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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 3415/2012. 
 
 

JEGYZİKÖNYV 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület 2012. szeptember 26-án 
tartott ülésérıl. 
 
Jelen vannak:   Dr.Vancsura István polgármester 

Barna Sándor 
   Csernák Csilla 
   Dr. Csernus Tibor 
   Gyıri István 
   Kacziba Sándor 
   Dr. Puliusné Sárdi Mária 
   Dr. Taricska Tibor 
   Dr. Vancsura Zoltán (9fı képviselı) 

Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
   Spádánné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna csop.vez. 
   Bársony Lajos csop.vez. 
   Borsi Sándorné  
 
Külön meghívottak: Ajtai Elemérné CNÖ elnök 
   Víglási Krisztina  
   Szentirmay Tamás 
   Trió Tv. 
   Bartucz István  
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, a mai ülést 18:00 órakor megnyitom. Javaslom 
jegyzıkönyv-hitelesítınek Gyıri István és Kacziba Sándor képviselıtársaimat.  
Aki egyetért a jegyzıkönyv-hitelesítık személyével az kérem, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, a Képviselı-testület 9 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül- 
elfogadta.  
A napirendi pontokat a meghívóval kézhez kapták a jelenlévık, javaslom a Gondozási 
Központ intézményvezetıi pályázatának napirendi pontját 1. napirendi pontként, zárt ülés 
keretén belül tárgyaljuk. 
 
Barna Sándor képviselı: 
 
Mielıtt szavaznánk a napirendi pontokról, kérném, hogy a párt-jelképhasználatról szóló 
rendelettervezetet vegyük fel a napirendi pontként, amiben már a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság döntést hozott. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
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Értem, akkor a 16. napirendi pont a párt-jelképhasználat rendelettervezete. 
 
Gyıri István képviselı: 
 
Szeretném kihasználni a napirendi pont elıtti felszólalási jogomat. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Tisztelt képviselı úr, kérem a felszólalási jogával a napirendi pontok megszavazása után 
éljen. Javaslatot teszek a napirendi pontokra. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 

1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Borsi Sándorné 
 

2. Elıterjesztés, javaslat a 2012. évi X. Bársony Mihály Tekerılantos Találkozó, II. 
Országos Kosárfonó Találkozó, Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Mihály-napi 
vásárának rendezvényei 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester  
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

3. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalban 
tartandó igazgatási szünet elrendelésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna csop.vez 
 

4. Elıterjesztés Lakitelek Önkéntes Tőzoltó Egyesület támogatási kérelméhez 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

5. Tájékoztató Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának a Nemzeti finanszírozású 
önkormányzatának „Nemzeti finanszírozású önkormányzati pályázatok” tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

6. Tájékoztató Együttmőködési megállapodás tervezetrıl Magyarfalva-Tiszaalpár 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

7. Polgármesteri Hivatal mőködési feltételeinek biztosító Szervezeti és Mőködési 
Szabályzata 
Elıterjesztı: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
Elıadó: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna csop.vez 
 

8. Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Alapító Okiratának 
módosításáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
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Elıadó: Bársony Lajos csop.vez. 
 

9. Elıterjesztés a Tiszaalpár, Mátyás Kir. u. 2. sz. alatti háziorvosi rendelıbe való 
akadálymentes bejutást biztosító rámpa építésére 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

10. Gondozási Központ intézményvezetıi pályázata (zárt ülés keretében) 
Az anyag terjedelmére tekintettel a melléklet erre irányuló kérés esetén elektronikusan 
kerül elküldésre vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban lehet megtekinteni. 
Elıterjesztı: Bársony Lajos csop.vez. 
Elıadó: Bársony Lajos csop.vez. 
 

11. „Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti 
környezetének, felszíni és felszínalatti vizeinek megóvásáért” megnevezéső KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0069 számú pályázat keretében a szennyvízcsatorna-hálózat 
kivitelezıjének kiválasztására szolgáló módosított ajánlati felhívás jóváhagyása, 
valamint a közbeszerzési eljárás ismételt megindításának elrendelése 
Az írásos anyag a hétfıi nap folyamán lesz kiküldve. 
Elıterjesztı: Bársony Lajos csop.vez. 
Elıadó: Bársony Lajos csop.vez. 
 

12. Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Társulás módosító okirata 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

13. Elıterjesztés, javaslat Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat ünnepségeire (Aradi 
vértanuk emlékére, 1956-os forradalom emlékére) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

14. Elıterjesztés a „Napelemes energetikai korszerősítés villamos áram termelésére” 
tárgyú projekt elıkészítésre 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Németh Péter pályázati referens 
 

15. Elıterjesztés a „Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy” használathoz 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna csop.vez. 
 

16. Zászló és Jelképhasználatról rendelet tervezet 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor képviselı 
 

17. Képviselık kérdései, interpellációi 
Beszámoló a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról és az elızı ülés óta 
történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
Elıadó: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
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Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Aki egyetért a módosítással, a plusz napirendi pont felvételével valamint a meghívóban 
kiküldött napirendi pontokkal és azok sorrendiségével, kérem kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, a Képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal- tartózkodás nélkül- 
elfogadta a napirendi pontokat. 
Akkor átadnám a szót Gyıri István képviselı úrnak, aki kérelmet nyújtott be és a napirendi 
pontok megtárgyalása elıtt kíván felszólalni. Tárgya a Tiszaújfalui óvoda melletti külterületi 
ingatlan eladásának törvénytelensége. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Csak szeretnék rávilágítani arra a tényre, hogy mennyiért is adtuk el valójában az Újfalusi 
óvodát. Tisztelt képviselıtársaimat és jómagamat is félre tájékoztattak, azzal a szakértıi 
jelentéssel mely a Tiszaújfalui óvoda melletti ingatlan eladásának értékbecslésérıl szólt. A 
szakértıi jelentésbıl kifénymásoltam azt az oldalt, ahol le van írva, hogy a terület 1775m2 

melynek összeghatára 572.000,- Ft. Na már most, ha a 10. oldalra ellapozok, ott még szerepel 
2125m2 is ami még a területhez tartozik. A valóságban az 1775m2-rıl szavaztunk és adtuk el 
572.000,- Ft-ért, nem a 3900m2-rıl, amirıl valójában szó volt. Azon az ülésen mi félre lettünk 
tájékoztatva, nem mondta a polgármester úr, hogy mennyi is a valós terület. A Képviselı-
testület az 1775m2-en vitatkoztunk, mialatt sokkal nagyobb területrıl volt szó. 2012.08.06.-i 
Rendkívüli Képviselı-testületi ülésen 322,- Ft/m2-es áron adtunk el egy területet, mikor 600,- 
Ft/m2 ára van a belterületi területeknek. A Képviselı-testületnek volt egy 2011. júliusi 
határozata melyben azt írta, hogy nem fogja eladni ezt a területet csak az óvodai egységgel. A 
szóban forgó terület mögött még egy földút is szerepel, mely még a 2011. október 24-i 
vázrajzon is még szerepel, amit eladtak, mikro a határozatban az volt hozva, hogy nem adnak 
el külterületi földet. Jelen pillanatban áron alul adunk el és áron felül vesszük az ingatlanokat. 
Ezt törvénytelennek tartjuk, hiszen a Képviselı-testület tagjait nem tájékoztatták teljes 
körően.  
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Képviselı úr lejárt a felszólalási ideje, kérem hagyja abba. Köszönöm szépen. 
Az 1. napirendi pontot zárt ülés keretein belül tárgyaljuk, ezért kérem az érintettek 
maradjanak, a többi meghívott pedig kint várakozzon. 
 

A továbbiakban zárt ülést tart a Képviselı-testület. 
 

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

18:46 órától az ülés nyílt ülésként folytatódott. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Tisztelt megjelentek a Képviselı-testület zárt ülés keretén belül megtárgyalta a Gondozói 
Központ intézményvezetıi pályázatra jelentkezık pályázatát és meghallgatta a jelölteket. A 
Képviselı-testület Palásti Viktort választotta a Gondozási Központ intézményvezetıjének. 
Gratulálunk neki, a másik két jelentkezınek pedig további sok sikert kívánunk az életben. 
 
Palásti Viktor pályázó: 
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Köszönöm szépen a Képviselı-testület bizalmát, igyekszem meghálálni. 
 

===================================== 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
A meghívóban kapott napirendi pontokkal folytassuk tovább mai ülésünket. 
 
1. Napirendi pont: 
Tárgy: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság már megtárgyalta a napirendi pontot és javasolta a 
Képviselı-testületnek az elfogadását.  
Kérdés, észrevétel, hozzászólás? 
 

Dr. Puliusné Sárdi Mária képviselı 18:47 órakor elhagyta az üléstermet. 
 
Gyıri István képviselı: 
 
Az önkormányzat -8.730,- e Ft hiányt teljesített az I. félévben, mialatt elég sok ingatlant 
eladott ebben az évben. Ez a helyzet azt jelenti számomra, hogy a késıbbiekben még nagyobb 
problémákat jelent majd a pénz kérdése. Most az ökoturisztikai pályázaton, ha nem nyerünk, 
akkor közel 9 millió Ft fog elveszni, ha pedig nyerünk, akkor újabb kiadásaink lesznek, amit 
fedezni kell valamibıl. Polgármester úr félrevezet engem és nem mond igazat. Nem az én 
kompetenciám, de megkérdeztem a szociális juttatást. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Képviselı úr ez rágalmazás, és figyelmeztetem, nem fogom eltőrni az ilyen viselkedést az 
ülésen. 
 
Gyıri István képviselı: 
 
Értem, néhány hónappal ezelıtt kérdeztem, hogy van-e lehetıség köztemetésre, mert a 
településünkön egy családban ahol 4 kiskorú gyermek is van, rendkívüli haláleset történt és 
azt mondta a polgármester, hogy nincs köztemetésre lehetıség. Na már most 440.000,- Ft volt 
betervezve, és csak 271.000,- Ft-ot használt el az önkormányzat köztemetésre. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Képviselı úr most az I. félévrıl beszélünk, ez pedig már a második félévet érinti. 
 
Gyıri István képviselı: 
 
Lett volna lehetısége a Polgármester úrnak a köztemetésre, és méltóképpen el tudtak volna a 
családtagok búcsúzni az elhunyttól. 



7 

 

Közgyógyellátásra 9.487,- e Ft volt tervezve és ebbıl csupán 4.663,- e Ft lett kifizetve ezzel 
még azt mondom nem tudok beleszólni ki kapja ki nem. De van olyan például a 2.562,- e Ft 
ápolási díj, melynek megszabott éves határa a 4.663,- e Ft. Én úgy gondolom ennek az ápolási 
díjnak a kompetense a polgármester úr, kérem adjon az embereknek. Kérdezném Dr. 
Vancsura Zoltán képviselı urat mi errıl a véleménye? 
 
Dr. Vancsura Zoltán képviselı: 
 
A közgyógyellátási keret kimerítése nem rajtunk múlik, a MEK folyamatosan változtatja 
azoknak a gyógyszereknek a listáját, aminek mindenképp jelen kell lenni a páciens 
gyógyszerelésében. 
 
Gyıri István képviselı: 
 
Az iparőzési adóból 31 millió Ft volt a bevétel, ennél sokkal többet is be lehetne hajtani a 
lakosságon, amit pedig a Gondozási Központra lehetne fordítani. 
A turisztikai pályázatra elment 8.925,- e Ft, amit úgy gondolok, ha kellıképpen tájékoztatták 
volna a Képviselı-testületet, akkor megfontoltabb lett volna ez a kiadási döntés. Ha 
megnyerjük a pályázatot, akkor havonta 1.000 fıt kell bevezetni a Látogatóközpontba, hogy 
ne legyen veszteséges. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Tájékoztatom képviselı urat, hogy az idıt túllépte.  
Megállapítom, a napirendi pontokhoz több kérdés, hozzászólás nincs, ezért szavazásra 
bocsájtom azt.   
A 2012. évi költségvetés I. félév teljesítésérıl szóló beszámolót 8 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal tartózkodás nélkül elfogadta a Képviselı-testület és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

261/2012. (IX.26.) Kth.  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetés I. félévi 
teljesítésérıl készült tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 

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

2. Napirendi pont 
Tárgy: A 2012. évi X. Bársony Mihály Tekerılantos Találkozó, II. Országos Kosárfonó 
Találkozó, Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Mihály-napi vásárának rendezvényei 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
Kicsit szoros volt az elıkészületi idı, mert a fı szervezı külföldön tartózkodott. A Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és javasolta elfogadásra a Képviselı-
testületnek.  
Megállapítom, a napirendi pontokhoz több kérdés, hozzászólás nincs, ezért szavazásra 
bocsájtom azt.   
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A 2012. X. Bársony Mihály Tekerılantos Találkozó, II. Országos Kosárfonó Találkozó, 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Mihály-napi vásárának rendezvényeit 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Képviselı-testület és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
262/2012.(IX.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármester által Tiszaalpár 
Nagyközségben a X. Bársony Mihály Tekerılantos Találkozó, a II. Országos Kosárfonó 
Találkozó és ezek keretében a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Mihály-napi vására 
megrendezésének javaslatát a mellékeltben foglaltak szerint megtárgyalta, és elhatározta a 
program tervezetben foglaltak szerint való megrendezését. 
Határidı: 2012. szeptember 27. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 

 Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna csop.vez. 
 

============================================ 
 
3. Napirendi pont: 
Tárgy: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalban tartandó igazgatási 

szünet elrendelésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István polgármester átadja a szót Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna ig. 
csop. vez-nek, aki kiegészítését a következı szerint adja elı: 
 
A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselıknek járó szabadságolás 
kormányrendeletben van elıírva. Sajnos az elmúlt idıszakban ezek a szabadságolások 
felhalmozódtak, továbbá a kollégák leterhelek is egyéb szempontból. Ezért jegyzıi döntés 
értelmében az év végét ki kell adni szabadságát a köztisztviselıknek. Az igazgatási szünet 
erre szolgál, valamint költséghatékonyság szempontjából is jelentıs. Természetesen ügyeletes 
ebben az idıben is lesz a hivatalban. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Megállapítom, a napirendi pontokhoz több kérdés, hozzászólás nincs, ezért szavazásra 
bocsájtom azt.   
A Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalban tartandó igazgatási 
szünet elrendelésérıl 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
Képviselı-testület és az alábbi határozatot hozta: 
 
263/2012.(IX.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal vonatkozásában igazgatási szünetet rendel el 2012. 
december 17. és 2013. január 2. napjai közötti idıszakban, mely idıszakban munkavégzés és 
ügyfélfogadás – kivételes és rendkívüli esetek kivételével – szünetel. Az igazgatási szünet 
ideje alatt a kivételes és rendkívüli esetek intézésére 2 fı köztisztviselınek ügyeletet kell 
tartania a Hivatal általános munkarendje és ügyfélfogadási szabályai szerint. 
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Az igazgatási szünet és az idejére esı ügyelet tényét, valamint munkarendje és ügyfélfogadási 
szabályait a szükséges mértékben a lakossággal meg kell ismertetni. 
 
Egyebekben a jegyzı, mint a Hivatal vezetıje felhatalmazást kap az igazgatási szünet és az 
idejére esı ügyelet részletes szabályainak meghatározására. 
Határidı: 2012. szeptember 30. 
Felelıs: dr. Méhész László jegyzı 
 

========================================== 
 
4. Napirendi pont: 
Tárgy: Elıterjesztés Lakitelek Önkéntes Tőzoltó Egyesület támogatási kérelméhez 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, de nem kapta meg a 
többségi szavazatot. Ennek az együttmőködésnek az a lényege, hogy 2011. évi jogszabályok 
szerint minden olyan rendezvényt, amely meghalad bizony létszámot be kell jelenteni a 
Polgárvédelemnek. Ebben a bejelentésben segített nekünk már több alkalommal a Lakiteleki 
Önkéntes Tőzoltó Egyesület, mivel náluk van olyan szakember akinek van hozzá 
kompetenciája. Én azt gondolom ez a 20,- e Ft nem egy akkora összeg, hogy nem tudnánk 
kifizetni. 
 
Barna Sándor képviselı: 
 
Az én javaslatom volt, hogy az együttmőködési megállapodás után utaljuk át a 20,- e Ft-ot, de 
szeretném ezt a javaslatom módosítani a határozati-javaslat szövegére. 
 
Gyıri István képviselı: 
 
Van Tiszaalpáron egy hivatásos tőzoltó, aki felajánlott, hogy ha bármiféle szakmai segítség 
kell az egyesületeknek, vagy az önkormányzatnak szívesen segít. Vannak a településen 
nyugállományba vonuló tőzoltók akik, ha megalakulna a Tiszaalpári Önkéntes Tőzoltó 
Egyesület, akkor beállnának önkéntesnek. 
 
Dr. Vancsura Zoltán képviselı: 
 
Én szívesen megszavazom ezt a pénzt az Egyesületnek, mert nemes célt szolgál és 
megdolgoztak érte. Annak jobban örülnék, ha a helyi egyesületek körét bıvítené ilyen 
egyesület és szívesen segítenék anyagilag is a beindításban, hiszen régen is volt ilyen 
kezdeményezés, nem hiába van tőzoltószertárunk. 
 
Barna Sándor képviselı: 
 
Én azért javasoltam a korábbi javaslatom módosítását, mert nem volt idım elıtte átolvasni az 
elıterjesztést. Ezért az összegért, amit kérnek már elıre megdolgoztak így jogosnak tartom. 
 
Dr. Csernus Tibor képviselı: 
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Azt a kérdést is körül kellene járni, hogy van-e ahhoz kompetenciájuk, hogy ilyenfajta 
igazolást kiadjanak. Meg kellene nézni, hogy a hivatalban van-e olyan személy aki kompetens 
lehet ilyen kérdésben. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Megállapítom, a napirendi pontokhoz több kérdés, hozzászólás nincs, ezért szavazásra 
bocsájtom azt.   
A Lakiteleki Önkéntes Tőzoltó Egyesület támogatási kérelmét 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Képviselı-testület és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
264/2012.(IX.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Lakitelek Önkéntes Tőzoltó 
Egyesülete részére 20.000,- Ft támogatást biztosít. A támogatás célja a szervezet létrejöttének 
oka szerinti mőködéséhez forrás biztosítása, figyelembe véve azt, hogy az egyesület 
önkormányzati feladat megvalósításához járul hozzá. 
A kapott támogatás felhasználásáról a szervezetnek 2013. január 15-ig írásban el kell 
számolniuk az önkormányzat felé.  
A támogatás juttatásának további feltétele, hogy a támogatott szervezet elfogadja, hogy az 
önkormányzat jogosult az ellenırzési rendszerében meghatározott bármely módon a 
támogatás felhasználását ellenırzi. (helyszíni ellenırzés, bizonylatok kérése, belsı ellenır 
útján, stb.) 
A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy az együttmőködési megállapodás 
tartalmáról, céljáról az egyeztetést mielıbb kezdje meg, és annak eredményérıl legkésıbb a 
2013. évi költségvetés elıkésztése keretében adjon tájékoztatást. 
Határidı: Támogatás megkötése: 2012. 10.31. 
  Együttmőködési megállapodás megkötésének elıkészítése 2013. 01.30. 
Felelıs:  Dr. Vancsura István polgármester 
 

========================================== 
 
 
5. Napirendi pont: 
Tárgy: Tájékoztató Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának „Nemzeti finanszírozású 
önkormányzati pályázatok” tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ez egy tájékoztatás az eddig benyújtott pályázatainkról, mind a benyújtott, mind az elutasított 
pályázatokkal kapcsolatban.  
Megállapítom, a napirendi pontokhoz több kérdés, hozzászólás nincs, ezért szavazásra 
bocsájtom azt.   
 

====================================== 
 
6. Napirendi pont: 
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Tárgy: Tájékoztató együttmőködési megállapodás tervezetrıl Magyarfalva-Tiszaalpár 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
A Jakabszállási kis Magyarországról van szó, aki szeretne egy malomkövet elhelyezni a 
települések helyén. Több településnek van már jelölése a területen csak ık egy fával jelzik a 
pontos helyet, nekünk pedig most egy malomkı lerakásával - melyre idézet van írva- van rá 
lehetıségünk. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság kiegészítette azzal, hogy 3 árajánlatot 
kérjük be és az alapján döntsünk. 
 
Barna Sándor képviselı: 
 
Arról a polgármester elfelejtett minket tájékoztatni, hogy ez már alá is van írva. „ az Ötv. 8.§-
ban meghatározott feladatok keretében a t. Képviselı-testület képviseletében eljárva a 
Magyarfalva program keretében- fizetési kötelmet nem eredményezı Együttmőködési 
megállapodást írtam alá” ez nem azt jelenti, hogy fizetési kötelemként vonja maga után a 
malomkı kifizetését, az átadásra el kell utazni- ez mind költség. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Dönthet úgy a Képviselı-testület, hogy nem szavazza meg, és akkor visszavonjuk az 
együttmőködést. 
Korábban mi is kötöttünk velük a turisztikai pályázat kapcsán. 
Megállapítom, a napirendi pontokhoz több kérdés, hozzászólás nincs, ezért szavazásra 
bocsájtom azt.   
A Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalban tartandó igazgatási 
szünet elrendelésérıl 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
Képviselı-testület és az alábbi határozatot hozta: 
 
265/2012.(IX.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármester által Tiszaalpár 
Nagyközség érdekében Magyarfalva program keretében létrehozott együttmőködési 
megállapodását megtárgyalta és jóváhagyta. 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 

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

 
 

7. Napirendi pont: 
Tárgy: Polgármesteri Hivatal mőködési feltételeinek biztosítása és Szervezetés Mőködési 
Szabályzata 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Szeretném átadni a szót Dr. Méhész László megbízott jegyzınek. 
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Dr. Méhész László megbízott jegyzı: 
 
Tisztelt képviselık! 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság már részletesen kitárgyalta ezt a napirendi pontot. 
Elıterjesztésünkben annyit változtatnánk, hogy az 5 fı létszámbıvítéstıl most elállunk és 
csak az anyakönyvezetı 8 órás munkakörére vonatkozó javaslatunkat tartjuk fenn. Kérném a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzat elfogadását. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Az átszervezés kapcsán még ez az 5 fı kérdése vissza fog kerülni. 
 
Barna Sándor képviselı: 
 
Szeretném, hogy a határozatban szerepeljen, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági határozat 
azon része, hogy november végén a költségvetési koncepció a Képviselı-testület elé kerüljön. 
 
Gyıri István képviselı: 
 
Nagyon örülök, hogy elkészítették ezt a szabályzatot csak találtam benne néhány átfedést. A 
16 oldalon az l, és m, pontban valamint az 2. mellékletben Városüzemeltetési csoport 
szerepel. Észrevettem hiányosságokat is, mint például „pénzügyi és számviteli forgalom 
rögzítése” örülnék neki, ha ez teljesítıdve is lenne és ne tudnának bartel kereskedelmet 
folytatni.  Örülnék neki, ha a Kft. mőködése is megjelenne a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatban.  
 
Dr. Méhész László megbízott jegyzı: 
 
Tisztelt képviselı úr, ha elolvasta volna a legelsı oldalt akkor tudná, hogy ez a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata, és nem tartozik bele sem az iskola, sem a 
Településüzemeltetési Kft. Mióta én 2012. szeptember 3. óta itt vagyok, semmiféle erkölcsi és 
anyagi visszaélést nem tapasztalok, és mostantól minden ilyen irányú árnyalt fogalmazást 
visszautasítok. 
 
Barna Sándor képviselı: 
 
A határozat-tervezetnél kérném a szeptember 21-et módosítani szeptember 27-re vagy október 
1-re illetve szeretném kérni, hogy a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 26 oldalán az o, 
pontban miszerint „koordinálja a település honlapjának adattartalmát, gondoskodik a 
közérdekő és közérdekbıl nyilvános adat közzétételérıl;” illetve valahol olvastam, hogy a 
határozatok feltétele a települési honlapra. Szeretném kérni, hogy mostantól minden 
határozatot a település honlapjára, közérdekő adatként szerepeltessük.  
 
Bársony Lajos csop.vez.: 
 
A jegyzıkönyvek szerepelnek a település honlapján, amik tartalmazzák a határozatokat is. 
 
Dr. Vancsura Zoltán képviselı: 
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Olvasva a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban felsorolt feladatokat, és így látva én leszek 
az elsı, aki az igen voksomat leteszem a plusz 5 fı mellett. Látva ezt a rengeteg feladatot és 
még mögöttük is rengeteg elıkészületi munka van. Ha jól ki lesznek jelölve a feladatok és 
meg lesz mindenre az ember, akkor könnyebben fognak menni a dolgok. Ha lehetne én már 
most megszavaznám a plusz 5 fıt. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Megállapítom, a napirendi pontokhoz több kérdés, hozzászólás nincs, ezért szavazásra 
bocsájtom azt.   
A Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát a mellékletben foglaltakkal egyezıen 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
ellenszavazat nélkül elfogadta a Képviselı-testület és az alábbi határozatot hozta: 
 
266/2012.(IX.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést 
hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát a mellékletben foglaltakkal egyezıen megtárgyalta, és 2012. szeptember 27. 
hatállyal jóváhagyta. 
Határidı: 2012. szeptember 27. 
Felelıs: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Megállapítom, a napirendi pontokhoz több kérdés, hozzászólás nincs, ezért szavazásra 
bocsájtom azt.   
Az elıterjesztésbe foglalt anyakönyvezetı 4 órás munkaviszonyát 8 órás köztisztviselıi 
állását módosítva 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
Képviselı-testület és az alábbi határozatot hozta: 
 
267/2012.(IX.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést 
hozta. 
1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a részmunkaidıben 
foglalkoztatott köztisztviselıi létszámkeretét 1 fıvel csökkenti. 
 
2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a részmunkaidıben 
foglalkoztatott köztisztviselıt (anyakönyvvezetıt) teljes munkaidıben foglalkoztatja. 
 
Határidı: 2012. október 1. 
Felelıs: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
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Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Megállapítom, a napirendi pontokhoz több kérdés, hozzászólás nincs, ezért szavazásra 
bocsájtom azt.   
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadta az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
szóló 5/20.(V.26.) Ktr. sz. rendelet módosítást és a következı rendeletet alkotta: 
 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület  
21/2012. (IX.27.) Ktr. sz. rendelete 

Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2012.(V.26.) Ktr. sz. 
rendelet módosítása 

 
 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás szerint a 
következı rendeletet alkotja: 
 
1.§ Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2003.(V.26.)Ktr.sz. 
rendelet (a továbbiakban: Önkormányzati SzMSz) 3/A.§ (2) bekezdését akként módosítja, 
hogy a bekezdésben megjelölt „a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi LCXXIX. törvény” 
szövegrész, mint jogszabály-megjelölés törlésre kerül a bekezdésekben egyébként 
megfogalmazottak érintetlenül hagyása mellett. 
 
2.§ Az Önkormányzati SzMSz 51.§ (1) bekezdés szövegét az alábbiak szerint módosítja: 
 
„51.§ 
(1) Az önkormányzati képviselı a megbízólevelének átvételétıl, majd azt követıen minden év 
január 1-jétıl számított 30 napon belül a helyi képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl 
szóló törvényi szabályozás szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselı a saját 
vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élı házas-, vagy 
élettársának, valamint gyermekének a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.” 
 
 3.§ Az Önkormányzati SzMSz 56.§ (5) bekezdés szövegét az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
„56.§ 
(5) A polgármester sorozatos törvénysértı tevékenysége, mulasztása miatt, továbbá 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége szándékos elmulasztása miatt, vagy a valóságnak nem 
megfelelı teljesítése esetén a Képviselı-testület – minısített többséggel hozott határozata 
alapján – keresetet nyújthat be a polgármester ellen a helyi önkormányzat székhelye szerint 
illetékes törvényszékhez a polgármester tisztségének megszüntetése érdekében. Egyidejőleg 
kérheti a polgármesternek e tisztségbıl történı felfüggesztését is. A bíróság a keresetet soron 
kívül bírálja el. (Ötv.33/C§ (1) bekezdés)” 
 
 4.§ Az Önkormányzati SzMSz 63.§-ának (1)-(5) bekezdéseit az alábbiak szerint 
módosítja a többi változatlanul hagyása mellett: 
 
„63.§ 
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(1) a Hivatal megnevezése és címe 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat polgármesteri Hivatal 
6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
 
(2) A Képviselı-testület a Hivatal belsı szervezetét az alábbiak szerint állapítja meg: 
a) Igazgatási Csoport, melynek vezetıje az igazgatási csoportvezetı. A Igazgatási Csoport 
ellátja: 
- a Képviselı-testület, biztosságok, a polgármester, alpolgármester, a jegyzı tevékenységével 
kapcsolatos adminisztrációs és egyéb feladatokat; 
- valamennyi ügyosztályba tartozó hatósági ügy intézését, kivéve az adóhatósági és a 
szabálysértési ügyek (pl. bel-, földmővelés-, igazság-, vízügyi, honvédelmi, ipari és 
kereskedelmi, környezetvédelmi és mővelıdési és közoktatási, népjóléti és igazgatási); 
- iktatással, irattárazással, humánerıforrással és a Hivatal mőködtetésével (pl. informatika) 
kapcsolatos feladatokat. 
 
b) Vagyongazdálkodási Csoport, melynek vezetıje a vagyongazdálkodási csoportvezetı. A 
Vagyongazdálkodási Csoport ellátja: 
- a település üzemeltetésével, fejlesztésével, az önkormányzati és Hivatali vagyonkezeléssel, 
vállalkozási ügyekkel, piaccal és az intézmények fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos 
feladatokat; 
- a pénzügyekkel, a költségvetés tervezésével, számvitellel, gazdálkodással kapcsolatos 
feladatokat. 
 
(3) A Hivatal mőködésének részletes szabályait a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatában kell megállapítani. 
 
(4)  
 
(5) A Hivatal munkarendjének betartásáért, a Hivatal mőködıképességéért a jegyzı a felelıs. 
Ennek keretében a Hivatal köztisztviselıit munkaköri leírásokban látja el a feladatok 
végzésére felhatalmazással, és felelısséggel.” 
 
 5.§ Az Önkormányzati SzMSz a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásának rendjérıl, 
munkaidı beosztásáról szóló 2. sz. függelékében a 3-4.) pontot a következıképpen módosítja: 
 
3.) A polgármester ügyfélfogadása: 
Minden hónap 1. és 3. szerdája: 8.00.12.00 óráig. 
 
4.) A jegyzı ügyfélfogadása: 
Minden hónap 2. és 4. szerdája: 8.00.12.00 óráig. 
 
6.§ A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
Hatályát veszti a kihirdetést követı 30. napon. 
 
 
 
 
Dr. Méhész László s.k.      Dr. Vancsura István s.k. 

jegyzı                polgármester 
 



16 

 

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

 
8. Napirendi pont: 
Tárgy: Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár alapító okiratának 
módosítására 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Szeretném átadni a szót Bársony Lajos csoportvezetınek. 
 
Bársony Lajos csop.vez. átadja a szót Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna ig.csop.vez. aki 
kiegészítését a következı szerint adja elı:  
 
Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna csop.vez.: 
 
Az elıttünk lévı elıterjesztés és határozat-tervezet szerint az okiratok módosításai a múlt heti 
ülésre készültek. Az elıterjesztésünk megváltoztatásának 2 oka van. Az egyik, hogy 
köznevelési törvény módosítása várható, a másik ok pedig, hogy túlzottan feszült tempóban 
kell az iskola átszervezésének részletszabályait meghatároznunk. 
A változtatás lényege, hogy a t. Képviselı testület vonja vissza korábbi határozatát az 
intézmény átszervezésére vonatkozóan, rendelje betölteni gazdasági vezetıi státuszt, és az 
átszervezés kérdésének eldöntésére elıterjesztés kidolgozását írja elı a Polgármesteri 
Hivatalnak október közepéig, amikor az okiratok módosításáról dönteni lehetséges. 
 
Dr. Taricska Tibor alpolgármester: 
 
Azt szeretném kérdezni, hogy jelenleg is gazdasági vezetı nélkül mőködik az iskola, akkor 
ezt hogyan tudta megoldani? 
 
Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna csop.vez.: 
 
Jelenleg segítséget nyújtunk nekik legalább is elvben, mivel azonban a Képviselı-testület 
nem szavazta meg a létszámbıvítést, így nem tudtunk segítségnyújtást mostantól teljesíteni. 
Nálunk lenne ugyan ehhez képzett szakember, önállóan gazdálkodó szervezet lévén azonban 
az iskola, ezt ı is megtehet, csak az állást kell betölteni képesített személlyel. November 20-
án alá kell írni az iskola beszámolóját, és ehhez szükséges a gazdasági vezetı. 
Rendelkezésünkre áll egy önéletrajz, tehát a szőkös helyzetben tudunk segítséget nyújtani az 
intézményvezetı asszonynak. 
 
Gyıri István képviselı: 
 
A Képviselı-testület az érzelmeire hivatkozva egykor hoztak egy határozatot, mely teljes 
mértékben felforgatta az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár mőködését. A 
csoportvezetı asszony most mondta, hogy rendelkezésre áll egy személy, aki elvállalná erre a 
rövid idıre a gazdasági vezetı feladatát, akkor azt nem értem, miért nem az önkormányzat 
veszi igénybe, és köt vele egy meghatározott idıre szerzıdést. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
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Az iskola egy önálló jogi személyiséggel rendelkezı intézmény és az önkormányzatnak nincs 
arra lehetısége, hogy vegyen fel egy embert az iskola számára, azt a személyt az igazgatónak 
kell kijelölnie és megbíznia. 
A jegyzı úr ezt mondta, hogy ha személyes érintettség van az ügy kapcsán, fel sem kellene 
szólalnia képviselı úrnak. 
 
Gyıri István képviselı: 
 
Szeretném befejezni a gondolatomat, ha megengedné. Az igazgatónı és a gazdasági vezetı 
között egy bizalmi kapcsolat van. Ha már a Képviselı-testület hozott egy határozatot, hogy át 
fogjuk szervezni az iskolát, akkor nem látom akadályát annak, hogy a hivatal felvegyen egy 
személyt az iskola számára. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Képviselı úr maga nem érti meg, hogy az önkormányzat nem alkalmazhat iskolában dolgozó 
személyt. Elérte azt, hogy szavazásra bocsájtsam a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2003.(V.26.)Ktr. sz. rendelete 35.§ (4) 
bekezdés alapján, azt a kérdést, hogy Gyıri István képviselı urat zárjuk ki az iskolát érintı 
dolgokból, személyiségi érintettség miatt.  
Megállapítom, kérdés, hozzászólás nincs, ezért szavazásra bocsájtom azt.   
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következı 
határozatot hozta: 
 
268/2012.(IX.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület tagjai Gyıri István képviselı urat 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtárat érintı kérdéseibıl a Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2003.(V.26.)Ktr. 
sz. rendelete 35.§ (4) bekezdés alapján kizárja és szavazati jogot nem biztosít részére 
személyiségi érintettség miatt. 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Az elıterjesztésben foglalt határozat-tervezetben írtakhoz van-e esetleg hozzászólásuk a 
képviselıtársaimnak. 
 
 
Dr. Vancsura Zoltán képviselı: 
 
Azt szeretném megkérdezni, hogy az jogszerő volt-e, hogy a Kelemenné Utasi Melinda 
szeptember 15-én beadta a felmondását és másnap már nem is dolgozott. 
 
Dr. Taricska Tibor alpolgármester: 
 
Az a baj, hogy az igazgatónı elfogadta a felmondását, átvette. 
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Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Megállapítom, a napirendi pontokhoz több kérdés, hozzászólás nincs, ezért szavazásra 
bocsájtom azt.   
A Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 
Alapító Okiratának módosítását a meghatározott feltétetlekkel 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Képviselı-testület és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
269/2012.(IX.26.) Kth. 
 
1/ Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete korábbi, 235/2012. (VIII.30.) 
Kth. határozatát – az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár önálló gazdálkodási 
jogköre feltételeinek megszőnésébıl és a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. tv. 
alapján a közoktatási szakmai feladatok állami irányítás alá vonásából jelentkezı feladatokról 
– visszavonja. 
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár gazdasági önállóságának meghagyása 
mellet betölteni rendeli a gazdasági vezetıi állást. 
 
2./ Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete felhívja a Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát, hogy az oktatási intézmények 
mőködtetésérıl szóló szándéknyilatkozat megtételére vonatkozó módosított jogszabály 
kihirdetést követı megismerésének tükrében tegyen elıterjesztést az intézmény gazdálkodása 
tekintetében. 
Határidı:  1./ pont esetében 2012. szeptember 30. 
                 2./ pont esetében 2012. október 25. 
Felelısök: -    Dr. Vancsura István polgármester 

- Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
- Intézményvezetık 

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

9. Napirendi pont: 
Tárgy: Elıterjesztés a Tiszaalpár, Mátyás király u. 2. szám alatti háziorvosi rendelıbe való 
akadálymentes bejutást biztosító rámpa építésére 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
A rámpa megépítéséhez 5 árajánlatot kérünk be. A mőszaki tartalmat és elképzelést 
rendelkezésükre tudjuk biztosítani. 
Megállapítom, a napirendi pontokhoz több kérdés, hozzászólás nincs, ezért szavazásra 
bocsájtom azt.   
A Tiszaalpár, Mátyás király u. 2. szám alatti háziorvosi rendelıbe való akadálymentes 
bejutást biztosító rámpa építését 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a Képviselı-testület és az alábbi határozatot hozta: 
 
270/2012.(IX.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár, Mátyás K. u. 2. szám alatti rendelıbe az akadálymentes bejutás biztosítására 
rámpa építése 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpár, Mátyás K. u. 2. 
szám alatti háziorvosi rendelıbe az akadálymentes bejutást biztosító rámpa elkészült 
tervdokumentáció szerinti megépítésével egyetért, és megbízza Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy az elıterjesztésben szereplı vállalkozásoktól a kivitelezésre ajánlatokat 
kérjen. 
Határidı: Felkérések kiküldésére 2012. október 1. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 

======================================= 
 
10. Napirendi pont: 
Tárgy: Gondozási Központ intézményvezetıi pályázata (zárt ülés keretén belül tárgyalva) 
 

=================================== 
 
11. Napirendi pont:  
Tárgy: „Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat szennyvízelvezetése és tisztítása a település 
vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért” megnevezéső 
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 számú pályázat keretében a szennyvízcsatorna-hálózat 
kivitelezıjének kiválasztására szolgáló módosított ajánlati felhívás jóváhagyása, valamint a 
közbeszerzési eljárás ismételt megindításának elrendezése 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
A mőszaki tartalomban lett változás. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elfogadta és 
javasolta elfogadásra a Képviselı-testületnek. 
Van-e ehhez kapcsolatosan kérdés? 
 
Gyıri István képviselı: 
 
A kotrógépek mennyiségét 7db-rıl 1db-re csökkentette, ezt úgy gondolom kockázatos dolog. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Képviselı úr, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén ezt már megtárgyaltuk, a részleteket 
és a válaszokat ismerjük.  
 
Gyıri István képviselı: 
 
A televízió teljes egészében leadja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését? 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Igen. Ezzel kezdik a mősort. 
 
Gyıri István képviselı: 
 
Akkor nem szóltam. 
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Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Megállapítom, a napirendi pontokhoz több kérdés, hozzászólás nincs, ezért szavazásra 
bocsájtom azt.   
A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 számú pályázat keretében a szennyvízcsatorna-hálózat 
kivitelezıjének kiválasztására szolgáló módosított ajánlati felhívás jóváhagyása, valamint a 
közbeszerzési eljárás ismételt megindításának elrendezését 8 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a Képviselı-testület és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
271/2012.(IX.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a szennyvízcsatorna-hálózat 
kivitelezıjének kiválasztására szolgáló „Vállalkozási szerzıdés Tiszaalpár 
szennyvízcsatornázására (Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település 
vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért megnevezéső 
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 számú pályázat keretében)” tárgyú beszerzés átdolgozott, 
módosított „ajánlati felhívás” dokumentációt jóváhagyja, és az abban foglalt tartalommal 
elrendeli a közbeszerzési eljárás ismételt megindítását. 
Határidı: közremőködı szervezetek, ellenırzı hatóságok jóváhagyása után, azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 

======================================== 
 
12. Napirendi pont: 
 
Tárgy: Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának 9. számú módosítása. 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
A Többcélú Kistérségi Társulás megszőnik 2012. december 31. i idıponttal. Vagyonra 
szétosztásra nincs lehetıség és ezt módosítja a mostani elıterjesztés. A vagyoni ingóságokat 
eladják és az önkormányzatok között szétosztják, a szellemi tulajdon pedig a 
Kiskunfélegyházi Önkormányzathoz kerül. Arról is megállapodtunk, hogy a sátor, amely 
közös tulajdonban van, továbbra is közös marad, mivel senki nem akarja eladni a részét. 
 
Dr. Csernus Tibor képviselı: 
 
Az merült fel bennem, hogy egy közös tulajdonban lévı tárgyat, hogyan lehet nyilvántartani? 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Véleményem szerint a Kiskunfélegyházi Önkormányzatnál lesz kialakítva a nyilvántartása. 
Megállapítom, a napirendi pontokhoz több kérdés, hozzászólás nincs, ezért szavazásra 
bocsájtom azt.   
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A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának 9. számú módosítását 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta a Képviselı-testület és az alábbi határozatot hozta: 
 
272/2012.(IX.26.) Kth. 
  
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja, hogy a 
Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
módosuljon a 9. számú módosítással a következı tartalommal: 
 
A Társulási Megállapodás III. 2.1.1. pontja helyébe a következı szöveg lép:  
2.1.1.  A közoktatási szakszolgálat (ezen belül: a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a 
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, gyógytestnevelés, továbbtanulási, 
pályaválasztási tanácsadás) feladatainak Társulás által történı ellátása, a feladatok 
szervezésével, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Kiskunfélegyházi Többcélú Közös 
Igazgatású Közoktatási Intézmény – Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a társulás részérıl történı megbízásával a 
feladatellátásra. 

- A feladatellátásban résztvevı önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza, 
Fülöpjakab, Gátér, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petıfiszállás, 
Tiszaalpár. 
- Érintett lakosságszám: 46 801 fı (100 %) 

A Társulási Megállapodás V. 9. pontja helyébe a következı szöveg lép:  
9. A Társulás feladatainak ellátása érdekében támogatással létrehozott vagyon, eltérı 
szabályozás hiányában – az aktiválást követıen – ingatlanvagyon esetében öt évig, más 
vagyon esetében két évig nem idegeníthetı el, az alábbi két estet kivéve: 
a) Az elidegenítést mőszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó 
ellenértéket a Társulás ugyanazon feladatellátás fejlesztési szükségleteire fordítja, amelyhez 
az elidegenítést megelızıen az értékesített vagyon kapcsolódott. 
b) Az adott feladat Társulási szintő ellátásának megszőnése, vagy a Társulás 
megszőnése esetén, a támogatással létrehozott vagyon a feladatot a továbbiakban ellátó helyi 
önkormányzatok, vagy a feladatot ellátó egyéb szervezetek tulajdonába kerül. 
 
A Társulási Megállapodás V. fejezete kiegészül a 10. ponttal és a következı szöveggel:  
10. A Társulás jogutód nélkül való megszőnése esetén a Társulás vagyona (kivéve a 9.b) 
pont által érintett vagyoni részt) értékesítésre kerül, melybıl a tagönkormányzatok a tárgyévi 
tagi hozzájárulásuk arányában részesülnek. Az értékesítés rendjét a Társulási Tanács 
határozza meg. A Társulás tulajdonában lévı szellemi termékek (immateriális javak) 
térítésmentesen Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának tulajdonába kerülnek. 

 
A Társulási Megállapodás VI. 1. pontja helyébe a következı szöveg lép:  

1.  A társulási megállapodás 2012. december 31-ig hatályos. 
 
Felelıs:  Dr. Vancsura István polgármester 
Határidı:  2012. október 2. 
 
 
Melléklet: Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás kilencedik számú módosítása - tervezet 
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A döntésrıl értesül: Kiskunfélegyházi Kistérség Szolgáltató Intézmény 
 

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

13. Napirendi pont: 
Tárgy: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat ünnepségei (Aradi vértanuk emlékére, 1956-os 

forradalom emlékére) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Az iskola igazgatónıjével szóbeli megállapodást kötöttünk, arra vonatkozóan, hogy az ilyes 
fajta rendezvényeket közösen fogjuk megszervezni. Mindkét mősor tervezete az 
elıterjesztésben olvasható.  
Megállapítom, a napirendi pontokhoz több kérdés, hozzászólás nincs, ezért szavazásra 
bocsájtom azt.   
A Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat ünnepségeit (Aradi vértanuk emlékére, 1956-os 
forradalom emlékére) 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
Képviselı-testület és az alábbi határozatot hozta: 
 
273/2012.(IX.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az aradi 
vértanúk emlékére, 2012. október 6-án (szombat) 17 órakor az Árpád téren álló Petıfi 
szobornál megrendezendı ünnepség programjavaslatát az elıterjesztés alapján elfogadta. 
Határidı: 2012. október 5. 
Felelıs:  Dr. Vancsura István polgármester 
   Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
 
274/2012.(IX.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az 1956-os 
forradalom emlékére, 2012. október 23-án (kedd) 16 órakor az Árpád téren álló ’56-os 
emlékoszlopnál megrendezendı ünnepség programjavaslatát az elıterjesztés alapján 
elfogadta. 
Határidı:2012.október 22. 
Felelıs:  Dr. Vancsura István polgármester 
   Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
 

===================================== 
 
14. Napirendi pont: 
Tárgy: „Napelemes energetikai korszerősítés villamos áram termelésére” tárgyú projekt 
elıkészítése 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
A Képviselı-testület 2012. április 19-i ülésén tárgyalta az elıkészítı anyagot, melyben arról 
volt szó, hogy az önkormányzat intézményeinek áram kiváltása napelemes módszerrel. HA a 
pályázat nyerne, rendkívül gyorsa megtérüléssel tudnánk az intézményeink villamos áram 
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költségét csökkenteni. Tudomásom szerint maga a pályázat még nincs kiírva, de rövidesen 
várható. Külön határozatot kellene hoznunk az önkormányzat intézményeire illetve külön az 
iskolára. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
Gyıri István képviselı: 
 
A háttér-finanszírozáshoz honnan lesz pénze az önkormányzatnak? 
Véleményem szerint a pályázatokat beadjuk, de semmiféle hatástanulmány nincs mögötte. A 
mi idınkben csak olyan tárgyban pályáztunk, ahol egy háttérember mondta, hogy pályázzunk, 
mert nagy a nyerési lehetıségünk. Jobban átdolgozva kellene benyújtani a pályázatokat. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Képviselı úr errıl már áprilisban döntöttünk.  
Megállapítom, a napirendi pontokhoz több kérdés, hozzászólás nincs, ezért szavazásra 
bocsájtom azt.   
A „Napelemes energetikai korszerősítés villamos áram termelésére” tárgyú projekt 
elıkészítését 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a Képviselı-
testület és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
275/2012.(IX.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat a KEOP források felhasználásával pályázati projektet készítsen elı a 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, (Tiszaalpár, Árpád tér 1.), a 
Mővelıdési Ház (Tiszaalpár Dózsa György u. 2.), Idısek Otthona Gondozási Központ 
(Tiszaalpár, Dózsa György u. 71.), Konyha, (Tiszaalpár, Dobó István u. 1.), Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda (Tiszaalpár, Ady Endre u. 40.), helyszíneken, napelemes villamos 
energiatermelı rendszerek kialakítására az épületek tetıfelületének felhasználásával, 49 kWp 
beépített teljesítménnyel. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri 
Dr. Vancsura István Polgármestert, hogy a fejlesztés megvalósításához szükséges 
közbeszerzési eljárás elindításához kérjen be árajánlatokat a közbeszerzéséi eljárás 
lefolytatására alkalmas szakértıktıl. 
Határidı: 2012. október 26. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
 
276/2012.(IX.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat a KEOP források felhasználásával pályázati projektet készítsen elı az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár (Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.) helyszínen, 
napelemes villamos energiatermelı rendszer kialakítására az épületek tetıfelületének 
felhasználásával, 41 kWp beépített teljesítménnyel. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselı-testülete felkéri Dr. Vancsura István Polgármestert, hogy a fejlesztés 
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás elindításához kérjen be árajánlatokat a 
közbeszerzéséi eljárás lefolytatására alkalmas szakértıktıl. 
Határidı: 2012. október 26. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
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====================================== 

15. Napirendi pont: 
Tárgy: Elıterjesztés a „Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy” használathoz 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Kırös Lajos nyújtott be kérelmet a Helyi Védjegy használatáról. 
Megállapítom, a napirendi pontokhoz több kérdés, hozzászólás nincs, ezért szavazásra 
bocsájtom azt.   
A „Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy” használatát 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a Képviselı-testület és az alábbi határozatot hozta: 
 
277/2012.(IX.26.) Kt. Határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Kırös Lajos István (6066 
Tiszaalpár, Dobó I. u. 25.) kérelmét a „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használatára vonatkozóan 
megtárgyalta és engedélyezi a védjegy használatát, felkéri a polgármestert, hogy az 
önkormányzat nevében a kérelmezıvel kösse meg a Védjegyhasználati szerzıdést. 
 
Melléklet: kérelem 
Határidı: 2012. október 10. 
Felelıs: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna csop.vez. 
 
======================================= 
 
16. Napirendi pont: 
Tárgy: Az önkormányzati rendezvényeken történı jelképhasználatról rendelet tervezet 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Szeretném átadni a szót Barna Sándor képviselı úrnak a tervezet elıkészítıjének. 
 
Barna Sándor képviselı: 
 
Köszönöm szépen. Az elmúlt 22 évben nem volt divat, hogy önkormányzati eseményen 
bármely párt zászlaja mögé felsorakoztak volna az emberek, a mostani március 15-i 
ünnepségen ez megtörtént. Ennek érdekében írtuk meg képviselı társammal ezt a rendelet-
tervezetet. Kérném a képviselıtársakat támogassák. 
 
Dr. Taricska Tibor alpolgármester: 
 
Kimeríti-e a formaruha vagy bármiféle sál, kitőzı fogalmát? 
 
Dr. Csernus Tibor képviselı: 
 
Igen. 
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Dr. Vancsura Zoltán képviselı: 
 
Sértınek, antidemokratikusnak találom ezt a fajta megnyilvánulást, ezután is fel fogják 
sorolni a pártok és fognak koszorúkat elhelyezni a megemlékezések alkalmával.  
 
Kacziba Sándor képviselı: 
 
Én visszatérnék egy régebbi reagálásra, mikor a polgármester úr a Trianoni megemlékezésre 
tért vissza. Egy dolgot nem akarunk tudomásul venni, hogy az Árpádsávos zászló egy 
történelmi zászló és minden magyar állampolgár tulajdona. Ugyanígy vagyok a Trianoni 
megemlékezéssel is, mert ez az ünnep vagy bukás nem csak a Jobbik szervezeté, ez minden 
magyar emberé és nem sajátíthatja ki senki. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Csak annyit szeretnék, hogy a Trianoni emlékmővet a Jobbik szervezet felvállalta, hogy 
elkészítteti és megszervezi a megemlékezést. 
Én most is mondom, nagyon szeretném, ha a pártok összefognának, és együtt szerveznék meg 
az összes magyar ünnepet, akkor nem lenne az, hogy ezt a Fidesz, ezt az MSZP képviselıi 
szervezeték. 
 
Dr. Vancsura Zoltán képviselı: 
 
Mindenképpen szeretném kérni, hogy a Kormányhivataltól kérjünk egy törvényességi 
állásfoglalást. 
 
Csernák Csilla képviselı: 
 
Magam részérıl ez a rendelet-tervezet elfogadható, ha a 2§-t kivesszük a rendeletbıl. 
 
Dr. Csernus Tibor képviselı: 
 
De hiszen az a lényege az egész rendeletnek, hogy mindenféle politikai párt vagy szervezet 
jelenlétét kitiltjuk az ünnepségekrıl. 
 
Csernák Csilla képviselı: 
 
Akkor a szervezeteket sem képviseltethetik magukat, mert itt az van „politikai párt vagy 
szervezet”. 
 
Dr. Csernus Tibor képviselı: 
 
Civil szervezetek képviselhetik magukat, itt csak arról van szó, hogy párttól függetlenek 
maradjanak az ünnepek. Ha szükségesnek érzi képviselıasszony, akkor tegyük be, hogy 
„politikai párt vagy politikai szervezet” és akkor így világossá válik a dolog. 
 
Csernák Csilla képviselı: 
 
Jó, miután világossá vált a rendelet értelmezése így végképp nem támogatom a 
megszavazását.  
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Dr. Vancsura Zoltán képviselı: 
 
Javaslom, név szerinti szavazás legyen. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Dr. Vancsura Zoltán név szerinti szavazását 3 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással nem fogadta el a Képviselı-testület.  
 
Megállapítom, a napirendi pontokhoz több kérdés, hozzászólás nincs, ezért szavazásra 
bocsájtom azt.   
Az önkormányzati rendezvényeken történı párt- és jelképhasználatot 6 igen szavazattal, 3 
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a Képviselı-testület és az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 KÉPVISELİ-TESTÜLET 

22/2012.(IX.27.) Ktr. sz. rendelet 
Az önkormányzati rendezvényeken történı párt- és jelképhasználatról 

 
Az önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 51.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
1. § A rendeletben foglaltakat alkalmazni kell minden Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzata, illetve 
Képviselı Testülete által tartott megemlékezésen, rendezvényen és ünnepségen (a 
továbbiakban együtt: ünnepség). 
 
2. § A Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata, illetve Képviselı Testülete szervezésében 
tartott ünnepségen az ünnepség ideje alatt, illetve elıtte és utána 30 perccel tilos bármilyen 
politikai párt, vagy szervezet zászlaját, jelvényét, jelképét, nevét, jellegzetes személyiségének 
ábrázolását, vagy ezeket tartalmazó transzparenst, reklámanyagot, (fény)képet, molinót 
elhelyezni, osztogatni, vagy az ott megjelent ünneplı közönség számára bármilyen módon 
közvetíteni. 
 
3. § (1) Aki a jelen rendeletben meghatározottakat megsérti, az az adott ünnepség rendjét 
zavarja meg, illetve az ünneplés méltóságát sérti meg. A rendzavaró, illetve sértı magatartást 
tanúsítóval szemben fel kell lépni. 
 
(2) A rendzavaró, sértı helyzet észlelésekor a rendzavaró, illetve sértı magatartást tanúsító 
személyt az ünnepség megtartásáért felelıs személy figyelmezteti magatartásának 
abbahagyására és további zavarás megszüntetésére. A polgármester és a jegyzı is 
figyelmeztetéssel élhet. 
 
(3) Amennyiben ezen figyelmeztetés eredménytelen marad, akkor az ünnepség méltóságának 
megırzése mellett rendırség bevonásával az ünnepség helyszínének elhagyására kell 
kényszeríteni a zavarásért felelıs személyt, illetve személyeket és/vagy a rendelet 
megsértésével összefüggı eszközöket el kell távolítani. 
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4. § Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
 Dr. Vancsura István s.k.      Dr. Méhész László s.k 
        polgármester          megbízott jegyzı 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Annyit szeretnék hozzáfőzni, hogy kérni fogok egy törvényességi normakontrollt. 

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

 
17.Napirendi pont: 
Tárgy: Képviselık kérdései, interpellációi 
Elıterjesztı Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Az elızı Képviselı-testület ülése óta történt események listáját mindenki kézhez kapta.  
Megállapítom, a napirendi pontokhoz több kérdés, hozzászólás nincs, ezért szavazásra 
bocsájtom azt.   
Az elızı Képviselı-testületi ülés óta történt eseményeket 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a Képviselı-testület és az alábbi határozatot hozta: 
 
278/2012.(IX.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület az elızı ülés óta történt 
eseményeket megtárgyalta és elfogadta. 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 

========================================== 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Most pedig a képviselık kérdései, interpelláció jönnek. 
 
Barna Sándor képviselı: 
 
Hónapok óta vannak olyan kérdések, amikre nem kaptam választ. 

• Dózsa György utcai játszótérnél egy 7 m hosszú szakaszon nincs kiépítve korlát, 
kérem tegyenek oda láncot vagy valamit amivel ez lesz kerítve ez az övezet, mert 
nagyon balesetveszélyes. 

• A település honlapján legyenek feltüntetve az adóslista, ez az intézkedés Lakiteleken 
mőködik, nálunk még mindig nincs ilyen, kérném legyen. 

• Kértem, hogy helyezzenek el „Dohányozni tilos!” táblákat a játszótereken, ezzel 
szemben csak papír fecnik lettek elhelyezve, amiket a szél-esı tönkre is tett. Kérném, 
ez ügyben a polgármester úr intézkedjen. 
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Dr. Vancsura Zoltán és Dr. Puliusné Sárdi Mária képviselık 20:20 órakor elhagyták az 

üléstermet. 
Csernák Csilla képviselı: 
 
Már az elızı Képviselı-testületi ülésen és az Ügyrendi Bizottság ülésén is kérdeztem, hogy 
lenne-e arra lehetıség, hogy az önkormányzati lakások bérleti díjait egy külön számlára 
különítsük el. Kérdésem, megtörtént-e az elkülönítés? 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Értelme mi lenne? 
 
Csernák Csilla képviselı: 
 
Láthatóvá váljon az összeg, valamint ha olyan szóba kerül, hogy önkormányzati lakások 
felújítása, akkor látnánk mennyi az az összeg, amit erre tudnánk fordítani. 
 
Dr. Méhész László megbízott jegyzı: 
 
Jogszabály szerint, az önkormányzati bérlakások bérbe adásából származó jövedelmet csak az 
ingatlan felújítására lehet fordítani. 
 
Gyıri István képviselı: 
 
Van egy olyan rendeletünk, hogy a szociálisan rászorulóknak a bérleti díj hány százalékát kell 
kifizetni. 
 
Dr. Méhész László megbízott jegyzı: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tegyen javaslatot a bérleti lakások jogviszonyainak 
módosítására és díjaik megtárgyalására. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Köszönöm szépen. 

======================================= 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Az egyebekben ugyan nem volt benne, de a földhasználattal kapcsolatban döntést kell hozni, 
ami nem várhat.  
Az lenne a javaslat, hogy a két 27-27 ha –ba gabonát vessünk. A gyakorlókerttel viszont el 
kellene kezdeni foglalkozni. Az a probléma, hogy szívesen javasolnék kertészeti 
növénykultúrát termelni, csak víz hiánya miatt ez kockázatos lenne.  
 
Dr. Taricska Tibor alpolgármester: 
 
Bartucz Istvántól kérdezném, hogy a 2012-es év búzatároló értéke mekkora? 
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Bartucz István településüzemeltetési munkatárs: 
 
kb. ugyanannyi mint tavaly 1.348.000,- Ft.  
 
Dr. Tricska Tibor alpolgármester: 
 
Ez az összeg fedezi a ráfordítást? 
 
Bartucz István településüzemeltetési munkatárs: 
 
A tavalyi földalapú támogatás is rendelkezésünkre áll plusz az idei, amit október közepétıl 
fognak utalni, szóval annyit költünk idén amennyi bevételünk volt. 60mázsa kukoricának még 
folyamatban van az értékesítése. Az idei évben több a bevételünk mint a kiadásunk. 
 
Dr. Tricska Tibor alpolgármester: 
 
Akkor ez egy pozitív mérleg. 
 
Bartucz István településüzemeltetési munkatárs: 
 
Az idei év ellenére jól sikerült a termés, az aszály ellenére sikerült egy alacsonyabb 
árkategóriájú, de jó fajta vetımagot választanunk. A 20mázsa/ha kevésnek tőnik, de 
Tiszaalpári viszonylatban jónak mondható. A kukorica és búza ára is jónak várható az idei 
évben.  
 
Dr. Méhész László megbízott jegyzı: 
 
Honnan vették ezt a 430,- Ft gázolaj árat, mert a NAV minden évben-jogszabályban 
közzéteszi, hogy mennyi az az ár, amit el lehet számolni. 
 
Bartucz István településüzemeltetési munkatárs: 
 
Ez az ár nem az elszámolható, hanem csak a tervezett költség, ami fel fog merülni a gépek 
használatánál.  
 
Dr. Méhész László megbízott jegyzı: 
 
Értem, akkor ez csak egy tervezet. 
 
Barna Sándor képviselı: 
 
Én örülök ennek a kincstári optimizmusnak, ami Bartucz Istvánból árad, de Tiszaalpáron 
nincsenek olyan földek ahol 20mázsa/ha árbevétellel pluszot lehet termelni. Ahhoz, hogy ne 
ráfizetés legyen sokkal többet kellene termelni. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ezek mellé még jön egy 60.000,- Ft/ha állami támogatás valamint tápanyag-utánpótlást is 
végeztünk a földeken.  
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Csernák Csilla képviselı: 
 
A gyakorlókertben mikor indulhat meg a termelés a gyerekekkel? 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Az a baj, hogy kút és víz nélkül nagyon kockázatos bármilyen növénykultúrát is termeszteni. 
Kutat kellene fúrni és csak utána lehetne a gyerekeket bevonni a munkába. 
 
Bartucz István településüzemeltetési munkatárs: 
 
Egy kérésem lenne, ha a gyakorlókertet újra helyreállítjuk és mővelni akarjuk, akkor elıre 
kellene készíteni egy tervet, amiben benne van a munkaerıigény is. A közmunkásokat elıre 
akkor úgy kell kikérni és annyi személyt, ahányra szükség van.  
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
A következı ülésre hozzuk be a gyakorlókert témáját teljes egészében.  
 
Barna Sándor képviselı: 
 
Kacziba Sándor képviselıtársammal beszéltük, hogy van 4-5 pozitív kút, amiket csak meg 
kellene nyitni. Régen nagyon jól mőködı kutak voltak, csak el lettek zárva, ha meg lennének 
kompresszorozva, akkor ugyanúgy mőködnének, mint régen.  
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Megállapítom, a napirendi pontokhoz több kérdés, hozzászólás nincs, ezért szavazásra 
bocsájtom azt.   
A gyakorlókert következı Képviselı-testületi ülésre való behozását valamint, hogy a 27 ha-ba 
gabonát vessünk 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a 
Képviselı-testület és az alábbi határozatot hozta: 
 
279/2012.(IX.26.) Kth. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület a gyakorlókert újra 
üzemeltetésének témakörét a következı Képviselı-testületi ülés alkalmával már kész 
határozat-tervezettel tárgyalja. 
Határidı: következı Képviselı-testületi ülés 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
280/2012.(IX.26.) Kth. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület a 2012. évi ıszi földmunkákat 
megkezdeni rendeli és gabona vetését a 27 ha-on engedélyezi. 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  Dr. Vancsura István polgármester 

Bartucz István településüzemeltetési munkatárs 
 

================================================ 
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Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Megállapítom több kérdés, hozzászólás nincs.   
Az ülést 20:40 órakor bezárom. 
 

K.m.f. 
 
 

Dr. Vancsura István       Dr. Méhész László 
     polgármester        megbízott jegyzı 

 
 
      Gyıri István          Kacziba Sándor 
         jegyzıkönyv-hitelesítı             jegyzıkönyv-hitelesítı 
 


