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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 3746/2012. 

 
J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 29-én 
tartott rendkívüli ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak:  Dr. Vancsura István polgármester, 
                      Barna Sándor, 
  Dr. Csernus Tibor, 
  Gyıri István, 

Kacziba Sándor (5 fı képviselı) 
  Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 
Igazoltan távol vannak:  Dr. Taricska Tibor alpolgármester, 

Csernák Csilla, 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, 
Dr. Vancsura Zoltán ( 4 fı képviselı)    

    
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntöm a képviselıtársaimat. Az ülést 16:10 órakor megnyitom. 
Jegyzıkönyv hitelesítıknek javasolom Barna Sándor és Gyıri István képviselıket.  
Aki egyetért, a jegyzıkönyv hitelesítık személyével, az kérem, kézfeltartással jelezze. 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslatot 4 igen szavazattal és 1 
tartózkodással – ellenszavazat nélkül – elfogadta.  
 
Javasolt napirendi pont:  
 

1. A DAOP 2.1.1/J-12 számú „A Tisza élıvilágát bemutató Ökoturisztikai 
Látogatóközpont és vízi tanösvény kialakítása Tiszaalpáron” c. turisztikai attrakciós 
pályázat Képviselı-testületi határozat módosítása . 
Elıadó: Dr. Vancsura István, polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Aki egyetért a napirendi ponttal és tartalmával az kérem, kézfeltartással jelezze. 
A Képviselı- testület a javasolt napirendi pontot 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – elfogadta. 
 

A DAOP-os pályázatunk hiánypótlása érdekében ültünk össze ma és a korábban hozott 
határozat módosítása miatt. A határozat-javaslatban részletesen le van írva a módosítás. 
Egyetlen problémánk van a pályázat benyújtása kapcsán, hogy a 0299/25 helyrajzi számú 
terület tulajdonviszonya nincs rendezve. A használathoz hozzájárulásukat kellene adniuk a 
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tulajdonosoknak, de a már korábban kiküldött levelet van aki át sem vette, illetve ha átvette 
nem küldte vissza a hozzájárulását.  Sajnos nem tudtuk az összes hozzájárulást megszerezni. 
Igazából már csak 2 napunk van ahhoz, hogy beszerezzük.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Kik azok, akik még nem küldték vissza? 
 
Kapus Márta, pályázati asszisztens: 
 
Fehér István, Fehér György, Kiss Tibor, Kiss Ádám, Szpiszárné Laczkovich Éva, Thuróczy 
Zsoltné. 
  
Barna Sándor, képviselı: 
 
Ezek közül már vannak olyanok, akik meghaltak. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
De ez, hány család? 
 
Kapus Márta, pályázati asszisztens: 
 
Ez egy család. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Ez az a magánkézben levı terület, ahol a Tisza partra le lehet jutni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A pályázatnak önereje nincs, ha nyer akkor vonz maga után egy fenntartási költséget, mely az 
5 éves fenntartási idıszakban keletkezik.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
A 0291/1 helyrajzi számú terület, az melyik? 
 
Kapus Márta, pályázati asszisztens: 
 

A part menti terület. 
 

Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 

Csak azért kérdeztem, mert a 0293/2 helyrajzi számú terület már maga a Tisza part.  
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Én úgy tudom, hogy az Önkormányzat tulajdonában van a csatornáig lévı összes terület. Nem 
történt itt kisajátítás? Lehet nem is tudnak róla, hogy az-az ı tulajdonuk. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tudnak róla, mert voltam a Szegı Gyurka bácsiéknál és tudták, hogy melyik területrıl van 
szó és bosszankodtak, hogy nem tudják azt a területet semmire se használni.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A levelek mikor lettek kiküldve a tulajdonosoknak? 
 
Kapus Márta, pályázati asszisztens: 
 
Szeptember hónapban. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Mennyi idı múlva kell, hogy visszaérjenek a levelek illetve tértivevények? 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Kb. 10 munkanap. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Ha szeptemberben kiderült, hogy kik nem adták a hozzájárulásukat, akkor miért csak most 
kell intézkedni? 
 
Kapus Márta, pályázati asszisztens: 
 
Vannak tértivevények, melyek csak októberben jöttek vissza és úgy gondoltuk, hogy idıvel a 
többi is küldeni fogja.  
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
A HBF szerint mindenképp bele kell tenni a pályázatba? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
El kell indítani 2 szolgálati autót és elmenni a hozzájárulásért.  
 
Dr. Méhész László, megbízott jegyzı: 
 
Meg kell velük beszélni, hogy délután 3 órára ott lesz az autó a nyilatkozatért.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több hozzászólás, javaslat nincs, szavazásra bocsájtom a napirendi pontot. Aki 
elfogadja a határozat módosítást az kérem, kézfeltartással jelezze. 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül- elfogadta. 
 
303/2012.(X.29.) sz. Kth. 
 
A DAOP-2.1.1/J-12. sz. konstrukció határozat módosítása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat pályázatot nyújtson be a TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE, DAOP-2.1.1/J-12 jogcímkódú konstrukcióra a „A 
Tisza élıvilágát bemutató Ökoturisztikai Látogatóközpont és vízi tanösvény kialakítása 
Tiszaalpáron” címmel.  
A projekt megvalósítási helyszínei: 

- 6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 62. (1698 hrsz.),  
- 6066 Tiszaalpár, névtelen utca (2377 hrsz) 
- 6066 Tiszaalpár, névtelen utca (1710/19 hrsz) 
- 6066 Tiszaalpár, névtelen utca (1549 hrsz) 
- 6066 Tiszaalpár, névtelen utca (1658 hrsz) 
- 6066 Tiszaalpár 0291/1 hrsz 
- 6066 Tiszaalpár 0299/25 hrsz 
- 6066 Tiszaalpár 0293/2 hrsz. 

 
A projekt összes költsége nettó 149.999.259 Ft. A pályázatban elszámolható összes költség 
nettó 149.999.259 Ft. Az igényelt támogatás összege 149.999.259 Ft. Támogatás mértéke 100 
%. Önkormányzati önrész biztosítása nem szükséges.  
 
A bevételi és kiadási pénzáramok becsült értékeinek összevetésébıl az látszódik, hogy az 
üzemeltetés és fenntartás költségei megtérülnek, ugyanakkor a pótlás költségeit az 
Önkormányzatnak a mindenkori költségvetése terhére önerıként szükséges beterveznie a 
pótlással érintett években. 
 
A pótlási költségekkel érintett évek és az önkormányzati költségvetésbe elkülönítendı 
összegek az alábbiak: 

2019: 2.913.739,- Ft 
2024: 8.374.739,- Ft 
2029: 2.913.739,- Ft 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 
projekt keretében kialakított és megvalósított turisztikai attrakciót a befejezéstıl számított öt 
évig fenntartja és rendeltetés szerően üzemelteti. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselı-testülete felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy az önkormányzat nevében 
a pályamővet írja alá és nyújtsa be.  
 
Határidı: értelem szerően 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több hozzászólás, javaslat, észrevétel nincs, az ülést 16:20 órakor bezárom. 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Dr. Vancsura István      Dr. Méhész László 
      polgármester        megbízott jegyzı 
 
 
 
 
                 Barna Sándor           Gyıri István 
          jegyzıkönyv-hitelesítı             jegyzıkönyv-hitelesítı  


