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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 142/2015. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 13-án 

tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: dr. Vancsura István polgármester, 
  dr. Taricska Tibor alpolgármester, 
  Ajtai Elemérné, Bartók István, 

Csernák Zsolt Sándor, Győri István 
Kézsmárki László, dr. Vancsura Zoltán (8 fő) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
 Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Ajtai Elemér CNÖ képviselő 
 Bodor Ádám Településgazdálkodási Kft. végelszámolója 
 Kiss Lajos Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 
 Papp Mónika Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 
 Szécsényi Imre tiszaalpári lakos 
 Szentirmay Tamás újságíró 
 
Bejelentéssel távollevő képviselő:  dr. Csernus Tibor 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Török Annamária 
 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 17:58 órakor, hogy a Képviselő-testület 
8 fővel határozatképes. Bejelentette dr. Csernus Tibor képviselő nem tud részt venni az ülé-
sen. Boldog új esztendőt kívánt mindenkinek. A napirendi pontok közül levételre javasolta a 
4. napirendi pontot, mert nem kaptak előterjesztést. Hozzátette, jövő héten készül el a beszá-
moló. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét a kiegészítéssel együtt. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a napi-
rendi pontokat. 
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Napirendi pontok:  
 

1. Településrendezési terv módosítása a „kék-víz” Észak-Bács-Kiskun megyei Ivóvíz-
javító program kiemelt nagyberuházás keretében megvalósuló vízműtelep kialakítása 
okán 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
              Rédeiné Bondor Klára okleveles építészmérnök, vezető tervező 

 
2. Előterjesztés a napelemes pályázat önerejének biztosításáról 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Kapus Márta titkársági ügyintéző 
 

3. Előterjesztés a településüzemeltetési szakfeladat engedélyezett létszámának 1 fővel 
való emelésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Településrendezési terv módosítása a „kék-víz” Észak-Bács-Kiskun megyei 
Ivóvíz-javító program kiemelt nagyberuházás keretében megvalósuló vízműtelep ki-
alakítása okán 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
              Rédeiné Bondor Klára okleveles építészmérnök, vezető tervező 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Először a rendeletet tenné fel szavazásra, majd a határozat-
tervezetet. 
 
Kézsmárki László, képviselő: 
 
A focipályán lévő vasak elszállíttatását kérte. Megkérdezte Boris Ferenc meg tudná-e oldani 
valakinek a segítségével? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Rendben, megoldják. Köszöni az észrevételt. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Javaslatot szeretett volna tenni a futballpályával kapcsolatosan. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. 
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Győri István, képviselő: 
 
Nagyon örülne neki, ha a futballcsapatnak adnak ennyi pénzt, akkor vigyáznának a pályára. 
Nem mindegy, hogy 90 m-es vagy 110 m-es. Van lehetőség a bővítésre, rendben van, mert a 
vízműnek kell. A végénél van egy szakasz amire azt mondta, hogy a vízmű ennél a hatalmas 
beruházásnál a kisajátítást elvégezheti és hozzácsatolhatja, így az önkormányzatnak nem kel-
lene lemondani 200 m2-ről. Polgármester úr ne adogassa Tiszaalpár vagyonát. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem kért hozzászólást. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Tegyék helyre, hadd mondja el véleményét. Valami nem teljesen tiszta ezzel kapcsolatosan. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Teljesen tiszta minden. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Tiszaalpár a legjobb vízminőségű kúttal rendelkezik. Miért kell csökkenteni? A rendezési 
tervet módosítani kell, semmilyen egyezetés nem történik, olyan mocskos munkák folynak a 
háttérben. A víztisztítással egyet értett.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottság megtárgyalta, lezárta a vitát. 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

1/2015.(I…..) önkormányzati rendelete 
 

Tiszaalpár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról szóló 10/2006./V.24./ KTR. önkormányzati rendelet módosításáról  

(lásd melléklet) 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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1/2015.(I.13.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközség Te-
lepülésszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló 45/2006.(V.11.) Kth. számú határoza-
tának módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkör-
ében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. 
törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja alapján biztosított jogkörében a 45/2006.(V.11.) Kth. 
számú határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítását az alábbiak szerint 
elfogadja: 
 
A Képviselő-testület elfogadja  
- a településszerkezeti terv leírásának 1. melléklet szerinti módosítását, valamint  
- a településszerkezeti tervlap 2. melléklet szerinti módosítását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 

2. dr. Menyhárt Anett jegyző 

3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető  

4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

5. Rédeiné Bondor Klára vezető tervező 

6. irattár 

 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VÁLTOZÁSÁNAK LEÍRÁSA 

1/2015.(I.13.) számú határozat 1. sz. melléklete 
 
 
Beépítésre szánt területek: 
 
Lakóterületek: területe a változtatások következményeként változatlan 
Vegyes területek: területe a változtatások következményeként változatlan  
Üdülı területek: területe a változtatások következményeként változatlan  
Gazdasági területek: területe a változtatások következményeként 9,3858 ha-ral csökken az alábbiak 
szerint 
Beépítésre szánt különleges területek: területe a változtatások következményeként változatlan 
 
 
Beépítésre nem szánt területek: 
 
Közlekedési, közmő-elhelyezési és hírközlési területek: 0,0424 ha területtel csökkennek 
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Köu közlekedési területek: 0,0424 ha területtel csökkennek  
Kök vasúti területek: területe változatlan  
Köv vízi közlekedési területek: területe változatlan  
 
Z  zöldterületek: területe a változtatások következményeként 0,1916 ha-ral csökken. 
 
Erdıterületek: területe a változtatások következményeként változatlan  
Mezıgazdasági területek: területe a változtatások következményeként változatlan 
 
Vízgazdálkodási területek: területe a változtatások következményeként 0,2340 ha-ral nı 
„V-ü” üzemi vízgazdálkodási területek: 0,2340 ha-ral nınek 
„V” vízjárta terület: változatlan 
 
 
A területi változások mérlege:  
 
Beépítésre szánt terüle-
tek: 

  Beépítésre nem 
szánt területek: 

  

 növeke-
dés (ha) 

csökke-
nés (ha) 

 növeke-
dés(ha) 

csökke- 
nés(ha) 

   Köu közlekedési terület  -0,0424 
   Zöldterületek (Z)  -0,1916 
   Vízgazdálkodási terü-

letek (V-ü) 
+0,2340  

   Vízgazdálkodási terü-
letek (V) 

  

Összesen: 0 0  +0,2340 -0,2340 
Egyenleg: 0  0 
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1/2015.(I.13.) számú határozat 2. sz. melléklete 
 
Szerkezeti terv változása: 

 

_____________________________________________________ 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a napelemes pályázat önerejének biztosításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Kapus Márta titkársági ügyintéző 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Nyert a pályázat, de mivel túllépték a megengedett kW óra fo-
gyasztást, ezért szükség van önerőre. 
 



8 

 

Szavazásra bocsátotta az önerő befizetésének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
2/2015.(I.13.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/N/14-
2014-0024 számú pályázat önerő biztosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkör-
ében eljárva a következő döntést hozta: 
 
A KEOP-2014-4.10.0/N/14-2014-0024 kódszámú „Napelemek telepítése Tiszaalpár Nagykö-
zségi Önkormányzat intézményeire” elnevezésű pályázati konstrukció bruttó 21.305.897,- Ft 
támogatási összeghez az önerőt bruttó 849.253,- Ft-ot biztosítja. 
Felkéri dr. Vancsura István polgármester, hogy a pályázat pénzügyi lebonyolításához elkülö-
nített bankszámlaszámról gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 

2. dr. Menyhárt Anett jegyző 

3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 

4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

5. Kapus Márta ügyintéző 

6. irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a településüzemeltetési szakfeladat engedélyezett létszámának 1 
fővel való emelésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. A bizottság 6 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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3/2015.(I.13.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a településüzemeltetési szak-
feladat engedélyezett létszámának 1 fővel való emelése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkör-
ében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Az önkormányzaton belül a településüzemeltetési szakfeladat engedélyezett létszámát 5,5 
főről 6,5 főre emeli 2015. január 15-től, az ehhez szükséges személyi kiadást – 2.044.700 Ft – 
a 2015. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetét a 
fentiek figyelembevételével terjessze elő. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
  
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 

2. dr. Menyhárt Anett jegyző 

3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 

4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

5. irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Több tárgyalandó napirendi pont nem volt, így a Képviselő-testület 18:08 órakor rendkívüli 
ülését bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 
 

 
 


