı interpellációs kérdésre zárt ülés keretében vagyok hajlandó válaszolni. Elmondtam 
már képviselı úrnak errıl a véleményem, de ha ez nem volt elegendı, akkor zárt ülés 
keretében vagyok hajlandó megismételni.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Ha egy képviselı egy interpellációt feltesz, én még ilyet nem hallottam, hogy zárt ülésen kell 
rá válaszolni.  
 
- Szeméttelep 
Van egy lezárt, szeméttelep, ahol 1,5 m-es gaz található. Az lenne a kérdésem, hogy kinek a 
feladata ennek a szeméttelepnek a gyommentesen tartása. 
 
- Adóslista, amit Lakitelek Képviselı-testülete, Polgármesteri Hivatala elfogadott. 
Az adózás rendjérıl szóló törvény azt mondja, hogy az önkormányzati adóhatóság helyi adó 
és gépjármőadó vonatkozásában 10.000,- Ft-ot, magánszemélyek esetében az 1000,- Ft-ot 
elérı adótartozással rendelkezı adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az 
esedékességet követı 10. nap 0,00 órától a helyben szokásos módon közzéteheti.  
A lakiteleki közzétételben láttam 3-5 millió Ft-os adótartozásokat is. Nagyon kíváncsi lennék, 
hogy Alpáron ez hogyan mőködik, mert lehet, hogy ezeknek az adótartozásoknak a 
behajtásával össze tudnánk egy pályázati önerıt hozni. 
Az lenne a kérdésem, hogy ez megoldható-e és ha igen, akkor milyen módon. 
 
- Dr. Vancsura Zoltán képviselı úrnak az elızı testületi ülésen volt egy interpellációja és 
határozott is a testület róla, hogy a júliusi testületi ülésre be lesz terjesztve a temetkezésnek a 
sorsa. Ez nem történt meg. 
 
- A napelemes beruházás sorsa. 
Annak idején, 2-3 hónappal ezelıtt itt volt Urbán Miklós úr. Megbeszéltük, hogy 16 milliós 
önerı kell hozzá és gondolkodtunk, hogy hogyan tudnánk ezt az összeget összeszedni.  
Hol tart most ez az ügy, akarunk-e ezzel foglalkozni? Telnek, múlnak a hónapok és azóta 
errıl semmi hír nincs.  
 
Elızı Képviselı-testületi ülés óta történt fontosabb események 
 
Július 03-án volt a közvilágítással kapcsolatos egyeztetés a DÉMÁSZ szakértıjével. Az lenne 
a kérdésem, hogy milyen eredmény született ezen az egyeztetésen. 
 
Lejárt határidejő határozatok 
 
A 133/2012. (V. 30.) Mozgáskorlátozott feljáró kialakítása az orvosi rendelıhöz határozatnál 
van egy augusztus 31-i határidı, ameddig az ÁNTSZ engedményt adott. 
Az lenne a kérdésem, hogy ez augusztus 31-ig hogy tud úgy elkészülni úgy, hogy július 31-én 
még semmit nem döntöttünk róla. Illetve ki vállalja majd annak a felelısségét, hogyha jön az 
önkormányzathoz az 500 e Ft-os vagy 1 millió Ft-os büntetés, azt ki fogja kifizetni. Remélem 
nem az önkormányzat költségvetésének kerete terhére történik.  
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 A 165/2012. (VI. 28.) Ajánlat Kádár Lajos Közösségi Ház felújítási munkáira határozatnál 
július 31-i határidı volt megadva, hogy a gázszerelı, villanyszerelı, a bádogos, illetve az 
asztalos munkákra vonatkozóan döntsön a testület. Most van július 31. és gondolom, hogy 
nem történt semmilyen lépés a mestereknek a felkérésének az ügyében. Telnek, múlnak a 
hetek, hónapok, jön a hideg és az idén lehet, hogy nem is lesz belıle semmi.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szeméttelep 
Ennek meg van a kezelıje, aki közbeszerzésen ezt elnyerte. Megnézzük, hogy a kezelése 
miért nincs megoldva, mert már a parlagfő és egyebek is megjelentek. 
 
- Adótartozások 
Amennyiben a jogszabály ezt megengedi, nem látok akadályát annak, hogy ez közzé legyen 
téve.  
 
- A temetkezés már nem ilyen egyszerő kérdés. Körbejártuk aljegyzı úrral és igazából az 
egyházat be kell vonni, mert a temetı az egyháznak a tulajdona. Az egyház nélkül nem 
tudunk tovább lépni, a temetkezési vállalkozó kijelölése is közös döntést igényel. A plébános 
úrral kell errıl egyeztetést folytatni.  
 
- Napelem 
Urbán Miklós úr kb. három hete jelentkezett telefonon és megkérdezte, hogyan állunk a 
közbeszerzéssel. Mondtam, hogy mindaddig, amíg konkrét kiírást nem látunk, addig 
közbeszerzésrıl nem tudunk beszélni. Kértem, hogy amikor tudomása lesz arról, hogy kiírás 
közelében van a pályázat, akkor jelezzen és ismételten napirendre tőzzük. Ez idáig nem 
jelentkezett ezzel.  
 
- A DÉMÁSZ szakértınél ugyanez a helyzet. Az egyeztetés megtörtént, mi elmondtuk a 
véleményünket és azóta visszajelzés nincs. Fel kell ıket hívni, hogy hol tartanak, mi a 
javaslatuk arra, amit mi elıterjesztettünk. 
 
- Mozgáskorlátozott feljáró az orvosi rendelınél 
Ez azért váratott magára, mert szó volt arról, hogy ezt a feljárót úgy lehet megoldani, hogy 
egyúttal megközelíti a WC-t is, ami nyilvánvaló, hogy a jelenlegi rendelıben nem helyezhetı 
el. Ehhez 52 m2 igénybevételére lett volna szükség Dr. Fekete Ferencné által használt 
lakásrészbıl.  Egy kicsit ilyen szemüveggel is nézni kellett volna ezt, nem csak elutasítani, 
mert éppen a Vancsuráékról van szó. 
Meg fogom keresni a tisztifıorvos asszonyt ez ügyben, hogy a mozgáskorlátozott WC kérdése 
nincs megoldva, így a mozgáskorlátozott feljárónak van-e értelme. 
 
- Kádár Lajos Közösségi Háznál a villanyszerelı volt a gond. A villanyszerelésre kértünk 
árajánlatokat, amik legjobb tudomásom szerint még nem jöttek vissza.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Konkrétan az a javaslat született az elızı testületi ülésen, hogy Borsi Sándor elvégzi a 
villanyszerelési munkálatokat. 
 
 



 38 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt gondolom, hogy a villanyszerelés az egyik legfontosabb feladat, ahol érintésvédelmet, 
egyebet el kell végezni. Nem tudom, hogy a Borsi Sándort milyen alapon kötelezzük arra, 
hogy ezt a feladatot elvégezze. Jelenleg a Borsi Sándornak van egy munkáltatója, az 
kötelezheti de én nem. A munkáltatót kellett volna felkérni arra, hogy végeztesse el vele ezt a 
munkát. 
Ha be fognak jönni az árajánlatok, akkor beterjesztem a testület elé. Úgy tudom, hogy Szabó 
úr rövidesen elkezdi a munkát. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
A mozgáskorlátozott feljáróval kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Ezt én kértem, hogy 
halasszuk el, a felelısség egyértelmően az enyém, hogy ez halasztásra került. Megpróbáltam 
kialakítani, hogy a mozgássérült feljáróhoz legyen egy mozgássérült WC is. Hát ez nem 
sikerült. Azt gondolom, hogy kıkeményen mőködik a kettıs mérce. Szeretném javasolni 
ennek a témának kapcsán, hogy egy határozott kérelem menjen el a polgármester részérıl, 
hogy három hónappal hosszabbítsák meg ezt a határidıt. Indoklásként le lehet írni, hogy volt 
egy kísérlet májustól egész mostanáig arra, hogy a mozgássérült feljáróhoz próbáltunk egy 
mozgássérült WC-t is kialakítani. Ez nem sikerült és ebben a Képviselı-testület is a mai 
döntésével feltétlenül részes.  
Mindenképpen kezdıdjön meg a mérnöknek a felkérése abból a szempontból, hogy a feljáró 
kialakítását pontosítsa. A következı testületi ülésen dönthetünk a kivitelezésrıl és talán még a 
tél beállta elıtt el is készülhet ez a mozgássérült feljáró. Ugyan szegény kerekes székes nem 
igazán tud majd illemhelyre menni, de ebbıl a szempontból a lelkiismeret furdalás terhelje 
majd a testületet.   
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igazán, amit én a szavazás mögött látok az egyértelmően az, hogy ne legyen ennek a 
kérelemnek hely adva. Aki azt az orvosi rendelıt ismeri  tudja, hogy a bıvítése indokolt. 
Ahogy a fiam mondja, a kettıs mérce keményem érvényesül, és egyéni érdekek döntenek és 
nem a köz érdeke. Ez nem a fiam érdeke, hanem a betegek érdeke elsısorban.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Amennyiben ez a mai napi elıterjesztés elfogadásra került volna, az egy jogi eljárás 
megindítását eredményezte volna. Mindannyian tudjuk, hogy ez 30 nap alatt nem fejezıdött 
volna be semmiképpen. Úgy gondolom, hogy ez augusztus 31-ig semmiképpen nem oldotta 
volna meg sem, a mozgáskorlátozott feljáró sem a mozgáskorlátozott WC kérdését.  
Ez a fajta felelısség átterhelés a testületre, nem állja meg a helyét. Igenis a testületi döntésnek 
megfelelıen kellett volna végrehajtani a feljáró megépítésének ütemezést. A tervet is 
jóváhagytuk és a kivitelezésre is elegendı lett volna az idı. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Ez csúsztatás. Vissza lehet nézni a jegyzıkönyvet, szó nem volt arról, hogy döntött volna a 
testület, hogy induljanak el a munkálatok. Ezzel szemben arról döntött, hogy halasztásra 
kerüljön az ügy, mivel Dr. Fekete Ferencné tett egy olyan nyilatkozatot, hogy átgondolja a 



 39 

kompromisszumos megoldás lehetıségét. Ennek kapcsán döntött úgy a testület, hogy halassza 
el a munkálatok elkezdését.  
Viszont kérem a következı testületi ülésre, hogy legyen már a módosításokkal együtt behozva 
maga a terv. Ennek ismeretében tudunk dönteni ténylegesen a kivitelezésrıl, ami azt 
gondolom, hogy három hónapon belül megoldható. Az ÁNTSZ felé is egy olyan levelet 
érdemes megfogalmazni, hogy három hónapos módosítást kérünk, mert volt egy próbálkozás 
az irányba, hogy egy mozgássérült WC is kivitelezésre kerülhessen. Ez igenis belefért volna 
az augusztus 31-i idıpontba, amennyiben még júniusban Feketéné a nyilatkozatához hően 
hozzájárult volna egy kompromisszumos megoldáshoz, lemondott volna 52 m2-rıl.  
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A probléma súlyát tekintve nem biztos, hogy a következı testületi ülést meg kell várni. Akár 
egy rendkívüli testületi ülést is össze lehet hívni, mert lehet, hogy az ÁNTSZ-nél is el fog 
fogyni a türelem. Ezt minél hamarabb döntésre kellene hoznunk.  
 
Erıs Erzsébet, a Jobbik Szervezet képviseletében: 
 
Az lenne a kérdésem, hogy az önkormányzat milyen kritériumok alapján dönti el, hogy mely 
cikkek és mely írások jelenhetnek meg, illetve nem jelenhetnek meg a Tiszaalpári 
Hírmondóban. Ugyanis én írtam egy cikket, ami nem volt sértı, nem volt bántó Szentirmay úr 
is ezt mondta, viszont nem kerülhetett bele. Úgy gondolom, hogy én mint egy párt képviselıje 
kapok minden bizottsági és testületi ülésre meghívót, akkor a véleményemet is elmondhatom 
a falunak az újságában amennyiben ez nem sértı és bántó.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem tudtam errıl. Megkérdezném újságíró urat, hogy konkrétan volt-e olyan képviselıi 
reagálás, hogy ez a cikk ne jelenjen meg.  
 
Szentirmay Tamás, újságíró: 
 
Nem volt. A kiadó úgy döntött, hogy pártjellegő dolgok ne kerüljenek önkormányzati újságba. 
A Jobbik zászlóról szólt a cikk.  
 
Erıs Erzsébet, a Jobbik Szervezet képviseletében: 
 
Ez már nem aktuális, nem is igazán ez sért. Egyébként ezután is ki lesz téve a jobbik zászló. 
Az a lényeg, hogy elmondhatom-e a véleményem, vagy nem. Nem mondhattam el a 
véleményemet, holott ide a testületi ülésre én meghívót kapok. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Annyit szeretnék mondani elnök asszonynak, hogy második alkalommal jelentette ki, hogy a 
Jobbik zászló legközelebb is kint lesz az ünnepségen. A következı testületi ülésre egy olyan 
rendelet-tervezetet fogok javasolni beterjeszteni, amely megtiltja, hogy önkormányzati 
rendezvényen pártzászló legyen kihelyezve.  
Az Ötv. ezen paragrafusa 2012. április 15-én lépett hatályba amely kimondja, hogy a 
Képviselı-testület rendelkezhet afelett, hogy milyen szimbólumokat, jelképeket enged meg 
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egy önkormányzati rendezvényen. Továbbra is azt mondom, hogy önkormányzati 
rendezvényen pártzászlónak helye nincs.  
 
Erıs Erzsébet, a Jobbik Szervezet képviseletében: 
 
Majd ha az önkormányzat meghozza a rendeletet, akkor el fogjuk fogadni. 
Ettıl függetlenül még egyszer megkérdezem, hogy miért nem jelenhetett meg a véleményem.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Elnök asszony milyen választ vár? Az újság felelıs szerkesztıjének a feladatait az elızı 
testületi ülésen felolvastam. Egy önkormányzati képviselı, polgármester sem fogja 
megmondani, hogy mi kerül és mi nem kerül be az újságba. A felelıs szerkesztıt a testület 
megbízta, a felelıs szerkesztı józan belátása szerint dönt arról, hogy mi kerüljön az újságba 
és mi nem.  
 
Erıs Erzsébet, a Jobbik Szervezet képviseletében: 
 
Köszönöm szépen, akkor legközelebb nem a Tiszaalpári Hírmondóba, hanem a Tiszaalpár 
Hangja újságba fogok cikket írni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Alapvetıen ellenzek minden cenzúrát, mert sajnos volt erre precedens. Úgy látszik, hogy ez 
folytatódik tovább. Messzemenıkig ellene vagyok annak is, hogy pártérzelmő cikkek, akár 
egy pártelnök ne vehessen tollat a kezébe, és ne szólíthassa meg a falu lakosságát. A 
településen törvényesen mőködı pártok igenis részét képezik a közösségünknek, és igenis van 
joguk hangoztatni a hangjukat. Ugyanúgy, ahogy van joguk koszorúzni is. Milyen jogon 
mondjuk azt, hogy zászlót ne, csak koszorút hozzon. Nem érdemes ilyen módon korlátozni a 
településen élıknek a gondolkozását. Lehet, hogy személy szerint izgatja a képviselıket, de 
ez nem törvénytelen. Addig, amíg közösségeket nem izgat, addig azt gondolom, hogy 
jogszerő és ebbıl fakadóan jogszerő, ha a helyi újságban leírja a véleményét.  
Azt szeretném javasolni ennek az ügynek az apropója kapcsán, megelızve a további 
visszaéléseket, és az egyéni érdekekbıl történı cenzúrának a további létét, hogy minden 
egyes olyan anyagot, ami nem kerül leközlésre, az kerüljön ide a testület elé. Döntsön a 
testület arról, amit a kiadó nem akar különbözı okok miatt megjelentetni. Több a soknál, hogy 
egy törvényesen mőködı pártnak az elnöke nem kap szót a helyi újságban.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
217/2012. (VII. 31.) Kth. 
 
Beszámoló a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő testületi 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 

====================== 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja az elızı testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrıl szóló 
tájékoztatót. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
218/2012. (VII. 31.) Kth. 
 
Tájékoztató az elızı testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az elızı testületi ülés óta történt 
fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadja.  
 

======================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több kérdés, interpelláció nincs, a Képviselı-testületi ülés 19,45 órakor zárt ülés 
keretében folytatódik tovább.  
 

K.m.f. 
 
 
 
 

/:  Dr. Vancsura István  :/                                             /:  Bársony Lajos  :/ 
                          polgármester                                                                aljegyzı 
 
 
 
 
             /:  Dr. Puliusné Sárdi Mária  :/                                      /:  Dr. Csernus Tibor  :/ 
                   jegyzıkönyv-hitelesítı                                              jegyzıkönyv-hitelesítı 
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