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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 1415/2014. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 06-án 

tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Dr. Vancsura István polgármester, 
  Dr. Taricska Tibor alpolgármester, 
  Dr. Csernus Tibor, Győri István, 
  Kacziba Sándor, Dr. Puliusné Sárdi Mária, 

Dr. Vancsura Zoltán (7 fő) 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 

 
Külön megjelentek:  Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
 
Bejelentéssel távollevő képviselők: Barna Sándor, Bolláné Csernák Csilla 
 
Jegyzőkönyvvezető: Borvák Erzsébet 
 
 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket.  
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra: 
 

1.) Előterjesztés a Képviselő-testület 40/2014.(II.27.) számú Kth. módosítása tárgyában 
(fakivágás) 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

2.) Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár szakmai esz-
közfejlesztésre/ korszerűsítésre irányuló pályázati lehetőség benyújtása tárgyában. 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Sztakó Ildikó intézményvezető 
 

 
A napirendi pontokkal és azok sorrendjével a képviselők egyetértettek. 
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1.) Napirendi pont 
Tárgy:  Előterjesztés a Képviselő-testület 40/2014.(II.27.) számú Kth. módosítása tár-
gyában (fakivágás)  
             

dr. Vancsura István polgármester: 
 

Tájékoztatja a testületet, hogy azért kell változtatni a korábbi képviselő-testületi határozaton, 
mert két részben fog megtörténni a fakivágás. Lingurár Zoltán József vállalkozó vállalja, hogy 
a talpon álló fákat megvásárolja, azután azzal vágatja ki a fákat, akivel szeretné és mielőtt a fa 
elszállításra kerülne és sor kerülne a másik területen elhelyezkedő fák kivágására, befizeti a 
pénzösszeg második részét.  

 
dr. Csernus Tibor képviselő:  
 
Azt kell a képviselő-testületnek megfontolnia, hogy az első rész kivágása képezi a nagyobb 
mennyiségű fát, ezért annak kivágása előtt fizetné be a vállalkozó a 100.000,-Ft-ot a pénztár-
ba, és mielőtt a Bokrosi út melletti fák kivágására sor kerülne, befizetné Lingurár Zoltán Jó-
zsef vállalkozó a további 400.000,-Ft összeget. Itt egy adásvételről van szó; a 100.000,-Ft 
kifizetése után úgy fizet a vállalkozó, ahogy akar, de amíg nem fizeti ki a fennmaradó 
400.000,-Ft-ot, addig nem kezdheti meg a Bokrosi út melletti fák kivágását. 
 
Kacziba Sándor képviselő: 
 
Ezzel a probléma az idő eltolódása; ez a munka március 15-ig  biztosan nem fejeződik be, 
ezért itt már ne kössük ki, hogy mikor végezzenek a fakivágással.  
 
dr. Csernus Tibor képviselő: 
 
Javasolja, hogy a Vasútállomástól a Tüzép bejáratáig terjedő területen a fakivágás 2014. már-
cius 15-ig, a Bokrosi út melletti területen pedig 2014. március 31-ig történjen meg. 
 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a fakivágás szakaszosan történjen meg a dr. Csernus Tibor által 
elmondott határidők betartásával. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi határo-
zatot hozza: 
 
46/1/2014.(III.06.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete fakivágás érdekében Tisza-
alpár Nagyközségi Önkormányzat és a vállalkozóval kötendő megállapodás tárgyában 
 
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:  
 
Önkormányzatunk tulajdonában lévő 630 hrsz.-ú 4625 sz. Szolnok-Kiskunfélegyháza össze-
kötő út mellett – a Vasútállomástól a Tüz.Ép. bejáratáig terjedő területen – 70 db. 30-40 cm 
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törzsátmérőjű nyárfa, valamint a Bokrosi út melletti 1766 hrsz.-ú ingatlanon lévő 38 db ha-
sonló korú és állagú nyárfa kivágásáról szóló előterjesztést annak mellékleteire kiterjedően 
megtárgyalta, és jóváhagyólag hozzájárul ahhoz, hogy Lingurár Zoltán József 6064 Tiszaug, 
Kossuth Lajos u. 40. szám alatti lakossal adásvételi szerződés jöjjön létre a fentiekbe felsorolt 
lábon álló fák tekintetében az ajánlatában szereplő vételár ellenében. 
 
A tiszaalpári 630 hrsz. alatt lévő ingatlanon a Vasútállomástól a Tüz.Ép. bejáratáig terjedő 
területen a 70 db nyárfa kivágása csak akkor kezdődhet meg, miután Lingurár Zoltán József 
6064 Tiszaug, Kossuth Lajos u. 40. szám alatti lakos a szerződés aláírását követően a vételár 
első részét; 100.000,-Ft-ot a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal pénztárába befizette. Ezen terü-
leten lévő 70 db kivágásra kijelölt nyárfa kivágásának határideje: 2014. március 15. 
 
A tiszaalpári 630 hrsz. alatt lévő ingatlanon a Vasútállomástól a Tüz. Ép. bejáratáig terjedő 
területen kijelölt fák kivágását követően Lingurár Zoltán József 6064 Tiszaug, Kossuth Lajos 
u. 40. szám alatti lakos köteles a vételár második részét; 400.000,-Ft-ot a Tiszaalpári Polgár-
mesteri Hivatal pénztárába befizetni, és utána kezdheti meg a Bokrosi út melletti 1766 hrsz-ú 
ingatlanon lévő 38 db nyárfa kivágását. Ezen területen lévő kivágásra kijelölt 38 db nyárfa 
kivágásának határideje: 2014. március 31. 
 
Lingurár Zoltán József vevő a vételár megfizetésén túl köteles felelősséget vállalni a szaksze-
rű fakivágásért, valamint köteles a szükséges engedélyek beszerzése iránt intézkedni. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Spádáné Dr. Pelsőczi Ko-
vács Marianna aljegyzőt, hogy a szerződést ennek értelmében készítse elő, és megbízza Dr. 
Vancsura István Polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester/Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
Határidő: 2014. március 6. 
 
Határozatról értesül: 

1.) Dr. Vancsura István polgármester 

2.) Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

3.) Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

4.) Hercegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

5.) Győztes pályázó levélben 

6.) Irattár 

 
 
 
2.) Napirendi pont 

 
       Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár szakmai  

eszközfejlesztésre/ korszerűsítésre irányuló pályázati lehetőség benyújtása tárgyában 
 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést már megtárgyalta. Java-
solja, hogy a képviselő-testület a könyvtár bővítésének mindkét alternatíváját vizsgálja meg és 
az árajánlatok függvényében kerüljön sor a döntésre a következő testületi ülésen. 
Szavazásra bocsátja a javaslatot. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi határo-
zatot hozza: 
 
46/2/2014.(III.06.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap 
Közgyűjtemények Kollégium 3505/183. altéma kódszámú „Könyvtári szakmai eszközfej-
lesztés, korszerűsítés támogatása” elnevezésű pályázat benyújtásának előkészítése 
 
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 úgy határozott, hogy megvizsgál-
ja az önkormányzat által fenntartott könyvtár nyilvános szolgáltatási tereiben elhelyezett új 
bútorok, kiegészítő berendezések beszerzésére a Közgyűjteményi Kollégiumhoz történő pá-
lyázat benyújtásának lehetőségét.  
Ennek érdekében a Képviselő-testület megbízza dr. Vancsura István polgármestert, hogy az 
épületbővítés tekintetében az alábbi két alternatíva esetében végeztesse el a tervezési munká-
latokat és kérjen be árajánlatokat: 

1.) kerékpártároló felé történő 40 méteres bővítés, 
2.) tetőtér felé történő épületbővítés. 
 

Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
Határidő: 2014. március 25-ig megtartandó rendkívüli testületi ülés időpontja 

 
Határozatról értesül: 

1.) Dr. Vancsura István polgármester 

2.) Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

3.) Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

4.) Hercegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

5.) Sztakó Ildikó könyvtárvezető 

6.) Irattár 

 
 
 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
A rendkívüli képviselő-testületi ülést 18.40 órakor lezárja. 
 

K. m. f. 
 

Jegyző távollétében és helyettesítésével megbízott 
 
 
         dr. Vancsura István                                      Spádáné dr. Pelsőczi-Kovács Marianna 
               polgármester                                                                   aljegyző 


