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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 2903/2017. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 07-én 

17:00 órakor tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: dr. Vancsura István polgármester, 
  dr. Taricska Tibor alpolgármester 
  Ajtai Elemérné, Bartók István 

dr. Csernus Tibor, Győri István (6 fő) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

Külön megjelentek:   Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
 Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 dr. Patak-Bálint Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző 
 Bartucz István településüzemeltetési előadó 
 Kádár Ákos településüzemeltetési előadó 
 Kerekes András hangtechnikus 
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Bejelentéssel távollevő képviselők: Csernák Zsolt Sándor, Kézsmárki László, dr. Vancsura 
Zoltán  

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 17: 41 órakor, hogy a Képviselő-testület 
6 fővel határozatképes. Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés a településfejlesztési, településrendezési és településképi egyeztetési 

eljárások partnerségi szabályairól 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

2. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2017. évi I. félévi munkájáról  
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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3. Előterjesztés Szécsényi Imre megbízási szerződéséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

4. Előterjesztés Varga Istvánné kérelméről az ingatlanok értékbecslése alapján 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

5. Előterjesztés a tiszaalpári 425/2 hrsz-ú ingatlan megvételéről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

6. Előterjesztés a 0234/1 hrsz-ú út kitűzetéséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

7. Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. év II. félévi munkatervéről  
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

8. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
2016. évi működéséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

9. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző képviselő-testületi 
ülés óta történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

10. Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 

Zárt ülés 
 

11. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Szolgálatáért Díj adományozásáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
 

12. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kitüntető díjak 
alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló  4/2017. (III. 3.) önkormányzati rendelete 
alapján kitüntetési javaslat benyújtásáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
 

13. Előterjesztés átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
1.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a településfejlesztési, településrendezési és településképi 
 egyeztetési eljárások partnerségi szabályairól 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
117/2017. (VII.07.) Kth. 
 
A 232/2014. (X.01.) Kth. számú határozatának visszavonásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület visszavonja a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéséről 
szóló 232/2014. (X.01.) Kth. számú határozatot. 
 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Határozat értesül: 

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

 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 

Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2017. (VII.07.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályairól  

 (lásd melléklet) 
 

 
2.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2017. évi I. félévi munkájáról  
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

118/2017. (VII.07.) Kth. 
 
Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2017. évi I. félévi munkájáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság 
2017. évi I. félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester elektronikusan 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző elektronikusan 
3. Bálint Katalin a vagyongazdálkodási csoportvezető elektronikusan 
4. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető elektronikusan 
5. Települési Értéktár Bizottság Elnöke, Sztakó Ildikó könyvtárvezető 

 
 
3.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Szécsényi Imre megbízási szerződéséről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. A bizottság nem javasolja elfogadásra. 
 
Szécsényi úr a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén nem volt jelen, most esetleg kíván 
hozzászólni? 
 
Szécsényi Imre 
 
Ajánlja magát, de ha nincs szükség rá akkor azt nehéz kommentálni. Szeretett volna a 
közösségért tenni valamit. Mostantól kezdve kéri az önkormányzatot, hogy tartózkodjon a 
fotóinak a közlésétől 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Tiszaalpár Honlapján az édesanyjáról szóló képek vannak fent, azok maradhatnak? 
 
Szécsényi Imre 
 
Igen. 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Tudomása szerint más képeit nem közöltek. 
 
Szécsényi Imre 
 
A címlapon is az ő fotói vannak. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Az még a munkaviszony idején keletkezett. 
 
Szécsényi Imre 
 
Akkor is szerzői jognak minősül. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő 
 
Nem, mert erre vonatkozóan nem volt kötve semmilyen szerző jogi megállapodás. Munkakör 
keretében készültek el, és ilyen módon a munkáltatót illetik ezek a jogosultságok, az erre 
vonatkozó jogszabályt meg kell nézni. Ha külön nem kötöttek a szerzői jogra fenntartást, 
akkor ezzel kapcsolatban nincs ilyen jellegű lehetőség. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal,1 tartózkodással - nem fogadta el 
az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet. 
 

 
4.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Varga Istvánné kérelméről az ingatlanok értékbecslése alapján 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Minősített többség kell a határozat-tervezet elfogadásához, elnézést, ezt előbb kellett volna 
mondani. 
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dr. Csernus Tibor, képviselő 
 
Új szavazást szeretnének kérni, mert nem volt egyértelmű. 
 
Bartók István, képviselő 
 
Ezekre a területekre a földtámogatást igénybe tudják venni? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Igen. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó 
 
Nem biztos, hogy igénybe tudják venni 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Dehogynem. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő 
 
Abban az esetben, ha ez kivett terület, de csak akkor kivett, hogyha a gyepművelési ág nincs 
biztosítva, de ha valaki ezt normálisan gyepként tartja, akkor elméletileg igen. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó 
 
Elméletileg igen, de gyakorlatilag meg kellene nézni. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő 
 
Amennyiben nincs kizárva a támogatási terület akkor egyébként lehet mert ez mezőgazdasági 
terület. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ma Magyarországon minden területre lehet támogatást kérni, ha az azzá tehető. Úgy gondolja, 
hogy erre a területre mezőgazdasági támogatást igénybe lehet venni. 
 

dr. Vancsura István polgármester 17:50 órakor 5 perc szünetet rendelt el. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő 
 
A térkép alapján támogatott terület, az pedig, hogy bejelenthető – e támogatásra azt a konkrét 
fizikai állapot határozza meg. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ismételten szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

119/2017. (VII.07.) Kth. 
 
Varga Istvánné kérelméről az ingatlanok értékbecslése alapján 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete az elkészült értékbecslés alapján 
felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy egyeztessen Varga Istvánnéval (6066 
Tiszaalpár, Mátyás király u. 15. sz. alatti lakos) a tulajdonában levő a tiszaalpári 0108/11 és 
0108/10 hrsz-ú legelő művelési ágú külterületi ingatlanok megvásárlását illetően. 
Amennyiben Varga Istvánné elfogadja, úgy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő- testülete felhatalmazza Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a tiszaalpári 
0108/10 legelő művelési ágú, valamint a tiszaalpári 0108/11 hrsz-ú legelő művelési ágú 
külterületi ingatlanokat maximum 340.000 Ft bruttó áron megvásárolja közfoglalkoztatás 
céljából, az ehhez szükséges adás-vételi szerződést aláírja. 
Az önkormányzatot terheli az adásvételi szerződés, valamint az ügylethez kapcsolódó jogi, 
földhivatali feladatok elvégzésének díja, illetékek megfizetése 
A területek megvásárlását a 2017. évi költségvetésben található Művelődési Ház klímájának 
beszerzése terhére kívánja megvalósítani. 
 
Felelős: dr. Vancsura István 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. dr. Patak-Bálint Ágnes, műszaki- vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. Varga Istvánné, 6066 Tiszaalpár, Mátyás király u. 15. 
7. Irattár 

 
 
5.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a tiszaalpári 425/2 hrsz-ú ingatlan megvételéről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
 
120/2017. (VII.07.) Kth. 
 
A tiszaalpári 425/2 hrsz-ú ingatlan megvételéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete nem kívánja megvásárolni az ½ 
részben Ajtai Zoltánné tulajdonában levő tiszaalpári 425/2 hrsz-ú, természetben 6066 
Tiszaalpár, Dobó István u. 21. szám alatti ingatlant. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, elektronikusan, 
5. Dr. Patak-Bálint Ágnes, műszaki- vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. Ajtai Zoltánné, 6066 Tiszaalpár, Dobó István u. 21. 
7. Irattár 

 
 
6.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a 0234/1 hrsz-ú út kitűzetéséről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata, hogy napolják el a napirendi pontot, és a 
szükséges rendelet - módosítás a képviselő-testületi ülés valamelyikére kerüljön 
beterjesztésre. 
 
Szavazásra bocsátotta az elnapolás elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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121/2017. (VII.07.) Kth. 
 
A 0234/1 hrsz-ú út kitűzetéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 0234/1 hrsz-ú út kitűzetéséről 
szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a döntéshozatalt elnapolja a következő 
képviselő-testületi ülésre.  
 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Bálint Ágnes, műszaki- vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. Chajaviza Kft.( 6067 Tiszaalpár, 0217/5. hrsz.) 
7. Irattár 

 
 
7.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. év II. félévi munkatervéről  
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
122/2017. (VII.07.) Kth. 
 
A Képviselő-testület 2017. év II. félévi munkatervéről  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület rendszeresen megtárgyalja a napirendként nem jelölt, lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról, valamint a Képviselő-testület két ülése között hozott 
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polgármesteri döntésekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót, zárt ülésen az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül egyrészt 
megtárgyalja az időközben született, módosított törvények, illetve más jogszabályok által 
tárgyalni szükséges témákat, másrészt azokat a javaslatokat, önálló indítványokat és 
interpellációkat, amelyeket az ülést megelőzően, az SZMSZ-ben rögzített határidőig, írásban 
terjesztettek elő az arra jogosítottak, valamint az Önkormányzat aktuális témáit, és a 
Képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntést igénylő kérelmeket, ügyeket. 
 
2017. év II. félévi munkaterv 

szeptember 
 
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához 

történő csatlakozás 
Előterjesztő: polgármester  

 
2. Javaslat a téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, feladatokról 

Előterjesztő: polgármester 
Előadó: településgazda 

 
Október 

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása – szükség esetén 
Előterjesztő: polgármester 
 

2. Közbeszerzési terv módosítása– szükség esetén 
Előterjesztő: polgármester 

 
November 

1. 2018. évi belsőellenőrzési terv 
Előterjesztő: polgármester, előadó: belső ellenőr 

 
2. Idősek és gyermekek karácsonya 

Előterjesztő: polgármester 
 
3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: jegyző 
 
 

December 
A képviselő-testület 2018. évi I. félévi munkaterve 
Előterjesztő: polgármester 
 
Felelős:  dr. Vancsura István polgármester 
Határidő:  folyamatos 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző  
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4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Molnár István belső ellenőr 
6. intézményvezetők 
7. a Munkatervben érintett szervezetek vezetőik útján 
8. Irattár 

 
 
8.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
 Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
123/2017. (VII.07.) Kth. 
 
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati Társulás 2016. 
évi működéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámolót 
tudomásul vette. 

Határidő: folyamatos             
Felelős:  dr. Vancsura István polgármester              
 
Határozatról értesül: 

1. A Képviselő-testület tagjai 
2. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

 
 
9.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző 
 képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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Bartók István képviselő 18:00 órakor kiment a képviselő-testületi ülésről 
így a jelenlévő képviselők létszáma 5 fő 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
124/2017. (VII.07.) Kth. 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Megtárgyalta az előterjesztést, és az írásbelivel egyezően elfogadta a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 
Határozatról értesül: 

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

 
Tárgy: Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 

 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
Írásos előterjesztés nem történt, de 4 fontos eseményről szeretné tájékoztatni a képviselő-
testületet.  
2017. június 9 – én volt egy Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által szervezett sportnap, 
ahol a megyéhez tartozó önkormányzatok vettek részt, a megrendezés helyszíne Lakitelek 
volt.  
 
dr. Csernus Tibor, képviselő 
 
Kérdése lenne ezzel kapcsolatban, a képviselők ezen részt vehettek?  
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dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Tiszaalpár is most volt először, de jövőre megkérdezik. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
2017. június 13 –án volt a pedagógus nap. Az általános iskola és az óvoda pedagógusai és 
dolgozói vettek részt, a művelődési házban került megszervezésre. Megköszönték 
mindazoknak a munkáját, akik az önkormányzat munkáiban külön is részt szoktak venni. 
Annyi kis szépséghiba volt, hogy az óvodások ebből kimaradtak, amit észrevételeztek is, de 
majd a Bársony Mihály napon próbálják helyre hozni. 
2017. június 24- én volt az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanévzáró ünnepsége. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő 
 
Ivicz Lázár az 50 éves arany diplomáját kapta meg és az is ott került átadásra. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
2017. július 3 –án volt a Tiszaalpári Alkotótábor megnyitása, két hétig lesznek itt az alkotók. 
 
Szavazásra bocsátotta az előző képviselő-testületi ülés óta történt legfontosabb eseményekről 
szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat –tartózkodás nélkül - elfogadta az 
alábbi határozatot: 
  
125/2017. (VII.07.) Kth. 
 
Előző Képviselő-testületi ülés óta történtek tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésben biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előző képviselő-
testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. irattár 
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10.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottságon e napirenden belül két kérelem hangzott el. Győri 
István képviselő részéről, hogy 2018. január 1 –jétől vezessék csak be a talajterhelési díjat. A 
bizottság ezt a javaslatot elutasította. 
Győri István, képviselő 
 
Azt szeretné módosíttatni, hogy ne 1800 Ft – os talajterhelési díjat fizessenek azok, akik 
ténylegesen rákötöttek. Amit az önkormányzat törvénytelenül beírt és kifizette helyettük. 
Azon kellene gondolkodni, hogyan kellene azokat az embereket segíteni szociális segély 
formájában, hogy minél hamarabb rá tudjanak kötni. Nem kell a demagóg szöveg, politika.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Volt a képviselő úr részéről egy javaslat, hogy legyen egy rendelet – tervezet módosítás, 
amiben meg lesz határozva, hogy ne 2016. január 1 -jétől hanem 2018. január 1 –jétől legyen 
bevezetve a talajterhelés díj. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nagyon részletesen 
kitárgyalta dr. Csernus Tibor képviselő úr tökéletesen elmondta azokat az indokokat, ami 
alapján ez nem indokolt. Akik nem kötöttök rá azok veszélyeztették az egész beruházást, 
abszolút méltatlan és igazságtalan lenne a többséggel szemben. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Szavazásra bocsátotta Győri István képviselő módosító javaslatát, hogy 2018. január 1 – jétől 
vezessék csak be a talajterhelési díjat. 
 

(hangzavar) 
 

dr. Csernus Tibor, képviselő 
 
Egy rövid kérdése lenne a jegyző asszonyhoz. A bizottsági ülésen Győri István képviselőnek 
más tartalmú volt a javaslata, nem volt még ilyen alternatív összeg, hogy ne 1800 Ft legyen. 
Ha jól tudja a talajterhelési díj az törvény által meghatározott összeg. 
 
Győri István, képviselő 
 
Központilag meg van határozva. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő 
 
Erről van szó. A jogszabály úgy szól, hogy ha biztosított a településen a szennyvíz csatorna 
beruházásnak az elérhetősége, akkor onnantól kezdve vagy csatornadíjat fizet, mert rákötött, 
vagy talajterhelési díjat fizet, ez van leírva a jogszabályba. Ő az összegszerűséget szeretné 
megkérdezni a jegyző asszonytól, hogy az önkormányzat tud-e érdemi döntést hozni, hogy ne 
1800 Ft legyen. 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Törvényben benne van, talajterhelési díj egység díjának mértéke 1200 Ft/m3. 
 
Győri István, képviselő 
 
Mindenkinek. 
 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő 
 
Annak, aki nem kötött rá a csatornára, aki rákötött, az fizeti a csatornadíjat. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Szavazásra bocsátotta Győri István képviselő módosító javaslatát, hogy 2018. január 1 – jétől 
vezessék csak be a talajterhelési díjat. 
 
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal –tartózkodás nélkül – nem 
fogadta el a módosító javaslatot. 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Képviselő-testület 18:16 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 

 
 
 
 

K.m.f. 
/:  dr. Vancsura István  :/                                              /:  dr. Menyhárt Anett  :/ 

                    polgármester                                                    jegyző 


