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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 545/2013. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 30-án 

tartott ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Dr. Vancsura István polgármester 
                       Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
                       Barna Sándor, Csernák Csilla, Gyıri István, 
                       Kacziba Sándor, Dr. Puliusné Sárdi Mária (7 fı) 
                       Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna 
                       jegyzıi feladatok ellátásával megbízott köztisztviselı 
 
                       Külön meghívottak: 
                       Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
                       Kiss Mária óvodavezetı 
                       Kontra György Trió Tv részérıl 
                       Szentirmay Tamás újságíró 
                       Harmatos Zoltán Magna Produkciós BT. 
                       Rozsnyói Ákos Magna Produkciós BT. 
                       Kerekes András hangtechnikus 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselı: Dr. Vancsura Zoltán 
 
Bejelentéssel távollevı képviselı: Dr. Csernus Tibor 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 17,05 órakor megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
határozatképes, jelen van 7 fı. 
 
Megkérdezi, hogy a napirendekhez van-e más javaslat. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Barton András az életének 2/3-ad részét Tiszaalpáron dolgozta le, aki 2012. december 31-én 
nyugdíjba vonult. Az eddigi polgármesterek közül a legtöbb idıt, 8 évet töltött itt, mint 
polgármester, és összesen közel 40 évet. Ezért elsı napirendnek javasolnám: 
Köszönetnyilvánítás Barton Andrásnak. 
Van két napirendi pont, amihez van Képviselı-testületi határozat, és nem szerepel a 
napirendek között: - Beszámoló a 2012. évi nyári gyermekétkeztetésrıl, illetve a Beszámoló a 
játszóterek felülvizsgálatáról. 
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Gyıri István, képviselı: 
 
Szeretné töröltetni a 2. napirendi pontot. Tegnap a bizottsági ülésen elhangzott, hogy elmarad 
ez a beruházás, ezért nem javasolja tárgyalni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Törölni nem javasolja, mert észrevétele van hozzá. Elmondja, hogy a tegnapi bizottsági 
döntés természetesen figyelembe lesz véve. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Véleménye szerint nem kell törölni a napirendi pontot, mert tegnap a bizottság hozott egy 
határozatot, hogy azonnali hatállyal fel kell függeszteni a pályázat elıkészítését, és ezt a 
testületnek is meg kell szavazni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több észrevétel nincs, javaslatot tesz a napirendi pontokra az elhangzott kiegészítések 
figyelembevételével. 
 

1. Köszönetnyilvánítás Barton Andrásnak 
      Elıterjesztı: Barna Sándor 
      Elıadó: Barna Sándor 
 
2. Magna Produkciós Betéti Társaság szerzıdésének módosítása 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
3. Javaslat az óvodai beiratkozás idıpontjára 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Kiss Mária óvodavezetı 
 
4. Elıterjesztés hangtechnikai berendezések bérlésének szabályozásáról 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Kerekes András hangtechnikus 
 

5. Elıterjesztés a Bio- és Megújuló energiafelhasználás – Kazánprogram 2.0-startmunka 
mintaprogram kivitelezési munkálatai tárgyában 

      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Németh Péter pályázati referens 
 

6. Elıterjesztés KEOP-2012-4.10.0/A pályázati konstrukció önkormányzati projektjeinek 
tárgyában indítandó elızetes közbeszerzési eljárásról 

      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Németh Péter pályázati referens 
 

7. Elıterjesztés KEOP-2012-5.5.0/A pályázati konstrukció önkormányzati projektjeinek 
tárgyában (Szóbeli elıterjesztés) 

      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Németh Péter pályázati referens 
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8. Beszámoló a piac 2012. év IV. negyedévi mőködésérıl 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Bozó Imréné piacfelügyelı 
 

9. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat szilárd hulladékszállításra 
vonatkozó rendelet módosítására 

      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna jegyzıi feladatok ellátásával 

megbízott köztisztviselı 
 
10. Elıterjesztés a Tiszaalpár Sportegyesület kérelmére 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
11. Javaslat a 2013. évi közfoglalkoztatásra 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Bartucz István településüzemeltetı 
 
12. A Településgazdálkodási Kft. feladatkörét meghatározó munkacsoport létrehozása 
      (Szóbeli elıterjesztés) 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
13. Czinegéné Kiss Andrea védjegykérelme 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Kapus Márta köztisztviselı 
 
14. Popper József védjegykérelme 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Kapus Márta köztisztviselı 
 
15. Beszámoló a 2012. évi nyári gyermekétkeztetésrıl 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Kiss Mária óvodavezetı 
 
16. Beszámoló a játszóterek felülvizsgálatáról 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Bartucz István településüzemeltetı 
 
17. Képviselık kérdései, interpellációi 
      Beszámoló a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról és az elızı ülés 
      óta történt fontosabb eseményekrıl 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Elmondja, hogy volt egy módosító javaslata, mely szerint a 2-es napirendi pont törlését 
kérte. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
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Szavazásra bocsátja Gyıri István képviselı módosító javaslatát, mely szerint a 2-es 
napirendi pont - Elıterjesztés KEOP-2012-4.10.0/A pályázati konstrukció önkormányzati 
projektjeinek tárgyában indítandó elızetes közbeszerzési eljárásról – le legyen véve a 
napirendrıl. 
 
A Képviselı-testület 1 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – nem 
fogadta el – a javaslatot.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat. 
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Még mielıtt a napirendi pontok tárgyalására rátérne, néhány gondolatot mondana a 
tegnapi bizottsági ülés kapcsán. Kéri a tisztelt képviselıtársakat, hogy a bizottsági és a 
testületi ülés hangneme olyan legyen, mint ami egy Képviselı-testülethez illik. 
 

1.) Napirendi pont: 
 
      Tárgy: Köszönetnyilvánítás Barton Andrásnak 
                  (Szóbeli elıterjesztés) 
      Elıterjesztı: Barna Sándor 
      Elıadó: Barna Sándor 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Ismerteti a napirendhez kapcsolódó határozat-tervezetet: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete köszönetét fejezi ki Barton 
Andrásnak, aki 4 évtizeden át tevékenykedett az önkormányzat és a településünk lakóinak 
szolgálatában, mely idıszakból 1994. és 2002. között Tiszaalpár választott vezetıje, 
polgármestere volt. 
Az elkövetkezı nyugdíjas évekhez sok boldogságot és jó egészséget kívánunk. 
 
Tiszaalpár, 2013. január 30. 
                                                        Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 
 
- Kéri a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Szeretné, amennyiben volt a 2012-es évben bérmaradvány, akkor a polgármester úr 200.000,- 
Ft-tal anyagilag is elismerné Barton András munkáját. Ez régebben is így volt, hogy akik a 
vezetıi állást otthagyták 200.000,- Ft-os jutalomban részesültek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
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Elmondja, hogy megvizsgálja a Hivatal a lehetıségeket erre. 
Bérmaradványa volt a Hivatalnak, de mivel a korábbi években probléma adódott ezzel, akkor 
azt javasolta, hogy ne legyen sehol ilyen kifizetés, nem kívánt további feszültséget 
gerjeszteni. Elmondja, hogy nem tudja támogatni ezt a kérést bármennyire is indokoltnak 
tőnik. Vannak még várományosok ebben az évben akik a Hivataltól nyugdíjba mehetnek, nem 
tudja, hogy a költségvetésbıl mennyire futja erre a célra. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A költségvetés elfogadásával egy idıben kérné, hogy errıl egy elıterjesztés készüljön. A 
Képviselı-testület saját kompetenciájában döntsön arról, hogy a tartalékból 200.000,- Ft-ot 
erre a célra elkülönítsen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Véleménye szerint ha a Képviselı-testület ilyen támogatást szeretne nyújtani, akkor 
figyelembe kell venni, hogy akik a közeljövıben nyugdíjba vonulnak ık jogosultak erre. 
Barton András nem polgármesterként ment nyugdíjba, hanem köztisztviselıként. 
 
- Szavazásra bocsátja Barton András köszönetnyilvánításáról szóló határozat-tervezetet azzal, 
hogy a Hivatal megvizsgálja, milyen lehetıség van a tiszteletdíj biztosítására a költségvetés 
keretében, amelyrıl elıterjesztés készül. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
8/2013.(I.30.) Kth. 
 
Köszönetnyilvánítás Barton Andrásnak 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete köszönetét fejezi ki 
Barton Andrásnak, aki 4 évtizeden át tevékenykedett az önkormányzat és a 
településünk lakóinak szolgálatában, mely idıszakból 1994. és 2002. között Tiszaalpár 
választott vezetıje, polgármestere volt. 
Az elkövetkezı nyugdíjas évekhez sok boldogságot és jó egészséget kívánunk. 
 
Tiszaalpár, 2013. január 30. 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 
 
Felkéri a Dr. Vancsura István polgármestert a Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg, 
milyen lehetıség van az anyagi elismerés biztosítására a költségvetés keretén belül, 
amelyrıl elıterjesztés készül. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
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Határozatról értesül: 
 
1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna jegyzı feladatok ellátásával megbízott 
köztisztviselı.  
3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
4. Barton András 
5. irattár 

================== 
 
2.) Napirendi pont: 

 
      Tárgy: Magna Produkciós Betéti Társaság szerzıdésének módosítása 
                  (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, az elıterjesztést nem fogadta el. 
Megkérdezi, hogy a bizottsági döntéshez képest van-e más javaslat. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Alapvetıen támogatja az elıterjesztést. Az árban szeretne alkudozni, 10 %-os csökkentés 
mellett, tehát az összkifizetés 300.000,- Ft/hó összegnél ne legyen több. 
 
Harmatos Zoltán, Magna Produkciós BT. üzletvezetıje: 
 
Az a kérdése, hogy ezt a dolgot mindenképpen most kell-e eldönteni. 
Hozzáteszi, hogy volt decemberben a Hivatalban egy informatikai fejlesztés, ami most is 
zajlik, februárban lesz átadva teljes mértékben. Ezeket az eszközöket, amiket beszereztek, 
más is beszerezné, de más nem történne vele. A beszerelésüket, installálásukat elkezdték 
decemberben, mert arról volt szó, hogy egy nagyobb emelt óraszámban lesz szükség a 
segítségre. Kifejezetten azért mondja, mert lehetne erre is árajánlatot kérni, de ha ennek a 
plusz óraszámát tekinti, akkor kétszer annyi idıt töltöttek itt az informatikai fejlesztés 
beélesítése, a hálózat kiépítése miatt, és ezt nem számlázzák ki, nem kérnek plusz pénzt. 
 

Dr. Vancsura Zoltán képviselı 17,25 órakor megérkezett a Képviselı-testületi ülésre, 
így a jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 

 
Elmondja, hogy a kollegája, Rozsnyói Ákos vezet egy kimutatást, hogy konkrétan mit szokott 
csinálni a Hivatalban, ezt bárki megnézheti. Lehet látni, hogy teljes mértékben kihasznált a 
munkaideje. 
260.000,- Ft + Áfa összegrıl szól az árajánlat. Lehet errıl beszélni, de van egy összeg, ami 
alatt azért nem tudják elvállalni, mert Ákos kollegája így teljes fıállású informatikusa 
Tiszaalpár Önkormányzatának, és nem is dolgozik máshol, csak itt. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Elmondja, hogy Harmatos úr megerısítette abban a véleményében, hogy ebben most ne 
döntsön a Képviselı-testület, legyen elhalasztva a február 13-án tartandó testületi ülésre. 
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Javaslata, hogy addigra a rendszer átvételére legyenek bekérve árajánlatok. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Véleménye szerint nem sok ez az összeg. Ha egy magasabb szintő számítógépparkkal fog 
rendelkezni a Hivatal, és egy idı után, ha különbözı mőszaki hibák nem adódnak, akkor nincs 
róla meggyızıdve, hogy 8 órás munkaidıben egy informatikust alkalmazni kell. Azt viszont 
javasolja, hogy amíg a rendszert ténylegesen át nem adják, és nem mőködtetik, addig ne 
legyen csökkentve az informatikus 260.000,- Ft/hó átalánydíja. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Megkérdezi, hogy eddig mennyi volt az informatikus megbízási díja. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
136.000,- Ft + Áfa. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Megkérdezi, hogy a háziorvosi rendelıben is vállalnának-e munkát. 
 
Harmatos Zoltán, Magna Produkciós BT. üzletvezetıje: 
 
Válaszul elmondja, hogy nyilván egy új szerzıdés készülne, ezt is meg lehet vizsgálni. Eddig 
is úgy volt, hogy a Polgármesteri Hivatal épületében volt a kollegája, és ahol gond volt, oda 
ment. 2013. január 1-jét megelızıen hétfıtıl csütörtökig, napi 3, heti 12 órában dolgozott. 
Most ez napi 6, heti 30 óra lenne, de a honlap frissítés miatt a 2 órát is odaadta, tehát heti 40 
órában dolgozna. Decemberben a 12 óra helyett 45 órát dolgozott és plusz 35 órát az 
informatikai fejlesztésre. 
Elmondja, hogy ha magas ez az összeg, akkor a munkaidın lehet csökkenteni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Nem tudta, hogy lehetett volna sort keríteni, hogy a háziorvosi rendelıben is megjelenjen az 
informatikus. A négy orvosi rendelıt is nézve a korábbi díjhoz képest a nagyobb díj 
elfogadható. Másik oldalról nézve viszont a mai világban nem feltétlen szükséges a 
rendszergazdának itt helyben dolgozni. A munka javát távolról is meg tudja csinálni. 
 
Harmatos Zoltán, Magna Produkciós BT. üzletvezetıje: 
 
Ez így van. Fıleg most, hogy informatikai fejlesztés van, valószínő nem lesz olyan, hogy 
effektív tönkremennek a berendezések, de jellemzıen a problémák nem ebbıl adódnak. Aki 
közigazgatásban dolgozik, az tudja, hogy negyedévente új rendszereket találnak ki, amit az 
ügyintézıknek meg kell szoknia, és az Ákos ebben tud nekik segíteni. Sokszor nem is 
számítástechnikai dologról van szó, mégis megkönnyíti az ügyintézınek a dolgát. 
Messzirıl sok mindent meg lehet csinálni, de egyébként mindegy, hogy 10 km-rel távolabb 
dolgozik a munkaidı valójában itt telik. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
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Barna Sándor képviselıtársa javaslatát jónak tarja. Két hét még van a költségvetésig és addig 
mindazokat a kérdéseket, amik felmerülnek ezzel kapcsolatban, meg lehet beszélni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Véleménye szerint az önkormányzatnak az-az érdeke, hogy a munka, ami a Hivatalnál folyik, 
le legyen védve számítástechnikailag. Nem arra van szükség, hogy reggel 8,00 órától 16,00 
óráig itt legyenek, hanem ha távolról is, de mindig legyen kihez fordulni munkaidıben. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy ebben a napirendben 2013. február 13-i testületi ülésen legyen 
döntés. Ezalatt az idı alatt legyen bekérve 3 árajánlat a kiépített rendszer átvételére 
vonatkozóan.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
9/2013. (I.30.) Kth. 
 
Magna Produkciós Betéti Társaság szerzıdésének módosítása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magna Produkciós 
Betéti Társaság szerzıdésének módosításáról a 2013. február 13-i Képviselı-testületi 
ülésen dönt. 
Felkéri a polgármestert, hogy ezalatt az idı alatt kérjen be 3 árajánlatot a kiépített 
rendszer átvételére vonatkozóan. 

 
Határidı: 2013. február 13. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 
1. dr. Vancsura István polgármester, 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna jegyzıi feladatokkal megbízott köztisztviselı, 
4. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı, 
5. MAGNA Produkciós Iroda Betéti Társaság Harmatos Zoltán üzletvezetı képviselıjén 
keresztül (6065 Lakitelek, Arany J. u. 2.), 
6. Dr. Csernus Tibor ügyvéd, önkormányzati jogi képviselı, 
7. irattár 

==================== 
 
3.) Napirendi pont: 

 
      Tárgy: Javaslat az óvodai beiratkozás idıpontjára 
                  (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Kiss Mária óvodavezetı 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta. 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az óvodai beiratkozás idıpontjáról szóló 
javaslatot. 
 
a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
10/2013. (I.30.) Kth. 
 
Javaslat az óvodai beiratkozás idıpontjára 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a hatályos 
jogszabályokat figyelembe véve az általa fenntartott Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvodában a beiratkozás módját és idıpontját a 2013/2014. nevelési évre az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
2013. április 9.  (kedd)  8.00. – 16.00. óra, valamint 
2013. április 10. (szerda) 8.00. – 16.00. óra. 
 
Az óvodai jelentkezés helye: A Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda vezetıi 
irodája. 
A beiratkozás helyét, idejét és részleteit az óvoda a határidıt megelızıen legalább 
30 nappal a helyben szokásos módon az érintett szülık számára közzéteszi. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 Kiss Mária óvodavezetı 
 
A határozatról értesül: 
 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna jegyzıi feladatokkal megbízott köztisztviselı 
3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
4. Kiss Mária intézményvezetı 
5. irattár 

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

 
4.) Napirendi pont: 

 
      Tárgy: Elıterjesztés hangtechnikai berendezések bérlésének szabályozására 
                  (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Kerekes András hangtechnikus 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, azzal javasolja elfogadásra, hogy az engedély 
melléklet fejlécében a Polgármesteri Hivatal kifejezést polgármesterre kell módosítani a 
kiadmányozó személyével összhangban. 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a hangtechnikai berendezések 
bérlésének szabályozásáról szóló elıterjesztést az elhangzott kiegészítéssel együtt.  

 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 

 
11/2013. (I.30.) Kth. 

 
Hangtechnikai berendezések bérlésének szabályozása 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az írásbeli 
elıterjesztésben foglaltakat a mellékletekkel együtt megtárgyalta, és elfogadta 
azzal, hogy az „engedély” melléklet fejlécében a Polgármesteri Hivatal kifejezést 
polgármesterre kell módosítani a kiadmányozó személyével összhangban. 
 

Melléklet: 3 db 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 
 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna jegyzıi feladatokkal megbízott köztisztviselı 
3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
4. Kerekes András megbízott hangtechnikus 
5. irattár 

 
=================== 
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TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 
 
 

Ügyiratszám:   ………………………                                   Tárgy:         Engedély 
 
                                                               
                                                                                             Mellékletek: Kérelem 
                                                                                                                  1.számú melléklet 
                                                                                                                  2. számú melléklet 
 
 
 
Alulírott Dr. Vancsura István polgármester hivatalosan engedélyezem, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában lévı hangtechnikai berendezésekbıl a 
2013…………………hó……………napján keltezett kérelemre és Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzat Képviselıtestületének ……….. sz. határozatára hivatkozva 
a………………..……...……………………szervezet hivatalos képviselıjének részére a 
 -melléklet(ek)ben foglalt feltételek szerint- eszközök kiadását. 
 
 
Az Önkormányzat a fent említett eszközöket- Önkormányzati érdekbıl - díjmentesen 
biztosítja. 
 
 
Tiszaalpár, 2013. …………………. hó …… nap 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  /dr.Vancsura István/ 
 
                                                                                       polgármester  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 13 

1. számú melléklet 

 
 
 

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI 
HIVATALA 

 
 

 
Ügyiratszám:   ………………………                                   Tárgy: Hangtechnikai 
                                                                                                           eszközök bérlése 
 
                                                                                                Melléklet:-                                                                                             
 
Kérelmezı neve(magánszemély, vagy szervezet): 
……………………………………………………. 
 
Kérelmezı kapcsolattartója:……………………………………………………………….. 
 
Rendezvény megnevezése: …………………………………………………………………. 
 
Rendezvény helyszíne: ……………………………………………………………………… 
 
Rendezvény idıpontja: 2013…………………….hó………………nap 
 
Várható idıtartama: ……………….. óra 
 
Amennyiben a rendezvény helyszíne nem a Mővelıdési Ház, a hangtechnikai eszközök 
el- és visszaszállításához igényel-e Önkormányzati tulajdonban lévı gépjármővet: 
 
                              igen                                                              nem 
 
Amennyiben saját gépjármővel történik az elszállítás: 
 
Elszállítás idıpontja:2013…………………hó…….nap 
 
Visszaszállítás idıpontja: 2013…………………hó……nap 
 
 Az el- és visszaszállításért – amennyiben nem Önkormányzati jármővel történik – a 
Kérelmezı kapcsolattartója felelıs. 
 
Tiszaalpár, 2013 …………… hó …….nap. 
 
 
    --------------------------------                                           ------------------------------- 
   Kérelmezı (kapcsolattartó)                                                           átadó 
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2. számú melléklet 

 
 
 

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI 
HIVATALA 

 
 
Ügyiratszám:   ………………………                                   Tárgy: Kiadott hangtechnikai 
                                                                                                           eszközök listája 
 
                                                                                                 Melléklet:-                                                                                             
 
                     MEGNEVEZÉS          MENNY.EGYS.     DB     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

A fent felsorolt eszközöket a mai napon átadtam, átvettem. Az eszközökért az átvevı 
teljes anyagi felelısséggel tartozik. 
 
 
Kelt: Tiszaalpár, 2013 ……….. hó…….nap 
 
     -------------------------------                                            -------------------------------- 
                 átadó                                                                 kérelmezı (kapcsolattartó), 
                                                                                                          átvevı 
A fent felsorolt eszközöket visszavettem. 
 
 
Kelt: Tiszaalpár, 2013 ………..hó……nap 
 
    --------------------------------                                           --------------------------------- 
                átvevı                                                                kérelmezı (kapcsolattartó) 
                                                                                                           átadó 
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5.) Napirendi pont: 
 
      Tárgy: Elıterjesztés a Bio- és Megújuló energiafelhasználás – Kazánprogram 2.0- 
                  startmunka mintaprogram kivitelezési munkálatai tárgyában 
                  (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Németh Péter pályázati referens 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az óvodánál csak egy gázfőtés van, aminek a biztonsága ebben az energiaszegény világban 
nem egyértelmő, ezért pályázott az önkormányzat egy alternatív főtési lehetıségre. A pályázat 
nyert, így a pályázati mintaprogram építési beruházására három építési vállalkozástól kértünk 
árajánlatot. 
A három vállalkozás közül a kiskunfélegyházi ELİ-SZER Kft. adta a legkedvezıbb 
árajánlatot 9.792.143,- Ft-ot. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
A pályázat keretében két fıt alkalmazni kell, akik a biomassza kazán üzemeltetéséhez 
szükséges faapríték letermelését végzik. Megkérdezi, hogy a Polgármesteri Hivatal hová 
tervezi ezt az aprítékot elhelyezni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Válaszul elmondja, hogy az óvoda közelében van olyan terület, ahol a késıbbiekben arra is 
lehetıség lesz, hogy ezt az aprítékot szárazon lehessen tartani.  
 
- Szavazásra bocsátja a „Bio- és megújuló energiafelhasználás – Kazánprogram 2.0 – 
startmunka mintaprogram” építési kivitelezési feladatairól szóló határozat-tervezetet. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
12/2013.(I.30.) Kht. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Bio- és megújuló 
energiafelhasználás - Kazánprogram 2.0 - startmunka mintaprogram” építési 
kivitelezési feladatairól 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı–testülete a „Bio- és megújuló 
energiafelhasználás - Kazánprogram 2.0 - startmunka mintaprogram” elnevezéső 
projektjének építési kivitelezési feladatok ellátására irányuló ajánlattételi eljárását 
érvényesnek és ederményesnek nyilvánítja, felkéri Dr. Vancsura István 
polgármesteret, hogy kösse meg a vállalkozói szezıdést az összeségében 
legalacsonyabb összegő árajánlatot adó ELİ-SZER KFT-vel (6100 
Kiskunfélegyháza, Kert u. 10.) bruttó 9.792.143,- Ft összegben. 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı–testülete vállalja, hogy a projekt 
megvalósításának költségét 2013. évi költségvetésében szerepelteti és biztosítja. 
 
Határidı: 2013. február 10. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 

A határozatról értesül: 
 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna jegyzıi feladatokkal megbízott köztisztviselı 
3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
4. ELİ-SZER KFT. (6100 Kiskunfélegyháza, Kert u. 10.) 
5. irattár 

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

 
6.) Napirendi pont: 
  
      Tárgy: Elıterjesztés a KEOP-2012-4.10.0/A pályázati konstrukció önkormányzati 
                  projektjeinek tárgyában indítandó elızetes közbeszerzési eljárásokról 
                  (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Németh Péter pályázati referens 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, Urbán Miklós úr a projekt koordinátora részt 
vett a bizottsági ülésen. Elmondja, hogy ma ismét tárgyaltak Urbán úrral arról, hogyan lehetne 
ezt a pályázatot mégis megvalósítani. Egyértelmő, hogy az idı rövidsége miatt a 
közbeszerzést már nem lehet lebonyolítani kellı idıben. Több hiányossága is van ennek a 
dolognak, nincs szerzıdés, ami alapján lehetne dönteni, hogy mire legyen kiírva 
közbeszerzés. 
Ugyanazt javasolja, mint a bizottság, hogy függessze fel a Képviselı-testület a tárgyalásokat a 
projekt elıkészítésére vonatkozóan, és ezen a pályázaton ne vegyen részt. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a KEOP-2012-4.10.0/A pályázati 
konstrukció önkormányzati projektjeinek tárgyában indítandó elızetes közbeszerzési 
eljárásokról szóló határozat-tervezetet. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
13/2013. (I.30.) Kth. 
 
KEOP-2012.4.10.0/A pályázati konstrukcióra tervezett benyújtású projekt 
elıkészítésének felfüggesztése 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a KEOP-2012-4.10.0/A 
jelő „Helyi hı és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” c. 
pályázati konstrukcióra tervezett benyújtású projektjének elıkészítését azonnali 
hatállyal felfüggeszti, továbbá visszavonja a 361/2012.(XII.14.) Kth. számú 
határozatát. 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 

A határozatról értesül: 
 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna jegyzıi feladatokkal megbízott köztisztviselı 
3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
4. Németh Péter pályázati referens 
5. irattár 

================= 
7.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés KEOP-2012-5.5.0/A pályázati konstrukció önkormányzati 
                 projektjeinek tárgyában 
                 (Szóbeli elıterjesztés) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Németh Péter pályázati referens 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez egy épületenergetikai pályázat, amellyel kapcsolatban annyi változás történt, hogy az 
elmúlt napokban meghosszabbították a pályázat beadási határidejét 2013. február 11-re. 
Elmondja, hogy még elıterjesztést nem készült, így egy rendkívüli Képviselı-testületi ülésre 
szükség lesz a jövı héten, szerdán vagy csütörtökön.  
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a KEOP-2012-5.5.0/A pályázati konstrukció önkormányzati 
projektjeinek tárgyáról szóló napirendet napolja el a Képviselı-testület. Jövı héten amikor 
meglesz az elıterjesztés rendkívüli Képviselı-testületi ülés keretében tárgyaljunk róla. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
14/2013. (I.30.) Kth. 
 
KEOP-2012-5.5.0/A pályázati konstrukció önkormányzati projektjeinek tárgyában 
született döntés 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a KEOP-
2012-5.5.0/A pályázati konstrukció önkormányzati projektjeinek tárgyában a jövı 
héten, az e-tárgyról szóló elıterjesztés ismeretében Rendkívüli Képviselı-testületi ülés 
keretében dönt. 
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Határidı: 2013. február 5. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 

A határozatról értesül: 
 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna jegyzıi feladatokkal megbízott köztisztviselı 
3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
4. Németh Péter pályázati referens 
5. irattár 

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

8.) Napirendi pont: 
 
      Tárgy: Beszámoló a piac 2012. év IV. negyedévi mőködésérıl 
                  (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Bozó Imréné piacfelügyelı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondja, hogy az elıterjesztésbıl az látszik, hogy a piac látogatottsága mind eladói, mind 
vásárlói szempontból még elég alacsony. Véleménye szerint kellı türelemmel kell lenni, mert 
az utóbbi idıben Tiszaalpáron a piac megszőnt. Az 1970-80-as években jól mőködı piac volt, 
reméli, hogy újra hasonlóan fog mőködni, mert az a település gazdaságának egyfajta 
tükörképe is. Ennek érdekében próbál mindent megtenni az önkormányzat. Kérte a bizottsági 
ülésen, hogy a határozatnak az a része, ahol felkérik a polgármestert, hogy dolgozzon ki 
módszert arra, hogy eredményesebb legyen a piac, az ne szerepeljen a határozatban, mert 
módszert ugyan kidolgozhat, de attól még nem lesz eredményesebb. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Úgy érzi, hogy az önkormányzat, illetve a polgármester azzal, hogy létrejött a piac, megtett 
mindent, a többi a falusiakon múlik. Az, hogy a nyitás éppen szezon közepén történt, ebbıl a 
szempontból „felkészületlenül” érte a lakosságot. Az idei évet már akár az a 400 
munkanélküli abban a hitben kezdheti, hogy a kiskertjében próbál termelni zöldséget, amit 
kivihet a piacra, és el tudja adni. Tiszaalpár olyan település, ahol nincs szinte nincs olyan ház 
ahol nincs kiskert, így ezt mindenki meg tudja tenni fıleg az, aki rá van szorulva. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Elmondja, hogy a bizottsági ülésen is említette, hogy a termelıi piacot valamilyen szinten 
reklámozni kellene, ezt április hónapra gondolja. A piac nyitva tartását is át kellene gondolni 
a tavaszi, nyári hónapokra. Javasolja, hogy akkor már ne csak 4 napon legyen nyitva. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Úgy gondolja, hogy az árutermelés és értékesítés kis volumenben csak veszteségesen tud 
mőködni Tiszaalpár vonatkozásában. 

 
Bartucz István településüzemeltetı 17,55 órakor megérkezett a 

Képviselı-testületi ülésre. 
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Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Nem tudja, hogy egy kiskertben miféle veszteség termelhetı. Némi befektetés természetesen 
igényeltetik izomerıbıl és locsolóvízbıl és pár szem vetımagból, de a nyereség 
mindenképpen forintban mérhetı. 
 
Barna Sándor, képviselı:  
 
Elmondja, hogy a tegnapi bizottsági ülésen kérte, hogy a testületi ülésen döntéshozó munka 
folyjék. Az eddigi hozzászólások a napirendre vonatkozóan nem kapcsolódtak a piac 2012. év 
IV. negyedévi mőködéséhez. Azt kéri, hogy a Képviselı-testület lehetıleg maradjon a 
napirendnél. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Véleménye szerint csatlakozva a reklámhoz, kampányhoz, ingyenessé kellene tenni egy 
bizonyos kör számára, például a munkanélküliek esetében az asztalfoglalást. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Közli, hogy megvizsgálja ezt is a Képviselı-testület. 
 
- Szavazásra bocsátja a piac 2012. év IV. negyedévi mőködésérıl szóló határozat-tervezetet 
azzal, hogy a 2013. áprilisi Képviselı-testületi ülésre legyen elıterjesztés arról, hogy a 
termelıi piac milyen módon legyen reklámozva. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
15/2013. (I.30.) Kth. 
 
Beszámoló a piac 2012. év IV. negyedévi mőködésérıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az írásbeli 
elıterjesztésben foglalt beszámolót megtárgyalta és elfogadja. Felkéri a 
polgármestert, hogy a 2013. áprilisi Képviselı-testületi ülésre készüljön elıterjesztés 
arra vonatkozóan, hogy a termelıi piac milyen módon legyen reklámozva. 

Melléklet: 4 db. 
Határidı: 2013. április 30. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester/Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna 

jegyzıi feladatokkal megbízott köztisztviselı 
A határozatról értesül: 
1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna jegyzıi feladatokkal megbízott köztisztviselı 
3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
4. Bartucz István, mint a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetıje 
5. irattár 



 20 

 



 21 

 



 22 

 



 23 

 



 24 

9.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat szilárd hulladékszállításra 
                 vonatkozó rendelet módosítására 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna 
                   jegyzıi feladatok ellátásával megbízott köztisztviselı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Sajnos nem tud mást tenni, mint javasolni a Képviselı-testületnek, - a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsági javaslat is az volt, - hogy a maximális 8 %-os áremelést, amit a konzorcium 
megszavazott fogadja el addig az átmeneti ideig, ebben parlamenti intézkedés nem történik. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Megkérdezi, hogy mi van akkor, ha nem fogadja el a Képviselı-testület. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Válaszul elmondja, hogy a konzorciummal megkötött szerzıdés szerint amennyiben nem 
fogadja el, vagy csökkentetten fogadja el, akkor a különbséget az önkormányzatnak kell 
állnia.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Elmondja, hogy nem arról van szó, hogy elfogadja a testület vagy nem, mert ezt a 8 %-os 
emelést 2012. november 30-án már elfogadta. Most ennek a rendeletbe való beépítésérıl szól 
az elıterjesztés.  
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Véleménye szerint a konzorciumba tartozó települések polgármestereinek egyszer nemet kell 
mondani az ilyen nagymértékő áremelésekre. Semmi nem indokolja, hogy az inflációs rátához 
képest duplájára emelik a szolgáltatási díjat.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Válaszul elmondja, hogy a kistérség összes polgármestere ennek rendszeresen ellene szavaz, 
de sajnos abban a szavazókörben a 82 település közül mindig alulmaradnak. Nem érti, hogy 
azok, akik megszavazzák milyen érdek mentén szavazzák meg.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Elmondja, hogy figyelembe kell venni, hogy nem minden polgármester ugyanazzal a 
szavazattal van jelen a konzorciumi üléseken, hanem a lakosságszámmal arányosan. A mi 
településünk elıtt a lehetıségek nem annyira nyitottak, hogy más variációt próbáljon 
kialakítani.  
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Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Azt kéri, hogy a jövıben készüljön egy kimutatás, hogy a valószínősíthetı legrosszabb 
díjtételre beárazva mekkora költséget jelentene ez az önkormányzat részére.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
többször módosított, egységes szerkezetbe foglalt 9/2008.(IX.19.) Ktr. számú rendelet 
módosításáról szóló elıterjesztést. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testültének 

2/2013.(I.31.) Ktr. számú önkormányzati rendelete 
 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt 9/2008.(IX.19.) Ktr. számú rendeletének módosításáról 

 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 91.§ (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Képviselı-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 
 

1.§ Az a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt 9/2008.(IX.19.) Ktr. számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: 
Ör.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul. 
 

2.§ Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. 
 
 
 

 
Dr. Vancsura István        Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna  
     polgármester              jegyzıi feladatokkal megbízott                                             
                                                                                                         köztisztviselı 
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1. melléklet a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testültének 
2/2013.(I.31.) Ktr. számú önkormányzati rendelethez 

 
A települési szilárd hulladék közszolgáltatás díjai 2013. évre 

(a díjak nettóban értendıek) 
Lakossági győjtıedényzetek egyszeri ürítési díjai 

 

Edényzetek őrtartalma                                Ft/ürítés                             + 8 % 

   a)     70 literes 181 195 

   b)     80 literes  207 224 

   c)   110 literes 285 308 

   d)   120 literes  311 336 

   e)   240 literes 622 672 

   f) 1100 literes 2.849 3.077 

   g) 5 m3-es konténer 12.950 13.986 

 
Közületi győjtıedényzetek maximalizált egyszeri ürítési díjai 

 

Edényzetek őrtartalma                                  Ft/ürítés                            + 8 % 

   a)   110 literes 309 334 

   b)   120 literes  337 364 

   c)   240 literes 674 728 

   d) 1100 literes 3.091 3.338 

   e) 4 m3konténer 11.240 12.139 

   f) 5 m3-es konténer 14.050 15.174 

   g) 15 m3-es konténer 42.150 45.522 

   h) 32 m3-es konténer 89.920 97.114 

 
Konténer bérleti díj 

 

Edényzetek őrtartalma                                   Ft/ürítés                            + 8 % 

   a)     1100 literes 1558 1.683 

   b)     5000 literes  7366 7.955 
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Konténermosatási díj 
 

Edényzetek őrtartalma                                   Ft/ürítés                           + 8 % 

   a) 1100 és 5000 literes 2458 2.655 

 
 
 

 Felgyıi Regionális Hulladékkezelı Központ maximalizált befogadási díjai 
 

Hulladék megnevezése                                    Ft/ürítés                           + 8 % 

   a) vegyes kommunális 15,00 16,2 

   b) zöld hulladék 7,00 7,6 

   c) inert (engedély birtokában) 1,7 1,8 

 
 

================ 
 
10.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés a Tiszaalpári Sportegyesület kérelmére 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
A Sportegyesület 445.000,- Ft-ot kér az egyesület emeletén lévı közel 50 m2-es helyiség 
felújításához, ezáltal alkalmassá válik a helyiség egy konditerem kialakítására. Korábban egy 
3,8 millió Ft-os pályázatot nyert a sportegyesület. A gépeket megvásárolták, de elhelyezni 
nem tudják, így a fiatalok nem tudják ezeket a gépeket használni. Azért kérik sürgısséggel ezt 
az összeget, mert a munkát társadalmi munkában végeznék el, és a téli hónapokban még meg 
tudnák csinálni.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Megkérdezi, hogy ezt a konditermet csak Sportegyesületi tagok fogják használni, vagy bárki. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen elnök úr úgy nyilatkozott, hogy 2000,- Ft-os 
tagsági díj ellenében nyitott lesz bárki számára. Ez is egyfajta gesztus az iskola felé a 
megemelkedett testnevelési órák számára való tekintettel.  
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
A Sportegyesületet igen sok kritika érte az anyagi támogatások miatt. Szeretné ha mindenki 
meggyızıdne arról, hogy az elmúlt két év mirıl szólt a Sportegyesület életében. Amikor 
megtörtént ez a pályázati kiírás, már akkor is arra gondoltak, hogy nem a maguk érdekében 
pályáznak, hanem a település érdekében. Ha már ezeket a kondigépeket megnyerték, akkor az 
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lenne a jó, ha ezt minél több ember ki tudná használni. Elmondja, hogy a gépek mindenki 
számára hozzáférhetıek lesznek, a 2000,- Ft mindenkire egyformán fog vonatkozni.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Ezt tudja támogatni, viszont felhívja a figyelmet, hogy hamarosan elérkezik a testület az 
évnek azon szakaszába, hogy dönteni kell az ez évi támogatásokról is. Nem vitatja, hogy ezek 
a plusz pénzek nemes célra mentek, viszont látni kell azt, hogy ha összességében vannak 
nézve az összegek, akkor már a 4 millió Ft-ot is meghaladta az-az összeg, ami a 
Sportegyesület számára lett nyújtva. Figyelembe kell venni, hogy több mint 10 civil szervezet 
van a településen és például a mővészeti iskolát az összeomlás fenyegeti. Ezt az összeget 
természetesen megszavazza, de hozzáteszi, hogy erre az évre egy sokkal szigorúbb és elıbbre 
látóbb politikát kell folytatni.  
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
A Sportegyesület mőködése mindig is kimondottan a gyerekekrıl, a fiatalokról szólt. 
Nem lehet különválasztani, hogy az iskola átkerült az államhoz, a Sportegyesület pedig 
maradt önkormányzati tulajdon. Azt a mennyiségő tornaórát amit szeptembertıl az iskolára 
hárítottak, képtelenség megtartani csak úgy, hogy egy óra alatt három tornaóra van a pályán.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Véleménye szerint a sportegyesület mindent megtesz azért, hogy ez a beruházás hasznosuljon 
és legyen befejezve. Azt javasolja, hogy a hátralévı két költségvetési ciklusban ami még hátra 
van, azok a beruházások amik még folyamatban vannak, legyenek befejezve.  
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Tiszaalpár Sportegyesület részére a konditerem helyiségének 
kialakítására kért 445.000,- Ft összegő támogatást biztosítsa a Képviselı-testület azzal, hogy a 
költségvetésben a civil szervezetek és egyesületek részére juttatott összegek eldöntésénél ezt 
az összeget vegye figyelembe.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
16/2013. (I.30.) Kth. 
 
Tiszaalpári Sportegyesület kérelme 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42.§ (2) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpári Sportegyesület 
részére a konditerem helyiségének kialakítására 445.000,- Ft összegő támogatást biztosít. 
A költségvetésben a civil szervezetek és egyesületek részére juttatott támogatások 
megítélésénél ezt az összeget figyelembe veszi.  
 
A határozatról értesül: 
1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna jegyzıi feladatokkal megbízott köztisztviselı 



 29 

3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
4. Parádi László a Tiszaalpár Sportegyesület elnöke 
5. irattár 

============== 
 
11.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Javaslat a 2013. évi közfoglalkoztatásra 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Bartucz István településüzemeltetı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, támogatta. Azt javasolta, 
hogy a régi piac területének rendbetételével kapcsolatban a 2013. márciusi bizottsági, illetve 
Képviselı-testületi ülésre készüljön elıterjesztés. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a 2013. évi közfoglalkoztatásról szóló 
határozat-tervezetet. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
17/2013. (I.30.) Kth. 
 
2013. évi közfoglalkoztatási javaslat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 
közfoglalkoztatási alapprogramját az írásbeli elıterjesztésben foglaltak szerint 
megtárgyalta és elfogadta. Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy jogszabályi 
feltételek megismerését követıen dolgozza ki a költségvetésre is kiterjedıen az 
önkormányzat közfoglalkoztatási részletes programot. 
 
Felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az operatív feladatokat lássa el. 

 
Határidı: a jogszabályi feltételek megismerését követıen azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester/Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna jegyzıi 

feladatokkal megbízott köztisztviselı 
 
A határozatról értesül: 
1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna jegyzıi feladatokkal megbízott köztisztviselı 
3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
4. Bartucz István település üzemeltetésért felelıs munkatárs 
5. irattár 

============== 
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12.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: A Településgazdálkodási Kft. feladatkörét meghatározó munkacsoport 
                   létrehozása (Szóbeli elıterjesztés) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. Javaslata, hogy 8 fıvel alakuljon 
meg a Településgazdálkodási Kft. mőködését meghatározó munkacsoport. A munkacsoport 
tagjaira az alábbiakat javasolja a bizottság: 
A munkacsoport vezetıje: Barna Sándor képviselı 
A munkacsoport tagjai: Dr. Csernus Tibor képviselı, Kacziba Sándor képviselı, Bartucz 
István településüzemeltetı, Szabó Sándor könyvelı, Bodor Ádám Tiszaalpár, Kátai sor 10., 
Kiss Lajos Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 72., Tornyi Gyula Laki Gazda Kft. vezetıje. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Úgy érzi, hogy ezt a napirendet az Ügyrendi Bizottságnak is meg kellett volna tárgyalni. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Elmondja, hogy ez a bizottság majd beterjeszti az elıterjesztését a Képviselı-testület asztalára 
és a Képviselı-testület fog a Kft. további mőködésérıl dönteni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Településgazdálkodási Kft. mőködését meghatározó 
munkacsoportnak Dr. Csernus Tibor képviselı tagja legyen. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
javaslatot. 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Településgazdálkodási Kft. mőködését meghatározó 
munkacsoportnak Kacziba Sándor képviselı tagja legyen. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 fı nem vett részt a szavazásban 
– elfogadta a javaslatot. 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Településgazdálkodási Kft. mőködését meghatározó 
munkacsoportnak Bartucz István településüzemeltetésért felelıs munkatárs tagja legyen. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta a 
javaslatot. 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Településgazdálkodási Kft. mőködését meghatározó 
munkacsoportnak Szabó Sándor könyvelı (Szabó-Szoft Üzleti BT.) tagja legyen. 
 



 31 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
javaslatot. 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Településgazdálkodási Kft. mőködését meghatározó 
munkacsoportnak Bodor Ádám (Tiszaalpár, Kátai sor 10.) tagja legyen. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
javaslatot. 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Településgazdálkodási Kft. mőködését meghatározó 
munkacsoportnak Kiss Lajos (Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 72.) tagja legyen. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
javaslatot. 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Településgazdálkodási Kft. mőködését meghatározó 
munkacsoportnak Tornyi Gyula a Laki Gazda Kft. vezetıje tagja legyen. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
javaslatot. 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Településgazdálkodási Kft. mőködését meghatározó 
munkacsoportnak a vezetıje Barna Sándor képviselı legyen.  
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással, 1 fı nem vett 
részt a szavazásban – elfogadta a javaslatot. 
 
A szavazatok alapján a Képviselı-testület az alábbi határozatot hozza: 
 
18/2013. (I.30.) Kth. 
 
Településgazdálkodási Kft. mőködését meghatározó munkacsoport létrehozása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
Településgazdálkodási Kft. mőködésére munkacsoportot hoz létre.  
 
A munkacsoport vezetıje: Barna Sándor képviselı 
A munkacsoport tagjai: Dr. Csernus Tibor képviselı 
                                      Kacziba Sándor képviselı 
                                      Bartucz István településüzemeltetésért felelıs munkatárs 
                                      Szabó Sándor könyvelı (Szabó-Szoft Üzleti BT.) 
                                      Bodor Ádám Tiszaalpár, Kátai sor 10. 
                                      Kiss Lajos Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 72. 
                                      Tornyi Gyula Laki Gazda Kft. vezetıje 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester, munkacsoport tagjai 
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A határozatról értesül: 
 
1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna jegyzıi feladatokkal megbízott köztisztviselı 
3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
4. A munkacsoport tagjai 
5. irattár 
 

================ 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
2013. február 4-én, hétfın 17,00 órakor lenne a munkacsoport elsı ülése. Kéri, hogy 
készüljön el egy olyan anyag, amely tartalmazza, hogy mi az, ami a Kft. feladatkörébe 
beletartozhat.  
 
13.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Czinegéné Kiss Andrea kérelme a „Tiszaalpár Helyi Termék Védjegy”  
                   használathoz (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Kapus Márta köztisztviselı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag támogatta. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja Czinegéné Kiss Andrea kérelmét a 
„Tiszaalpár Helyi Termék Védjegy” használatára vonatkozóan. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
19/2013. (I.30.) Kth. 
 
Czinegéné Kiss Andrea kérelme a „Tiszaalpár Helyi Termék Védjegy” használatára 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Czinegéné Kiss Andrea (6066 
Tiszaalpár, Thököly u. 29.) 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. 
 
Határidı: 2013. február 15. 
Felelıs: dr. Vancsura István polgármester 
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A határozatról értesül: 
1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna j.f.m.k. 
3. Czinegéné Kiss Andrea (6066 Tiszaalpár, Thököly u. 29.) 
4. irattár 

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

14.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Popper József kérelme a „Tiszaalpár Helyi Termék Védjegy” használatához 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Kapus Márta köztisztviselı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag támogatta. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja Popper József kérelmét a „Tiszaalpár 
Helyi Termék Védjegy” használatára vonatkozóan. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
20/2013. (01.30.) Kth. 
 
Popper József kérelme a „Tiszaalpár Helyi Termék Védjegy” használatára 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Popper József (6066 Tiszaalpár, 
Kádár Lajos u. 43.) 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. 
 
Határidı: 2013. február 15. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
  
A határozatról értesül: 

5. dr. Vancsura István polgármester 
6. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna j.f.m.k. 
7. Popper József (6066 Tiszaalpár, Kádár Lajos u. 43.) 
8. irattár 

 
============= 
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15.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Beszámoló a 2012. évi nyári gyermekétkeztetésrıl 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz( 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Kiss Mária óvodavezetı 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részletesen tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Elmondja, hogy az önkormányzat biztosította a nyári gyermekétkeztetést a rászoruló 
gyermekek részére, de ez nem lett teljes mértékben kihasználva. Felhívja a figyelmet arra, 
hogy ha van ilyen lehetıség az idei évben, akkor legyen meghirdetve a rászorulók számára, 
amire nekik reagálni kellene.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azok, akik a jogszabály szerint igénybe vehetik írásos értesítést fognak kapni, ez eddig is így 
mőködött a hivatalban.  
 
- Szavazásra bocsátja a 2012. évi nyári gyermekétkeztetésrıl szóló beszámolót. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
21/2013. (I.30.) Kth. 
 
Beszámoló a 2012. évi nyári gyermekétkeztetésrıl 
 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi szociális nyári 
gyermekétkeztetésrıl szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 

Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester/Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna jegyzıi 

feladatokkal megbízott köztisztviselı 
 
A határozatról értesül: 
1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Méhész László jegyzı 
3. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna jegyzıi feladatokkal megbízott köztisztviselı 
4. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
5. Kiss Mária intézményvezetı 
6. irattár 

============ 
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16.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Beszámoló a játszóterek felülvizsgálatáról 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Bartucz István településüzemeltetésért felelıs munkatárs 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondja, hogy a jogszabályok szerint 2 évente kell felülvizsgáltatni a játszótereket. A 
jelenlegi engedély 2013. novemberéig érvényes, ezért ebben az évben a költségvetésben erre 
tervezni kell mintegy 950.600,- Ft-ot. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
A 950.600,- Ft-ot egy kicsit sokallja. Javaslatot tesz arra, hogyan lehetne ezt a kiadást 
csökkenteni: 
A lecserélt eszközöket leltárba kell venni, le kell selejtezni, meg kell hirdetni a lakosság 
részére és egy árverésen értékesíteni kell.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Válaszul elmondja, hogy benne van a határozat-tervezetben, hogy a feladatok elvégzésére 
részletes terv lesz kidolgozva.  
Szavazásra bocsátja a játszóterek felülvizsgálatáról szóló határozat-tervezetet. 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
22/2013. (I.30.) Kth. 
 
Beszámoló a játszóterek felülvizsgálatáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az írásbeli elıterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és az abban foglaltak szerint támogatja. Felkéri Dr. Vancsura 
István polgármestert, hogy a feladat elvégzése érdekében tervezett költségeket a 
költségvetés elkészítése során vegye figyelembe, és a feladatok elvgézére – a további 
jogszabályi feltételek megismerése után – részletes tervet dolgozzon ki. 
Felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az operatív feladatokat lássa el. 

Határidı: pénzügyi feladatok: azonnal/kivitelezés: 2013. április 15. 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester/Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna jegyzıi 

feladatokkal megbízott köztisztviselı 
A határozatról értesül: 
1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna jegyzıi feladatokkal megbízott köztisztviselı 
3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
4. Bartucz István település 
5. Irattár 
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17.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Képviselık kérdései, interpellációi 
                   Beszámoló a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról 
                   és az elızı ülés óta történt fontosabb eseményekrıl 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondja, hogy a Várossá nyilvánítási pályázat elkészült, a tegnapi napon a 
Kormányhivatalhoz benyújtásra került.  
Tájékoztatásul elmondja, hogy folyamatban van egy KEOP pályázat, amelyre a Kiskunsági 
Nemzeti Park pályázott, és a Nagyvárat érinti. Ha nyer a végsı pályázat, akkor a Nagyvárnak 
az a része, amely a rét felıl van, annak a helyreállítása megtörténik.  
Az aljegyzıi pályázatra két pályázat érkezett be. Ezzel kapcsolatban kéri a képviselıtársakat, 
hogy a testületi ülés után errıl legyen megbeszélés.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Véleménye szerint a polgármester úrtól elvárható lett volna, hogy a helyi civil 
szervezeteknek, egyesületeknek, iskolavezetınek, óvodavezetınek küldött volna egy 
karácsonyi üdvözletet. Tavaly még e-mail-ben lett küldve, most még ez sem történt meg.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megköszöni az észrevételezést, érzékelte ezt a dolgot. Bizonyos e-mail-ek kimentek, ami 
sajnos nem volt teljes körő.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Novák Gábor a Motoros Egyesület elnöke kérte, hogy augusztus 10-re biztosítsa részükre az 
önkormányzat a kistérségi sátort. Nem tudja, hogy miért van az, hogy 2 alkalommal kérheti el 
ezt a sátort egy település egy évben. Szerinte a 2 alkalom kevés. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Két alkalommal lehet igénybe venni kedvezményesen, ezen kívül is igénybe lehet venni piaci 
alapon. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Úgy emlékszik, hogy tavaly csak 1 alkalommal lett igénybe véve, a Mihály Napi 
rendezvényen, ezért javasolja, hogy az idén legalább a 2 alkalom legyen kihasználva. Kéri, 
hogy a polgármester kezdeményezze a kistérség felé, hogy mivel a sátor az önkormányzaté, 
jogában álljon többször is igénybe venni.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyetért azzal, hogy az önkormányzati rendezvényekre, a Mihály Napi rendezvényre és 
augusztus 20-ra kedvezményesen legyen megkérve a sátor. A civil szervezeteknek pedig piaci 
áron álljon rendelkezésre, mellyel kapcsolatosan legyen kiküldve egy körlevél. 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy az önkormányzati rendezvényekre: a Mihály Napi rendezvényre 
és augusztus 20-ra vegye igénybe kedvezményesen az önkormányzat a kistérségi sátort.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
23/2013. (I.30.) Kth. 
 
Kistérségi sátor igénybevétele 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a két önkormányzati 
rendezvényére: Mihály Napi rendezvény és az augusztus 20-i rendezvény esetében veszi 
igénybe kedvezményesen a kistérségi sátort.  
 
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 
1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna jegyzıi feladatokkal megbízott köztisztviselı 
3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
4. Irattár 
 

============= 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Szeretné, ha olyan költségvetés lenne beterjesztve a 2013-as évre, amely úgy tartalmazná a 
személyi béreket, hogy még nem vagyunk város. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Lakossági megkeresést jelent be, mely szerint – maga is így látja - egyre több a kóbor kutya a 
faluban. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Következı testületi ülésre errıl elıterjesztés lesz.  
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Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Elmondja, hogy Csongrád felıl Tiszaalpárra érve viharsarki állapotok uralkodnak évek óta.  
Van ott egy épület, amelynek összerogyott a teteje. Az önkormányzat körbeszalagozta, 
életveszélyessé van nyilvánítva, ennek ellenére bemegy a tulajdonos a házba és mellette 
továbbra is közlekedı emberek vannak. A Kıvágó féle ház melletti járdát az Ady E. utca és a 
Vásárhelyi utca sarkán folyamatosan használják az emberek. Ennek a háznak a tőzfala nagyon 
romos állapotban van, valamit tenni kellene ellene addig, amíg valakire rá nem dıl.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondja, hogy tavaly fel lettek mérve ezek az épületek. 23 számra emlékszik, ami közel 
ilyen vagy még rosszabb állapotban van. A legnagyobb probléma azzal van, hogy elrendelik a 
bontást és utána megáll a dolog, mert ezt valakinek finanszírozni kellene. A tulajdonost is 
nehéz felderíteni, de sok esetben a tulajdonos olyan rossz anyagi helyzetben van, hogy nem 
tud semmit tenni. Kell keresni erre valami megoldást, mert ez komoly probléma. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Kéri, hogy a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról szóló táblázat legyen 
átküldve e-mail-ben a képviselıknek, mert az egész testületi mőködésnek ez a táblázat a 
lényege.  
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, jegyzıi feladatok ellátásával megbízott köztisztviselı: 
 
Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy mérhetetlen nagy lemaradásból kellett a táblázatot 
összeszedni. Elmondja, hogy pontosítva lesz a táblázat, mert maga is úgy tud dolgozni belıle. 
Átszervezés folyik a hivatalban azért, hogy hatékonyabban tudjanak a kollegák dolgozni, de 
ehhez idıre van szükség. Az informatika is átalakítás alatt van, jelenleg még nem alkalmas 
arra, hogy gyorsabban és magasabb színvonalon dolgozzon a hivatal. Valószínő, hogy február 
végétıl lehet az új rendszert használni.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Kéri, hogy a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló elıterjesztés az Ügyrendi 
Bizottsági ülésre is be legyen terjesztve. Ha valami felmerül ezzel a napirenddel kapcsolatban, 
akkor már ott meg lehessen tárgyalni. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, jegyzıi feladatok ellátásával megbízott köztisztviselı: 
 
Véleménye szerint ennek nincs akadálya, az SzMSz-be bele lehet tenni, ha az Ügyrendi 
Bizottság egyetért vele. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Elmondja, hogy beadott egy pendrive-ot már 3-4 hónapja Bársony Lajosnak, hogy másolja rá 
a szennyvízprojektet, ami számára fontos a pénzügyi helyzet megnyugtatása végett. 
Jegyzı asszonyt megkéri, hogy a Lajosnak szóljon ebben az ügyben. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megnyugtatásként elmondja, hogy a napokban volt egy teljes körő ellenırzés a 
szennyvízprojekttel kapcsolatban és a vélemény az volt, hogy nagyon sok helyen jártak, de 
ilyen rendezetten sehol nem találták a dolgokat.  
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Megkérdezi, hogy az óvodát eladta-e már az önkormányzat, ha igen, befolyt-e már a 
pénzösszeg. 
Elmondja, hogy egyre több törvényt hoz az Országgyőlés és a régi ciklusokban igényt tartott a 
Magyar Közlönyre. Lehetıség van-e a képviselık részére egy közlöny megrendelésére? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Válaszul elmondja, hogy az óvoda eladása folyamatban lévı ügy, még nincs lezárva. 
A Magyar Közlöny pedig számtalan formában elérhetı, legegyszerőbben megtalálható a 
Községi Közkönyvtárban vagy az interneten.   
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, jegyzıi feladatok ellátásával megbízott köztisztviselı: 
 
Fontosnak tartja elmondani, hogy jelenleg nem jegyzıi státuszban dolgozik a hivatalban, 
hanem jegyzıi feladatok ellátásával megbízott köztisztviselıként. Jegyzı asszony létezı 
státuszban lévı kollega, aki jelenleg a gyermeke ápolása céljából tartózkodik otthon. 
Reményei szerint majd nemsokára vissza fog jönni, tehát ıt illeti meg ez a titulus.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
24/2013. (I.30.) Kth. 
 
Beszámoló a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő testületi 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidı: értelemszerő, folyamatos 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester, Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna 
              jegyzıi feladatok ellátásával megbízott köztisztviselı 
 

================= 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja az elızı ülés óta történt fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatót. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
25/2013. (I.30.) Kth. 
 
Tájékoztató az elızı ülés óta történt fontosabb eseményekrıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az elızı ülés óta történt fontosabb 
eseményekrıl szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidı: értelemszerő, folyamatos 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 

=============== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több napirendi pont nincs, a Rendkívüli Képviselı-testületi ülést 19,20 órakor bezárja. 
Megkéri a képviselıket, hogy egy zártkörő megbeszélésre maradjanak a tanácsteremben. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

   /:  Dr. Vancsura István  :/                              /:  Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna  :/ 
            polgármester                                             jegyzıi feladatok ellátásával megbízott 
                                                                                                köztisztviselı 
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