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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 4072/2014. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 01-jén 

tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Dr. Vancsura István polgármester, 
  Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
  Barna Sándor, Bolláné Csernák Csilla, 
  Győri István, Kacziba Sándor,  

Dr. Puliusné Sárdi Mária, Dr. Vancsura Zoltán (8 fő) 
Dr. Menyhárt Anett jegyző 
Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
 

Külön megjelentek:  Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Bartucz István településüzemeltetési előadó 
 Bodor Ádám a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
 Csernák Sándorné óvodai dajka 
 Erdei Attila a Frédy Produkció megbízottja 
 Győri Lászlóné védőnő 
 Kiss Mária óvodavezető 
 Németh Ferenc egyéni vállalkozó 
 Novák Ferencné óvodai dajka 
 Palásti Viktor Gondozási Központ vezető 
 Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 
 Szentirmay Tamás újságíró 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselő:  Dr. Csernus Tibor 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Török Annamária 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 17:16 órakor, hogy a Képviselő-testület 
8 fővel határozatképes. Bejelentette Dr. Csernus Tibor később érkezik. 1. pontban tájékoztatót 
hallhatnak Bársony Lajosnak a Megyei Közgyűlés által adományozott kitüntetéséről. Zárt ülés 
a végére kerül, előre vennék az 5., 14., 10., 12. és 19-es napirendi pontokat, utána következne 
a Frédy Produkciós Kft. kérelme. A végén, a beszámolók előtt tárgyalnák a településrendezési 
tervet, Vajda Márta kérelmét és végül a szociális földprogramról szóló tájékoztatót. 
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Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását az elhangzott 
változtatásokkal. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a napi-
rendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok:  

 
1. Tájékoztató Bársony Lajos Bács-Kiskun Megye Közszolgálatáért díj kitüntetéséről 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

2. Nyugdíjba vonuló önkormányzati intézményi dolgozók munkájának megköszönése 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  

 
3. Előterjesztés Közalkalmazotti Megállapodás módosítására 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

4. Előterjesztés Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosí-
tására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző   
 

5. Előterjesztés a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. adósságának rendezésére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Bodor Ádám, a Településgazdálkodási 
Kft. ügyvezetője / Kacziba Sándor, a Felügyelő Bizottság elnöke 
 

6. Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda fénymásolójának és színes 
nyomtatójának cseréjére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Rozsnyói Ákos informatikus  
 

7. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok 
szennyvízcsatorna-hálózat bekötése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

8. Előterjesztés a Frédy Produkciós Kft. rendezvényéhez történő hozzájárulási kérelem-
ről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

9. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő, Tiszaalpár, 
Ady E. u. 61. szám alatti ingatlan vonatkozásában érkezett vásárlási szándékról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
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Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

10. Előterjesztés a Gondozási Központ 2013. évi munkájának értékelésére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
             Palásti Viktor, a Gondozási Központ Vezetője  
     

11. Előterjesztés Kerekes András hangtechnikus megbízási szerződésének meghosszabbí-
tására, tájékozató 2014. október 31-ig tartó megbízási szerződésekről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

12. Beszámoló az Első Szociális Szövetkezet eddigi tevékenységéről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Ajtai Elemér, a szövetkezet elnöke 

 
13. Előterjesztés településrendezési eszközök 2014. évi módosításáról és a Partnerségi 

rend megállapításáról tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
             Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 
 

14. Előterjesztés Tiszaalpár, Attila u. 2. szám alatti ingatlan omlásveszély megszüntetésé-
re 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
              Boris Ferenc igazgatási ügyintéző 

 
15. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi 

II. félévi munkatervére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

16. Előterjesztés Árpád Nyugdíjas Klub kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Kiss Jánosné klubvezető 
            

17. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

18. Előterjesztés Krisztus Szeretete Egyház terembérleti díj mérséklésére vonatkozó ké-
relmére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

19. Előterjesztés településrendezési terv módosításának megindítása tárgyalásos eljárás 
keretében a Tiszaalpáron tervezett vízműtelep létesítése kapcsán tárgyban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
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Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási 
ügyintéző 

 
20. Előterjesztés Vajda Márta Tiszaalpár, Buda N. A. u. 68. sz. alatti lakos kérelméről 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

21. Tájékoztató szociális földprogramról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
22. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehatásáról és az előző képviselő-

testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
     Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
     Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

23. Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 

ZÁRT ÜLÉS 
 

24. Előterjesztés sajátos nevelési igényű óvodás korú kisgyermek speciális mozgásfejlesz-
téséhez keret biztosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Kiss Mária óvodavezető 

 
25. Előterjesztés Nagy Dzsenifer és Ajtai János fiatal házasok első lakáshoz jutási támoga-

tásának kérelméről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

26. Előterjesztés átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

 
1.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Tájékoztató Bársony Lajos Bács-Kiskun Megye Közszolgálatáért díj kitünteté-
séről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, Bársony Lajost a megyei önkormányzat Bács-Kiskun Megye Közszolgálatért díj-
ban részesítette, amelyet körbe adott megtekintésre. A díjat Bársony Lajos kérésére, egészségi 
állapotára való tekintettel ő és jegyző asszony vették át. 

______________________________________________________ 
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2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Nyugdíjba vonuló önkormányzati intézményi dolgozók munkájának megkö-
szönése 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Győri Lászlónénak, Csernák Sándornénak és Novák Ferencnének a Képviselő-testület nevé-
ben és Tiszaalpár nevében megköszönte a hosszú éves munkájukat, amelyet eltöltöttek és egy-
egy csokor virágot adott át részükre. 
 

Győri Lászlóné, Csernák Sándorné és Novák Ferencné megköszönték a virágot, 
majd távoztak a képviselő-testületi ülésről. 

______________________________________________________ 
 
 

3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Közalkalmazotti Megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet aljegyző 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. A mindenkori öregségi nyugdíj minimum összegét javasolta a 
bizottság elfogadásra. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Valamint kiegészülne a családtámogatási ellátással és a tartós kórházi kezelésben részesülés-
sel. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a bizottság javaslatát, hogy kerüljön bele a módosításba a családtámo-
gatási ellátás, a tartós kórházi kezelés és az összeg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 
összege legyen. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
218/2014.(X.01.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalkalmazott Megálla-
podás módosítása tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület a Közalkalmazotti Megállapodás 
módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalta és alábbiak szerint javasolta módosítani: 
 
„Temetési segély 
Kérelmére temetési segély adható a közalkalmazottnak a Ptk. 8:1.§. (1) bekezdésében felso-
rolt közeli hozzátartozója halála esetén. A támogatás maximális mértéke a mindenkori öreg-
ségi nyugdíj minimum.” 
 
„Tartós kórházi kezelés költségeihez hozzájárulás 
Tartós kórházi kezelése esetén a kórházi kezeléshez hozzájárulást biztosíthat az óvodavezető a 
közalkalmazottnak. A hozzájárulás mértéke évente maximum a mindenkori öregségi nyugdíj 
minimum.” 
 
„Családalapítási támogatás 
Családalapítási támogatás adható annak a közalkalmazottnak, akinek az adott költségvetési 
évben gyermeke született. A családalapítási támogatás mértéke gyermekenként a mindenkori 
öregségi nyugdíj minimum. 
A kérelemhez mellékelni kell a gyermek születését tanúsító anyakönyvi kivonatot.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Közalkalmazotti Tanácsa 
6. Irattár 

______________________________________________________ 
 
 

4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának 
módosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző  

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottság támogatta, azzal a kiegészítéssel, hogy a mindenkori öregségi nyugdíj összegét 
kapják. 
 
Szavazásra bocsátotta a bizottság javaslatát. 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
219/2014.(X.01.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Polgármesteri 
Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzatának módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalta az alábbiak 
szerint módosítja: 
A közszolgálati Szabályzat II. Fejezete kiegészül a 3. Alcímmel Családalapítási, szociális 
támogatás címmel, és azon belül a 9/A. §-al, melynek szövege: 
 
 „3. Családalapítási, szociális támogatás 
9/A.§ (1) Családalapítási támogatás adható annak a köztisztviselőnek, akinek az adott költ-
ségvetési évben gyermeke született. A családalapítási támogatás mértéke gyermekenként a 
mindenkori öregségi nyugdíj minimum. 
A kérelemhez mellékelni kell a gyermek születését tanúsító anyakönyvi kivonatot. 
 
(2) Szociális támogatás 
A köztisztviselő számára a következő szociális támogatások nyújthatók: 

a.) temetési segély; 
b.) tartós kórházi kezelés költségeihez hozzájárulás. 
 

(3) Temetési segély adható a köztisztviselőnek a Ptk. 8:1.§. (1) bekezdésében felsorolt közeli 
hozzátartozója halála esetén. A támogatás mértéke a mindenkori öregségi nyugdíj minimum. 
 
(4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjének tartós kórházi kezelése esetén a kórházi keze-
léshez hozzájárulást biztosíthat a Polgármesteri Hivatal. A hozzájárulás mértéke évente ma-
ximum a mindenkori öregségi nyugdíj minimum/fő. 
 
A Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy a Közszolgálati Szabályzat szövegének egysé-
gesítését készítse el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester/ Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Irattár 

______________________________________________________ 
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5.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. adósságának rendezésé-
re 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Bodor Ádám, a Településgazdálkodási 
Kft. ügyvezetője / Kacziba Sándor, a Felügyelő Bizottság elnöke 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A kiegészítésként kiosztott anyag már tartalmazza a bizottsági ülésen megválaszolatlan kérdé-
seket. A gépek is visszaadásra kerülnének, személyi kérdésekről nem kell dönteni, mert tu-
domása szerint Koczur Balázsnak mai nappal megszűnt a munkaviszonya. Veres Lajos 13-15-
ig marad, de őt majd TÁMOP pályázat keretén belül tudja foglalkoztatni az önkormányzat. 
Az ügyvezetőnek és kertésznek október 31-ig szól a szerződése. Ez alatt ideje lesz a kintlévő-
ségeket behajtani. Szerződésnek kell készülnie erről. A táblázat alatt két sor helyett: „az el-
számolás az önkormányzat és a Kft. közötti adásvételi szerződéssel egyenlítődik ki” mondat 
kerülne. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Csökken a tartozás. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Mennyi marad? 20 millió forint? 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Marad a 17,3 millió forint. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Nem látja, hogy a géppark visszakerülne az önkormányzathoz. Mindent adjanak vissza, a két 
pótkocsit, az MTZ traktort, mindent, nehogy a veszteség után értékesítsék. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Október 10-e a lebonyolítása. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Mi lesz a 6.637.494,- Ft-al? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kintlévőség. Bodor Ádám feladata lesz, hogy behajtsa. 
 
Szavazásra bocsátotta az újonnan kiosztott módosított határozat-tervezet elfogadását. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
220/2014.(X.01.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településgazdálkodási Kft. 
eszközparkjának eladásáról az Önkormányzat részére 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48. §. (1) bekezdésben biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete a Településgazdálkodási Kft-től 
az alábbi gépeket vásárolja meg: 
 

gép megjelölése bruttó érték 
John Deere 6900 4 188 450 Ft 
FAI Kamatsu 1 350 355 Ft 
John Deere X 740 416 107 Ft 
Gréder 2 474 705 Ft 
Tolólap 460 935 Ft 
YAP-287 pótkocsi 830 501 Ft 
utánfutó 0 Ft 
lassú jármű és pótko-
csi 1 395 999 Ft 

összesen 
11 117 053 

Ft 
 
Az elszámolás az önkormányzat és a Településgazdálkodási Kft. közötti adásvételi szerződés-
sel egyenlítődik ki. 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert és a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét Bo-
dor Ádámot, hogy a szükséges dokumentációt készítsék elő és az önkormányzat tulajdonába 
kerüljenek vissza az eszközök. 
 
Határidő: 2014. október 10. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester/ Bodor Ádám Településgazdálkodási Kft. ügyveze-
tője 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Bodor Ádám Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
6. Papp Mónika könyvelő 
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7. irattár 
______________________________________________________ 

 
 

6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda fénymásolójának és szí-
nes nyomtatójának cseréjére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Rozsnyói Ákos informatikus            

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az informatikus nem talált ennél jobb ajánlatot, a bizottság csupán 1 igennel támogatta. Ezzel 
az a gond, hogy óvodának szüksége lenne rá, nem tudnak dolgozni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Lehet tudni, hogy a Xerox 7120-as mennyibe kerül? 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Nem lehet pontosan tudni, de kb. annyi az ára, amit 4 év alatt kifizetnek a bérléséért. Az a baj 
nem forgalmazzák, csak így lehet hozzájutni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mennyit nyomtattak a gépen? 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
183 ezret nyomtattak rajta. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Lényegesen nagyobb teljesítménye van ennek az új gépnek. 
 
Szavazásra bocsátotta a nyomtató megvételének elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
221/2014.(X.01.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tündérrózsa Napközi Ott-
honos Óvoda fénymásoló és színes nyomtató cseréje tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a meglévő berendezések további 
javíttatása helyett a Xerox WorkCentre 7120 nevű berendezés bérlését támogatja, melynek a 
48 hónapon keresztül történő bérleti díja: 15.285,-Ft + ÁFA/hó. Ezen felül kerülnek kifizetés-
re a nyomatdíjak. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Rozsnyói Ákos informatikus 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Rozsnyói Ákos informatikus 
6. irattár 

______________________________________________________ 
 
 

7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő ingat-
lanok szennyvízcsatorna-hálózat bekötése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet aljegyző 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Határozott erről a bizottság. Tegnap Németh Ferenc ajánlatát támogatta, de mivel ez most 
módosult, mert további tényező lépett fel megkérdezte Németh Ferencet, kívánja-e módosíta-
ni ajánlatát. 
 
Németh Ferenc, egyéni vállalkozó: 
 
Annyit tud még az ajánlatán bővíteni, hogy a strandnál megcsinálja a tisztító aknát. A Mátyás 
király utcánál is beletette a szennyvízrendszer átfordítást. Mást nem tud engedni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Úgy tudja ráköthet a fürdőnél lévő helyiség is a strandnál. Ha az átfordítás költségét kivennék 
belőle, akkor megközelíthető lenne az ár? 
 
Németh Ferenc, egyéni vállalkozó: 
 
Az átfordítás költsége 70.000,- forint. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Külön kasszából lenne fizetve. 
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Dr. Csernus Tibor képviselő 17:36 órakor megérkezett a képviselő-testületi ülésre, 

így a jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő. 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez még mindig kevés. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Egyik ajánlatnál sincs garancia. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Talán az a garancia, hogy helyi vállalkozóról van szó, bármikor elérhető. Milyen határidővel 
tudná megcsinálni? 
 
Németh Ferenc, egyéni vállalkozó: 
 
Nem tudja a kezdési határidő melyik nap. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
Garanciát beletehet és máris kedvezőbb az ajánlat. 
 
Németh Ferenc, egyéni vállalkozó: 
 
Még nem köthetők a területek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
De ettől függetlenül ki lehet építeni. Jegyző asszonnyal közben egyeztetett, azt mondta 
35.000,- forint a különbség, bevállalja-e? 
 
Németh Ferenc, egyéni vállalkozó: 
 
Bevállalja. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Bocsánat 36.000,- forint a különbség. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Németh Ferenc ajánlatának elfogadását, a csökkentett összeggel, tehát 
810.000,- Ft-tal, valamint külön megállapodásban 70.000,- Ft-ért elvégzi a Mátyás kir. u. 2. 
sz. alatt a szennyvízrendszer átfordítást. 
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
222/2014.(X.01.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő ingatlanok szennyvízcsatorna-hálózat bekötése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a kapott árajánlatok alapján Né-
meth Ferenc egyéni vállalkozót bízza meg az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok 
szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötésével 810.000,- Ft ellenében. Ezen felül külön megál-
lapodás keretében 70.000,- Ft-ért elvégzi a Mátyás király u. 2. szám alatti ingatlannál a meg-
lévő pincei szennyvízrendszer átfordítását. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Vancsura István 
polgármestert és Dr. Menyhárt Anett jegyzőt a megbízási szerződés elkészítésével és aláírásá-
val. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Németh Ferenc egyéni vállalkozó 
6. irattár 

______________________________________________________ 
 
 

8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Frédy Produkciós Kft. rendezvényéhez történő hozzájárulási ké-
relemről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az önkormányzat és a Sportegyesület között kötött megállapodás szerint az önkormányzat 
kimondottan sportcélra adta át a pályát. A területfoglalási kérelembe a pálya és a mellette lévő 
terület is benne van, ez pedig az iskoláé. Az önkormányzati rendezvényeken sem használják a 
pályát. Bármennyire is megkötetett a Sportegyesület és a Frédy Produkciós Kft. között a meg-
állapodás, az tulajdonképpen semmis, mert nincs kompetenciája a Sportegyesületnek dönteni. 
Felmerült, hogy miért nem a Kalandfarmon lesz, de nem lesznek itthon a tulajdonosok. Tehát 
javasolta a régi piac területét, vagy az újfalusi sportpálya területét. Ezen aggályok vannak. 
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Kacziba Sándor, képviselő: 
 
A legelső aggály, hogy a szerződés arról szól, hogy sportrendezvényre használják. Ha önkor-
mányzati rendezvény van, akkor is eléggé lelakják, miért tesznek különbséget. Melyik egye-
sület az, amely az önkormányzat által kapott pénzt megsokszorozza. Ez munkával jár, most is 
20 millió forintos pályázatot nyertek, az a 150-200 ember ezután is meg tudja nézni a mecs-
cseket. Futópályát akarnak kialakítani, ha ez meglesz, a világítás felújítása következik. Amit 
ők letesznek az asztalra, az is a tiszaalpári önkormányzatot és a tiszaalpári lakosokat szolgálja. 
Arra kért mindenkit, támogassa, hogy ennek a bevételével a következő pályázathoz tudjanak 
majd hozzájárulni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Itt is be van osztva a 365 nap, amelyből lehet nem minden napot 100%-ban a sportra használ-
nak ki. Az iskolának is ezt kell tennie. Nem ismeri a Frédy Show-t, gondolja, milyen színvo-
nalas lehet, de az anyagi vonzata biztosan jelentős. Meg tudja érteni és támogatja. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az összes engedély megszerzése megoldható ennyi idő alatt? Amikor megállapodás történt a 
Sportegyesülettel, ezek a problémák nem voltak lefektetve. A településnek nem erre a kultúrá-
ra van szüksége. 
 
Erdei Attila, a Frédy Produkciós Kft. megbízottja: 
 
A büféből szerzett összeg a pálya újra füvesítésére lenne költve. Felvette a kapcsolatot a ka-
tasztrófavédőkkel, mentősökkel, biztonsági őrök is lesznek, valamint a rendőrség is. Történt 
egy megállapodás a Sportegyesület és a Frédy Produkciós Kft. között. Sajnos nem kapott tá-
jékoztatást arról, hogy az önkormányzat tulajdonában áll a sportpálya. Megcsinált már min-
dent, megvan a színpad, amely nagyon sok költségébe van, a plakátok is elkészültek, kifizetett 
mindent. Ha nem is mind a kettő napot, de legalább az egyiket rendezzék meg, mert ha nem 
tartják meg, kártérítési pert kell indítani. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Ki ellen? 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Ki ellen indítana pert? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezért javasolta az újfalusi pályát, a KLIK-től is kell engedélyt kérni. Két napos a rendezvény, 
egy rendező is irányíthatja az ide érkezőket, hogy nem a központi sportpályán, hanem az 2 
km-el távolabb lesz a rendezvény. 
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Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Mennyi összeget remélnek ettől a rendezvénytől? 
 
Erdei Attila, a Frédy Produkciós Kft. megbízottja: 
 
Több millió forintot. Körülbelül 7 milliót. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
Előzetes megegyezés szerint nem kevés pénz kerülne az egyesülethez. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Ha a testület nem bólint rá, akkor kártérítési pert indít? 
 
Erdei Attila, a Frédy Produkciós Kft. megbízottja: 
 
Ha legalább 1 napot meg tudnak oldani, hogy megtartsák, akkor nem. 
  
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ki sarkallta a kérelem beadására. 
 
Erdei Attila, a Frédy Produkciós Kft. megbízottja: 
 
A Kft. vezetője. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Csak elmondta, fordítva kellett volna. 
 
Erdei Attila, a Frédy Produkciós Kft. megbízottja: 
 
Megmutatja a megállapodást. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Nem kér rá választ, de az a pénz nem hangzott el, hogy mennyi haszna származik az önkor-
mányzatnak belőle? 
 
Győri István, képviselő: 
 
50 év óta nem nézett ki a pálya úgy, mint most. Nagyon szépen rendbe tették. Ha rendbe te-
szik a rendezvény után is, akkor támogatja. Csak egy fél év múlva ne adjon be kérelmet a 
Sportegyesület füvesítésre. 
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Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Elhangzott egy 7 millió forintos összeg. Abban az esetben járul hozzá, ha a KLIK engedélyét 
beszerzik. Lát-e arra lehetőséget, hogy az elhangzott 7 millió forintos összegből valamennyi 
eljut az önkormányzathoz is? Mondjuk olyan 1 millió forint? 
 
Erdei Attila, a Frédy Produkciós Kft. megbízottja: 
 
Előre nem tudja megmondani, mennyi lesz a bevétel. 1 millió forint kicsit sok. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Zárják le a vitát. Kérdés, hogy az újfalusi vagy jelenlegi sportpályán kerüljön megrendezésre. 
Módosító javaslata az újfalusi sportpályán kerüljön megrendezésre. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Kérte, az ő módosítóját is szavaztassa meg, a KLIK hozzájárulása is legyen meg. Az eredetit 
is megszavaztatná, valamint az 1 millió forintot is hozzátenné. Már összekeverednek a dol-
gok, mert a fő cél, hogy a sportegyesületnek pénzt szerezzenek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Amennyiben úgy dönt a testület, hogy az újfalusi pályát szavazzák meg, elfogadják-e? 
 
Erdei Attila, a Frédy Produkciós Kft. megbízottja: 
 
Milyen feltételekkel? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
1 millió forint az önkormányzaté a bevételből. 
 
Erdei Attila, a Frédy Produkciós Kft. megbízottja: 
 
Semmiképpen. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Kérte, ha az eredeti helyszínnél maradnak, akkor a Sportegyesülettől valamilyen beszámoló 
érkezzen az önkormányzathoz a rendezvény lebonyolításáról, illetve a haszonról. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
Nekik érdeke, hogy le legyen fedve, különben nem jutnak hozzá a pályázati összeghez. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Ha csupán 100.000,- forint jön be ebből, soha többet nem támogatja. Higgye el polgármester 
úr ez a jövő, ebből jön be pénz, utána a megnyert pénzt lehet más kulturális célra befektetni. 
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Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Legyen benne egy minimum összeg a határozatba. 
 
Erdei Attila, a Frédy Produkciós Kft. megbízottja: 
 
Nem tud konkrét árat mondani, október végén kerül megrendezésre. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Mégis valami minimális összeget adjon meg. 
 
Erdei Attila, a Frédy Produkciós Kft. megbízottja: 
 
Talán 200.000,- Ft. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy az újfalusi pályán rendezzék meg a showt. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással – nem fogadta el 
a javaslatot. 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta annak elfogadását, hogy az alpári sportpályán rendezzék meg a showt, 
200.000,- forint illeti a nyereségből az önkormányzatot, melynek átutalása 2014. október 20-
ig esedékes, minden engedélyt a Frédy Produkciós Kft.-nek kell beszerezni, a felelősség szin-
tén őket terheli, valamint a Sportegyesület készítsen beszámolót az eseményről. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
223/2014.(X.01.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Frédy Produkciós Kft. 
rendezvényéhez történő hozzájárulási kérelem tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Frédy Produkciós Kft. rendez-
vényéhez történő hozzájárulási kérelmet megtárgyalta és hozzájárul, hogy a Tiszaalpári 
Sportpályán kerüljön megrendezésre a Frédy show 2014. október 24-25-én. A rendezvény 
szervezője vállalta, hogy 200.000,- Ft-ot átutal az önkormányzat számlájára 2014. október 20. 
napjáig. A rendezvénnyel kapcsolatos valamennyi engedély beszerzése és a felelősség a Frédy 
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Produkciós Kft.-t terheli. A rendezvényt követően készüljön beszámoló a Sportegyesület ré-
széről a soron következő képviselő-testületi ülésre. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Frédy Produkciós Kft. 
6. Tiszaalpári Sportegyesület (6066 Tiszaalpár, Szent Imre tér 15/b. 
7. Irattár 

______________________________________________________ 
 
 

9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő, Tisza-
alpár, Ady E. u. 61. szám alatti ingatlan vonatkozásában érkezett vásárlási szándékról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet aljegyző 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Beszélt Szalai úrral, jobban örülne egy fix összegnek. 
 
Szavazásra bocsátotta annak elfogadását, hogy nem támogatják az ingatlan eladását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül (2 fő nem sza-
vazott) – elfogadta a határozatot. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Új szavazást kért, arról szavazzanak, hogy adják el. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazás a házi bekötésről és a 4 millió forint értékesítésről. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
Legelőször az volt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 



20 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással – nem fogadta 
el a határozat-tervezetet. 

______________________________________________________ 
 
 

10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Gondozási Központ 2013. évi munkájának értékelésére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
             Palásti Viktor, a Gondozási Központ Vezetője    
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a Gondozási Központ munkájának értékelését. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 fő nem szava-
zott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
224/2014.(X.01.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ 2013. 
évi munkájának értékelése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdés-
ben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testülete a Gondozási Központ 2013. évi 
munkájának értékeléséről szóló előterjesztést megtárgyalta. Az előterjesztés alapján a Gondo-
zási Központ szakmai munkáját megfelelőnek találta. 

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási ügyintéző 
5. Palásti Viktor intézményvezető 
6. irattár 

______________________________________________________ 
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11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Kerekes András hangtechnikus megbízási szerződésének meg-
hosszabbítására, tájékozató 2014. október 31-ig tartó megbízási szerződésekről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. A bizottság Kerekes András és Szentirmay Tamás megbízásának 
meghosszabbítását javasolta a testületnek 2015. december 31-ig. 
 
Szavazásra bocsátotta Kerekes András megbízásának meghosszabbítását 2015. december 31-
ig. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
225/2014.(X.01.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerekes András megbízási 
szerződésének meghosszabbítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerekes András Tiszaalpár, Deák 
Ferenc utca 32. sz. alatti lakos megbízási szerződését 2015. december 31-ig meghosszabbítja, 
megbízási díj összege: bruttó 50.000 Ft/hó. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Kerekes András hangtechnikus 
6. irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Szentirmay Tamás újságíró megbízásának meghosszabbítását 2015. 
december 31-ig. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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226/2014.(X.01.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szentirmay Tamás a Tisza-
alpári Hírmondó szerkesztője megbízási szerződésének meghosszabbítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szentirmay Tamás a Tiszaalpári 
Hírmondó szerkesztőjének megbízási szerződését 2015. december 31-ig meghosszabbítja, a 
megbízási díj összege: 40.000 Ft + ÁFA/hó. 
  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Szentirmay Tamás újságíró 
6. irattár 

______________________________________________________ 
 
 

12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló az Első Szociális Szövetkezet eddigi tevékenységéről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Ajtai Elemér, a szövetkezet elnöke 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a beszámolót. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Elmondta az tetszett neki, hogy társadalmi munkában gaztalanítottak. Ha bérbe van adva, ak-
kor pénzért kellett volna elvégezni? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazni nem kell, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

______________________________________________________ 
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13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés településrendezési eszközök 2014. évi módosításáról és a Partner-
ségi rend megállapításáról tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
             Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 2014. és 2015. évi költségvetést terheli. Lényeges, hogy a két eljá-
rás ne veszélyeztesse egymást. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Java részt úgyis a 2015-ös költségvetést fogja terhelni. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ne veszélyeztesse a tárgyalásos eljárást. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Ha mehet párhuzamosan, azonnal el lehet kezdeni. Minél szélesebb körben legyen meghirdet-
ve, tehát az igényes most kerüljenek elő, ne félév múlva. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
227/2014.(X.01.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Településrendezési eszközök 
2014. évi módosításáról és a Partnerségi rend megállapításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos 
előterjesztésben foglaltakat és a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi döntést 
hozza: 
 
1.) A Képviselő-testület által 2012. decemberében jóváhagyott Településszerkezeti terv és a 

Helyi Építési Szabályzatról szóló 2012.12.01-jén módosított 10/2006. (V. 24.) Ktr. sz. ren-
deletében foglaltak felülvizsgálatát követően módosítási terv készítését tartja szükséges-
nek, azzal a feltétellel, hogy ne veszélyeztesse a TRT tárgyalásos eljárását. 
 
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Dr. Vancsura István polgármester 



24 

 

Beszámolás határideje:  végrehajtást követő soros testületi ülés 
 
2.) A felülvizsgálat és módosítási terv munkálatai elvégzésének a 2014. és 2015. évi költség-

vetésben biztosítandó a fedezete.  
 
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Dr. Vancsura István polgármester 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő soros testületi ülés 

 
3.) A módosítási terv lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egy-

házakkal történő egyeztetésének szabályait a mellékletben szereplő partnerségi rend tar-
talmazza.  
 
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Dr. Vancsura István polgármester 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő soros testületi ülés 

 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester  
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző  
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin a vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. irattár 

______________________________________________________ 
 
 

14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár, Attila u. 2. szám alatti ingatlan omlásveszély meg-
szüntetésére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Boris Ferenc igazgatási ügyintéző 
               

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Oda lehet földet hordani, ha nincs, ami alátámassza. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
Azzal kellene kezdeni, hogy vizet elvezessék. Súlykorlátozást kell kiírni az utcába. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Adja meg a szót, mert nem kíváncsi miről beszélnek. 
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Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Akkor menjen ki. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Vezesse úgy polgármester úr az ülést, hogy vele szembe is etikus legyen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Üres a lakás, kiköltöztek, nem lakik senki ott, nem kellene támogatni, néhány millióba bizto-
san belekerül. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Szavaztasson már. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

______________________________________________________ 
 
 

15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. évi II. félévi munkatervére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
228/2014.(X.01.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi II. félévi munka-
terve tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. II. félévi munkatervét a 
csatolt melléklet szerint elfogadta. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 
           1. Dr. Vancsura István polgármester 

2. Dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. irattár 

______________________________________________________ 
 
 

16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Árpád Nyugdíjas Klub kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Kiss Jánosné klubvezető 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a kérelmet. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
229/2014.(X.01.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Árpád Fejedelem Nyugdíjas 
Klub kérelme tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20.000.- Ft támogatásban részesíti 
az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub irodalmi vetélkedő rendezvényét. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub 
6. irattár 
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______________________________________________________ 
 
 

17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megvá-
lasztása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. A kiegészítést megkapták. 
 
Mészárosné Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
A határozat-tervezetbe minden módosítás benne van. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az újonnan kiosztott határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
230/2014.(X.01.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak 
megválasztása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottságokba 
az alábbi tagokat/póttagokat választja meg: 
 
A 3. számú szavazókörben (Árpád Fejedelem Általános Iskola, Alkotmány u. 14.) Kásáné 
Zsígó Márta tag helyébe Szatmári Mariann Tiszaalpár, Esze T. u. 66. szám alatti lakost tag-
nak. 
A 4. számú szavazókörben (Tornacsarnok, Alkotmány u. 14.) Sándor Ernőné póttag helyébe 
Komár Pálné Tiszaalpár, Árpád tér 2. szám alatti lakost tagnak. 
 
A 6. számú szavazókörben (Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda, Ady E. u. 40.) Novák 
Gábor tag helyébe Sándor Ernőné Tiszaalpár, Csokonai u. 27. szám alatti lakost tagnak. 
 
A 4. számú szavazókörben (Tornacsarnok, Alkotmány u. 14.) Novák Lászlóné tag helyébe 
Balogh Henrietta Tiszaalpár, Szőlőhegyi körzet 11. szám alatti lakost póttagnak. 
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Az 5. számú szavazókörben (Kádár Lajos Közösségi Ház, Rákóczi u. 10/A.) Barcsik Edit Má-
ria póttag helyébe Józsa Balázsné Tiszaalpár, Esze T. u. 42. szám alatti lakost póttagnak. 
 
A 800. számú szavazókörben a szavazatszámláló bizottságba Győri Lászlóné póttag helyett 
Borsi Sándor Tiszaalpár, Liszt F. u. 14. szám alatti lakost póttagnak. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Komár Pálné (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 2.) 
6. Sándor Ernőné (6066 Tiszaalpár, Csokonai u. 27.) 
7. Borsi Sándor (6066 Tiszaalpár, Liszt F. u. 14.) 
8. Balogh Henrietta (6066 Tiszaalpár, Szőlőhegyi körzet 11.) 
9. Józsa Balázsné (6066 Tiszaalpár, Esze T. u. 42.) 
10. Szatmári Mariann (6066 Tiszaalpár, Esze T. u. 66.) 
11. irattár 

______________________________________________________ 
 
 

18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Krisztus Szeretete Egyház terembérleti díj mérséklésére vonatko-
zó kérelmére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a kérelmet. A bizottság is elutasította. Egyébként megnézte, be van jegyezve mű-
ködő egyházként. 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti határozat-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal - 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – nem fogadta 
el a kérelmet. 

______________________________________________________ 
 
 

19.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés településrendezési terv módosításának megindítása tárgyalásos el-
járás keretében a Tiszaalpáron tervezett vízműtelep létesítése kapcsán tárgyban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási 
ügyintéző 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a hatá-
rozatot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Visszavonta a szavazást. 
 
Sváb- Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Annyi változás lenne, hogy a határozat-tervezetbe felvannak sorolva a civil szervezetek. Az 
előterjesztésből kikerülne a valamennyi szó a civil szervezet elől és helyébe a lényegesebb szó 
kerülne. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismételten szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatokat: 
 
231/2014.(X.01.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Településrendezési terv mó-
dosítás megindítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztését és 
az alábbi döntést hozta: 
 

1. Az ivóvízminőség-javító program keretében a vízműtelep kialakítása tárgyában a mó-
dosítási eljárást tárgyalásos módon haladéktalanul megindítja. 

2. Felkéri a Polgármestert az eljárás szakmai előkészítésére és megindítására. 
 
Határidő: értelemszerű, folyamatos 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester  
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző  
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző  
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4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Irattár 

 
 
232/2014.(X.01.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncep-
ció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök tervezésé-
nek partnerségi egyeztetési szabályai tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: Eljr.) 29.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési 
koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök tervezé-
sének partnerségi egyeztetés szabályait az alábbiakban határozza meg: 
 
1. A partnerek köre: A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, 
és a településrendezési eszközök Eljr. szerinti tervezési, egyeztetési és elfogadási eljárásaiban 
a partnerségi egyeztetés résztvevői (továbbiakban: partnerek): 
 
településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia eljárásaiban: 

országgyűlési képviselő 
 Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács 
 Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
 Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara 
 történelmi egyházak 
 Tiszaalpári Lovas Sport Egyesület 
 Tiszaalpári Sportegyesület 

Tiszaalpári Motoros Egyesület 
Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő egyesület 

 Közműszolgáltatók (gáz-,villany-,víz-és csatorna-, távhő-, hírközlési szolgáltatók) 
 Tömegközlekedési közszolgáltató (volán) 
 
településrendezési eszközök egyeztetési eljárásaiban: 
teljes eljárásban: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara 
Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő egyesület 
Közműszolgáltatók (gáz-,villany-,víz-és csatorna-, távhő-, hírközlési 
szolgáltatók) 
Tömegközlekedési közszolgáltató (volán) 
 

egyszerűsített eljárásban:Közműszolgáltatók (gáz-,villany-,víz-és csatorna-, távhő-, hírközlé-
si szolgáltatók) 
tárgyalásos eljárásban: az Eljr. 32. § (6) a) és b) pont szerinti esetekben a teljes eljárás 
szerinti partnerek 
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az Eljr. 32. §(6) c.) és d) pont szerinti esetekben partnereket nem szükséges bevonni 
 
Amennyiben a szakmai kérdés megítélésében ezt a polgármester szükségesnek látja, úgy a 
partnerek körét az egyes eljárásokban bővítheti. 
 
2. A partnerek tájékoztatásának módja, eszköze: Az Eljr. szerinti eljárási szakaszokban a 
partnereket először írásban keresi meg a polgármester, míg a további szakaszokban a partne-
reket elektronikusan értesíti a tervezetek honlapon való elérhetőségéről és a szükséges véle-
ménykérésről.  
 
3. Partnerségi egyeztetésben beérkezett javaslatok, vélemények dokumentálása, elfoga-
dásának vagy el nem fogadásának módja, nyilvántartása 
A településrendezési eszközök teljes és egyszerűsített eljárásaiban a bevont partnerek meg-
adott határidőben benyújtott írásbeli véleményét az Eljr. szerinti képviselő testületi döntés 
előkészítésére vonatkozó ügyiratban kell dokumentálni és nyilvántartani, valamint a képviselő 
testületi előterjesztésben vagy annak mellékleteiben be is kell mutatni. 
A településfejlesztési koncepció eljárásában az előzetes tájékoztatási szakaszban és koncepció 
tervezet véleményezési szakaszában a bevont partnerek megadott határidőben benyújtott írás-
beli véleményét az Eljr. szerinti képviselő testületi döntés előkészítésére vonatkozó ügyirat-
ban kell dokumentálni és nyilvántartani, valamint a képviselő testületi előterjesztésben vagy 
annak mellékleteiben be is kell mutatni. 
Az integrált településfejlesztési stratégia tervezetéhez bevont partnerek megadott határidőben 
benyújtott írásbeli véleményét az Eljr. szerinti képviselő testületi döntés előkészítésére vonat-
kozó ügyiratban kell dokumentálni és nyilvántartani, valamint a képviselő testületi előterjesz-
tésben vagy annak mellékleteiben be is kell mutatni. 
 
4. Az elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, és 
településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések 
A tervek Eljr. szerinti egyeztetési és elfogadási rendje szerinti nyilvánosságot, valamint az 
egyes eljárási szakaszokban elfogadott tervezetek, tervek hozzáférését a község honlapján kell 
biztosítani. 
5. Nyilvánosság: A településrendezési eszközök teljes eljárásában az Eljr. szerinti vélemé-
nyezési szakaszban a partnerek megkeresésével egyidejűleg és azonos határidőben a község 
lakosságának véleményezési lehetőséget szükséges biztosítani a www.tiszaalpár.hu honlapon 
keresztül. Az erről szóló felhívást a honlapon kell közölni és a Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján kell kifüggeszteni. Az így beérkezett véleményeket a partnerek véleményeivel azonos 
módon kell feldolgozni. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester  
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző  
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző  
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Irattár 

______________________________________________________ 
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20.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Vajda Márta Tiszaalpár, Buda N. A. u. 68. sz. alatti lakos kérel-
méről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a kérelmet. 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy a kérelmet továbbítják a szennyvízhálózati beruházás kivitelező-
jének. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
233/2014.(X.01.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Vajda Márta kérelmének 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Vajda Márta kérelmét megtár-
gyalta és úgy határozott, hogy a kérelem továbbításra kerül a szennyvízhálózati beruházást 
végző kivitelezőnek (Duna Aszfalt Kft.). 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester  
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző  
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző  
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Vajda Márta kérelmező 
6. Irattár 

______________________________________________________ 
 
 

21.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Tájékoztató szociális földprogramról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Hozzászólás nem történt, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

______________________________________________________ 
 
 

22.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehatásáról és az előző képviselő-
testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 

     Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
     Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyet emelt ki, a Volán Zrt.-nél volt egyeztetésen. Valahogyan megoldják a problémát, Ti-
szakécskéről jön át egy busz. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Győri volt az egyeztetésen? Mert a következő 5 éves tervében szerepel. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
234/2014.(X.01.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határoza-
tok tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdés-
ben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és az írásbelivel 
egyezően elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. irattár 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az előző ülés óta történ fontosabb eseményekről szóló beszámoló elfo-
gadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
235/2014.(X.01.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előző Képviselő-testületi 
ülés óta történtek tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdés-
ben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és az írásbelivel 
egyezően elfogadta az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló 
beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. irattár 

______________________________________________________ 
 
 

23.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Fél év lett volna a próbaidős csatornahasználat, annak is fél év lesz, aki később csatlakozik rá? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
December végéig tart a próbaüzem. 3 fázis megy szinkronba, egy szivattyút már leégetett. 
 
 
 
 



35 

 

Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
A tisztítótelepre vonatkozik, aki később köt rá, arra nem vonatkozik, tehát ha csak 3 hónap 
múlva köt rá, akkor 3 hónapra kerül bele az ingyenes próbaüzembe, ez nem tolódik minden-
kinek fél évre. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Minimum 30%-nak kellene rákötni a próbaüzemig. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Nem lehet kitolni? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezt szeretné kezdeményezni, hogy tolják ki a határidőt. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
A déli részt nem engedték még rákötni. 1 hónappal ezelőtt kiadták a rákötést. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Nincs összekötve a játszótérnél. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Most cserélik a szivattyút. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Az internet sebességének megnövelése nagyon fontos lenne a faluban. Egyetlen vezetékes 
szolgáltatónál sincs lehetőség optikai kábellel ellátnia a falut. A cégeknek biztosan lenne igé-
nyük nagyobb sebességre. A Matic-nak létkérdés lenne, a modern gépéket interneten keresztül 
lehetne karba tartani. Tudja, hogy egy kábelvég Bokrosig lent van Szentesről. Az önkormány-
zatnak kellene fellépni ebben. Tarthatatlan ez a helyzet a mai fejlődésnek, a Mars is drága 
műholdas technikával dolgozik. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Korábban felmerült már egy optikai kábel. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Hiányérzete maradt ebben a 4 évben. Az orvosi rendelő tetőfelújításához sem érkezett be ár-
ajánlat a hivatalhoz. Gondolja nehéz feladata volt az önkormányzatnak beszerezni. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Összefügg a pályázattal, ezért nem kértek be. Fent volt a tetőn, megnézte.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Meddig van próbaüzem? Mert újfalun nekik még senki sem szólt, hogy áshatják a gödröt. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
2015. árpilis 31-e az átadás, addig nem fizet senki. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Utána kell nézni, mert 2014. december 31-ei időpontot tud. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
A december 31. annak a határideje, hogy 33%-osan tudják használni a településen a hálózatot 
a próbaüzem alatt. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Biztos, hogy nem április 31-e a határidő, mert ő neki Kapus Márti leírt egy dátumot, ami már-
cius 6. vagy 7-e volt, addigra mindennek vége. Bejárt keddenként a megbeszélésekre, ott el-
hangzott, a próbaüzemet elindították már júniusban és megmondták, fél évig tart. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Minek a próbaüzeme? A csatornahálózatnak vagy a tisztítónak? 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Alapvetően a tisztítónak. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
Egyiknek sem. Kérdezte már tőle polgármester úr is miért nem lehet rákötni az Esze T. u. 
sarkánál. Azért, mert a harmadik villanymotor ég le. A DÉMÁSZ-szal egyeztetnek, mert elé-
vült a vezetékrendszer. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Keveset ért hozzá, de ha kevesebb áramot kap egy motor, akkor miért ég le? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nincsenek szinkronban. 
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Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Van egy műszer, ami védi az ingadozást és ez kikapcsol. Mivel azt akarják, hogy ne kapcsol-
jon ki ezért ezt feljebb tekerik, ha pedig probléma van, akkor leég a motor. A DÉMÁSZ a 
hibás. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Elérkezett az utolsó ülés vége. Dr. Puliusné Sárdi Máriának gratulált a 24 éves képviselői köz-
reműködéséhez. Nagyon sokat tanul tőle. Gratulált neki és jó egészséget, az unokákkal eltöl-
tött sok-sok időt kívánt. Bolláné Csernák Csillának annyit mondott, együtt nőttek fel, eljutot-
tak addig, hogy nem harcolnak, sajnálja hogy nem lesz itt. Azért csak hozzájuk szól, mert ők 
ketten nem indulnak a választáson. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Kegyeleti hely a temető és látta, hogy lovas kocsival bemennek az újfalusi temetőbe. 

_________________________________________________________ 
 
 

Kacziba Sándor képviselő 19:10 órakor kiment a képviselő-testületi ülésről, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 8 fő. 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt, a Képviselő-testület 19:10 órakor zárt ülés keretében 
folytatta tovább munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  Dr. Vancsura István  :/                                              /:  Dr. Menyhárt Anett  :/ 
                    polgármester                                                      jegyző 
 
 
 


