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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 3785/2014. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-

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

Dr. Vancsura Zoltán (5 fő) 
Dr. Menyhárt Anett jegyző 
Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
 

Külön megjelentek:  Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Bársony Anett kérelmező 
 Bartucz István településüzemeltetési előadó 
 Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 
 Szalai József kérelmező 
 Terjéki Zsuzsanna Tiszakécskei kirendeltség-vezető 
 
Napirendi pontok tárgyalása előtt érkezett képviselők:  Bolláné Csernák Csilla, Kacziba 
Sándor 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselő:  Barna Sándor 
 
Bejelentéssel távollevő képviselő:  Dr. Csernus Tibor 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Török Annamária 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 17:16 órakor, hogy a Képviselő-testület 
5 fővel határozatképes. Bejelentette Dr. Csernus Tibor nem tud részt venni az ülésen. 17. 
napirendi pontként kerül tárgyalásra az épületenergetikai pályázatról szóló előterjesztés, után 
következne sorba a többi napirendi pont. Az elején a sorrend annyiban változik, hogy a 2-es 
és 3-as pontot cserélnék fel. A 16-os napirendi pont levételét javasolta. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását az elhangzott 
változtatásokkal. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a napi-
rendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Beszámoló a tiszaalpári foglalkoztatási és az önkormányzati közfoglalkoztatás helyze-
téről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Terjéki Zsuzsanna kirendeltség-vezető 

 
2. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő, 0261/50 hely-

rajzi számú ingatlan (Bodri-tanya) vonatkozásában érkezett vásárlási szándékról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

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

4. Előterjesztés Tiszaalpár belterületén fekvő 1761 helyrajzi számú, 6067 Tiszaalpár, 
Bokrosi utca 14. számú ingatlan megvásárlási szándékára érkezett ajánlat elbírálása 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási 
ügyintéző 
 

5. Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal központi fénymásolójának cseréjére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Rozsnyói Ákos informatikus      
 

6. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.20.) Ör. 
számú rendeletének módosításáról szóló …/2014. (IX….) Ör. számú rendeletről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Bálint Katalin vagyongazdálkodási cso-
portvezető 
 

7. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. 
félévi teljesítéséről  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Bálint Katalin vagyongazdálkodási cso-
portvezető 
 

8. Beszámoló az Önkormányzat adóbevételeinek időarányos alakulásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Borsi Sándorné adóügyi ügyintéző     
    

9. Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatá-
nak módosítása tárgyában 
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Előterjesztő: Dr. Menyhárt Anett jegyző 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

10. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási megálla-
podás 5. számú módosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Borvák Erzsébet aljegyző 
 

11. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályá-
zati rendszer 2015. évi fordulójához való csatlakozásról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Barna Anita igazgatási ügyintéző 
 

12. Beszámoló a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. tevékenységéről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Bodor Ádám, Településgazdálkodási Kft. 
ügyvezetője 
 

13. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Bizottság megnevezésének módosítása, vala-
mint Novákné Lovas Erzsébet Helyi Esélyegyenlőség Fórum tagjává választása tár-
gyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

14. Javaslat a téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, felada-
tokról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Bartucz István településüzemeltető 
 

15. Tájékoztató a tiszaalpári játszóterek állapotáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Bartucz István településüzemeltető 

 
16. Előterjesztés a Keop –5.5.0/B/12-2013-0170 pályázat építés-kivitelezési munkák el-

végzésére kiírt, nyílt közbeszerzési eljárás visszavonásáról, illetve a projekt megvaló-
síthatóságáról. 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási 
ügyintéző 
 

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

18. Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi                                                                                                                          
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ZÁRT ÜLÉS 
 

19. Fellebbezés Marek József Tiszaalpár, Zrínyi M. u. 11. szám alatti lakos méltányossági 
közgyógyellátás kérelmének ügyében 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

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

 
 

Bolláné Csernák Csilla és Kacziba Sándor képviselők 17:19 órakor megérkeztek 
a képviselő-testületi ülésre, így a jelenlévő képviselők létszáma: 7 fő. 

 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a tiszaalpári foglalkoztatási és az önkormányzati közfoglalkoztatás 
helyzetéről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Terjéki Zsuzsanna kirendeltség-vezető 

 
Terjéki Zsuzsanna, Tiszakécskei kirendeltség-vezető: 
 
Megköszönte a meghívást. Kérte jelezzék vissza, hogy hosszúnak vagy rövidnek tartották a 
beszámolót, egy közepes terjedelműt állított össze. Örül, hogy mindenkit személyesen meg-
ismerhet. Már tavaly tavasszal megkezdték a felkészülést. Segítették az álláskeresőket külön-
féle módszerekkel. Aztán könnyítettek az álláskeresőkön. Havonta két alkalommal eljöttek 
ide felmérni a helyzetet. Megköszönte a támogatást, a helyet és körülményeket, de olyan szin-
ten felgyorsultak az állapotok, a programok, hogy át gondolták az ide való kihelyezett ügyfél-
fogadást. Sok időt vett igénybe és abba hagyták. Tartottak Lakiteleken egy fórumot, sajnos 
kevesen jelentek meg Tiszaalpárról. Célul tűzték ki, hogy mindenkit felkeresnek, áprilisban 
meg is történt, kevesen voltak. Ezért egy kapcsolattartó levelet küldtek ki mindenkinek, ami-
ből visszakaptak 30-at. 11 kirendeltség működik a járásban és Tiszakécske az első három kö-
zött szerepel mindenféle tekintetben. Támogatott álláshelyeket behozni könnyebb, de a nem 
támogatottak behozatala az a jelentős. Elmondta az elmúlt évben 8 fő, aki bértámogatással 
tudott elhelyezkedni, hazai forrásból is támogattak 4 főt, 13 fő pedig képzésben részesül. A 
diákmunkaprogram is jól működött. Vállalkozói támogatás is létezik, tavaly is volt egy fő és 
az idén is. Ezek utólagos finanszírozásúak, utólag kapják meg az összeget. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Mekkora ez az összeg? 
 
Terjéki Zsuzsanna, Tiszakécskei kirendeltség-vezető: 
 
Havonta a minimálbérrel megegyező összeg. Fontos program lett volna a nők 40 éves munka-
viszonya, 20 hölgy vett részt, sajnos 1 fő talált közülük munkáltatót. Fontosak a humán forrá-
saik, álláskeresők klubjába lehet járni, álláslehetőségekről is informálják a keresőket, az elekt-
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ronikus kapcsolattartás is működik. Felhívta a figyelmet a beszámolóban, a tiszaalpári regiszt-
rált álláskeresők számára különböző hónapokban c. diagramra. Elmondta, sok esetben keve-
sebbe kerül, ha valakit felvesznek, mint ha csak alkalmi munkával látják el. Megköszönte a 
segítséget, a vezetőség és Bartucz István munkáját. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Kérdése volt, hogy a járásában 11 kirendeltség van? 
 
Terjéki Zsuzsanna, Tiszakécskei kirendeltség-vezető: 
 
Rosszul mondta, a megyében van 11 kirendeltség. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Beszélgetett egy tiszakécskei hölggyel és elmondta hogy 3 féle gyár települt volna Tiszakécs-
kére. Kérdése volt, hogy hogyan tudnák segíteni ilyen gyárak létesítését a környéken? Hogy 
ezáltal a lakosságnak munkát tudjanak adni. 
 
Terjéki Zsuzsanna, Tiszakécskei kirendeltség-vezető: 
 
Létezik munkahelyteremtő beruházás. Tavasszal írja ki a a Nemzetgazdasági Minisztérium. 
Erre már most kell készülni, sőt nyáron kell gondolkodni rajta.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Nem lehet 1 főben meghúzni az alsó határt a kisvállalkozásoknál, mert úgy tudja 2 főben van 
meghúzva a határ. Lehetne-e jelezni a felsőbb szinteken? Nőne az arány ezekre a pályázatok-
ra, ha csak 1 fővel is lehetne bővíteni. Egy kis cég életében, ahol dolgoznak tízen, nem kis 
dolog. Reálisabb dolognak tartja. 
 
Terjéki Zsuzsanna, Tiszakécskei kirendeltség-vezető: 
 
Másoknak is problémát jelent, jelezték már, a kisvállalkozók kisléptekben haladnak. Bármi-
lyen dologgal felhívhatják, bármilyen problémával, ő áll rendelkezésre. Továbbítják a kérést. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Félévről lenne szó? 
 
Terjéki Zsuzsanna, Tiszakécskei kirendeltség-vezető: 
 
Az más volt, az egy uniós program volt, ez májusban újra indul, ott majdnem 1 év, 11 hónap 
volt, amire segítséget tudtak nyújtani. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
1 vagy 2 hónap a további foglalkoztatási idő? 
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Terjéki Zsuzsanna, Tiszakécskei kirendeltség-vezető: 
 
Akit egyszer támogattak és a képzését segítették, utána 4 hónapig kell tovább foglalkoztatni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Mennyi a kifutási idő? A bértámogatás milyen kifutású? 
 
Terjéki Zsuzsanna, Tiszakécskei kirendeltség-vezető: 
 
11 hónap volt a maximum. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Érti, köszöni szépen. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Azt kérdezte volna ő is, hogy meddig kell tovább foglalkoztatni, de akkor 3-4 hónapig. 
 
Terjéki Zsuzsanna, Tiszakécskei kirendeltség-vezető: 
 
4 hónapig, így van. Míg egy munkahelyteremtő pályázatnál 3 évig muszáj fenntartani, 2 évig 
évig kell legalább foglalkoztatni, ott viszont lehet a személyt cserélni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Ők a 6 hónapon túli munkahelykeresők? 
 
Terjéki Zsuzsanna, Tiszakécskei kirendeltség-vezető: 
 
Ők az alacsony végzettségűek, GYES-ről visszajövők, 25 év alattiak, 50 év felettiek, ápolási 
díjból visszatérők, legalább három hónapja otthon lévők. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Ők 8 általános iskolával rendelkezők? 
 
Terjéki Zsuzsanna, Tiszakécskei kirendeltség-vezető: 
 
Van egy 8 általános iskolával rendelkező és például végzett egy OKJ-s tanfolyamot végzett, 
az nem számít szakképesítésnek. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Nincs előírás, hogy meddig kell munkahely keresőnek lennie. 
 
Terjéki Zsuzsanna, Tiszakécskei kirendeltség-vezető: 
 
Nincs, csak az előbb elhangzott kitételeknek kell megfelelnie: 25 év alatti, 50 év feletti stb. 
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Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Megköszönte az információt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megköszönte a tájékoztatást és közreműködést. 
 
Terjéki Zsuzsanna, Tiszakécskei kirendeltség-vezető: 
 
További jó munkát kívánt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
197/2014.(IX.10.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tiszaalpári foglalkoztatási 
és az önkormányzati közfoglalkoztatás helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
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 tiszaalpári foglalkoztatási és az 
önkormányzati közfoglalkoztatás helyzetéről szóló beszámolót, valamint a Bács-Kiskun Me-
gyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségének Vezetője által 
készített tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: -  
Felelős: -  
 
Határozatról értesül:  

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

_______________________________________________________ 
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2.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő, 
0261/50 helyrajzi számú ingatlan (Bodri-tanya) vonatkozásában érkezett vásárlási 
szándékról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet aljegyző 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottság nem kívánja értékesíteni, a napirendi pont elnapolásáról döntött a bizottság. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Ha szavaznak az eladásról, nem lehet visszavonni? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Önkormányzati ingatlan, ki kell függeszteni, akinek elővásárlási joga van meg lehet vásárol-
nia, nem szükséges többért, de megveheti. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Valamit kezdeni kellene vele? A Szociális Szövetkezet visszaadta. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyelőre arról dönthetnek, amit a bizottság javasolt. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pont elnapolásának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
198/2014.(IX.10.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár, Csongrád úti 
körzet 19. sz. alatti, 0261/50 helyrajzi számú ingatlan értékesítése 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 Bársony Anett 6067 Tiszaalpár, 
Kádár L. u. 34. sz. alatti lakos kérelmének, valamint Ajtai Elemér 6066 Tiszaalpár, Deák F. u. 
51. sz. alatti lakos kérelmének megtárgyalását a Tiszaalpár, Csongrád úti körzet 19. sz. alatti, 
0261/50 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről, elnapolta. 
 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
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Határozatról értesül:  

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Bársony Anett (6067 Tiszaalpár, Kádár L. u. 34.) 
6. Ajtai Elemér (6066 Tiszaalpár, Deák F. u. 51.) 
7. irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Úgy gondolja, már a következő Képviselő-testület elé fog újra bekerülni az előterjesztés. 

_______________________________________________________ 
 
 
3.) 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: 
 
Átadta a szót jegyző asszonynak. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A bizottság érdemben nem tudott vele foglalkozni, a döntés elhalasztását javasolta elfogadás-
ra. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
El kellene a következő testületi ülésre halasztani. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ha van konkrét javaslata. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Bizottsági javaslat nélkül nem döntenek. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Az a javaslata, hogy Szalai József keresse fel a hivatalt a kérdések tisztázása végett. 
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Kacziba Sándor, képviselő: 
 
Legyen az egyezségbe benne, hogy az önkormányzat költsége a bekötés vagy a bérlőé. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyértelműen a belső bekötésről van szó, amíg nem kerül a birtokába önkormányzati tulaj-
don, tehát az önkormányzatot terheli a bekötés. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Belekerülhetne, hogy egybe vagy havonta szeretné kifizetni, mert a 15 év nagyon hosszú idő. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Ez törvény. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Egybe is kifizetheti. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Az lenne a jobb. 
 
Szalai József, kérelmező: 
 
Mindenféleképpen 20%-ot tud befizetni, mert ugyan az ő problémája, de nagyon rossz álla-
potban van az ingatlan. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyelőre arról döntenek, hogy a következő testületi ülésre terjesszék elő, a kérdések tisztázása 
után. 
 
Szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
199/2014.(IX.10.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő Tiszaalpár, Ady E. u. 61. sz. alatti ingatlan értékesítése 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 az önkormányzat tulajdonában 
lévő Tiszaalpár, Ady E. u. 61. sz. alatti ingatlan értékesítését megtárgyalta és arról döntött, 
hogy a következő képviselő-testületi ülésre, az ingatlan bérlőjével egyeztetésre kerüljön sor az 
ingatlan vételárával, a lakástörvényben és a helyi rendeletben foglalt kedvezmények, továbbá 
az ingatlan szennyvízbekötésével kapcsolatos kérdésekben. 
 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 
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. Szalai József (6066 Tiszaalpár, Ady E. u 61.) 
6. irattár 

_______________________________________________________ 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár belterületén fekvő 1761 helyrajzi számú, 6067 Tisza-
alpár, Bokrosi utca 14. számú ingatlan megvásárlási szándékára érkezett ajánlat elbírá-
lása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási 
ügyintéző 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Első rálátásra soknak tűnik. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
Javasolta, adják oda ingyen és az önkormányzat lebontja az ingatlant. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Mi volt a javaslat? 
 
Mészárosné Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
Viszont ajánlatot tesz az önkormányzat, hogy lebontja ha ingyen átadják az ingatlant. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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200/2014.(IX.10.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár belterületén 
fekvő 1761 helyrajzi számú, 6067 Tiszaalpár, Bokrosi utca 14. számú ingatlan megvásár-
lási szándékára érkezett ajánlat elbírálása 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 Tiszaalpár belterületén fekvő 
1761 helyrajzi számú, 6067 Tiszaalpár, Bokrosi utca 14. számú ingatlan megvásárlási szándé-
kára érkezett ajánlatot megtárgyalta és úgy határozott, hogy viszont ajánlatot tesz a tulajdono-
soknak, hogyha ingyen átadják az ingatlant, az önkormányzat saját költségén lebontatja az 
ingatlanon lévő épületet. 
 
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. Kónya Hermina, Kovácsné Kónya Magdolna (6000 Kecskemét, Zöldfa u. 22.) 
6. irattár 

_______________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal központi fénymásolójának 
cseréjére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Rozsnyói Ákos informatikus      

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. A bizottság elfogadásra javasolta. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
201/2014.(IX.10.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi fénymásoló cseré-
je 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-testülete a kapott árajánlatok alapján a Xe-
rox 7225 nevű berendezés bérlését támogatja, melynek a 60 hónapon keresztül történő bérleti 
díja: 20.105,- Ft + ÁFA/hó (összesen: 25.534,-Ft/hó). Ezen felül kerülnek kifizetésre a nyo-
matdíjak. 
 
Határidő: értelemszerű 
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. Rozsnyói Ákos informatikus 
6. irattár 

_______________________________________________________ 
 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.20.) 
Ör. számú rendeletének módosításáról szóló …/2014. (IX….) Ör. számú rendeletről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Bálint Katalin vagyongazdálkodási cso-
portvezető 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a rendelet módosítását. A bizottság elfogadásra javasolta. 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet módosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 

16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 (lásd melléklet) 
_______________________________________________________ 
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7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetés-
ének I. félévi teljesítéséről  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Bálint Katalin vagyongazdálkodási cso-
portvezető 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Mészárosné Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
A bizottság 5 igen szavazattal 1 tartózkodással javasolta elfogadásra. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
202/2014.(IX.10.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítése 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 az önkormányzat 2014. évi költ-
ségvetésének I. félévi teljesítéséről készült tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 
Határozatról értesül:  

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

_______________________________________________________ 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat adóbevételeinek időarányos alakulásáról 
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Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Borsi Sándorné adóügyi ügyintéző     

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A félévhez való alkalmazkodás azért is érdekes, mert az adóbehajtás egyik része március, a 
másik szeptember 15-ig esedékes. Nagyon határozott levelek kerültek kiküldésre. Sajnos van-
nak, amelyek elévültek. 
 
Mészárosné Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
Egyhangúlag elfogadta a bizottság. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
203/2014.(IX.10.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat adóbevéte-
leinek időarányos alakulása 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 az önkormányzat adóbevételeinek 
időarányos alakulásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 
Határozatról értesül:  

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

_______________________________________________________ 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Menyhárt Anett jegyző 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Mindkét bizottság támogatta. 
 
Szavazásra bocsátotta a szabályzat módosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
204/2014.(IX.10.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési 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-testülete a Tiszaalpári Polgármesteri Hiva-
tal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: PH SzMSz) az alábbiak szerint mó-
dosítja: 
 
A PH SzMSz 2. számú mellékletének táblázatát a következőképpen állapítja meg: 
 
A Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala létszámkerete 
 

Tisztviselő/Szervezeti egység megnevezése fő 
Jegyző 1 
Aljegyző 1 
Titkárság 3,5 
Igazgatási Csoport 4 
Vagyongazdálkodási csoport 8,625 
Összesen: 18,125 

 
Határidő: 2014. szeptember 11. 
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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10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodás 5. számú módosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Borvák Erzsébet aljegyző 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Ötödjére kerül módosításra, valami kis dolog mindig észrevételre 
kerül és egységes szerkezetbe is át kell vezetni. 
 
Mészárosné Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
A bizottság 6 igennel támogatta. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a társulási megállapodás módosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
205/2014.(IX.10.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 5. számú 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-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Ön-
kormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 5. számú módosítását megtárgyalta és a 
melléklettel megegyezően elfogadta. 
 
Melléklet: Társulási Megállapodás 5. számú módosítása 
Határidő: értelemszerű 
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. Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.) 
6. irattár 

_______________________________________________________ 
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11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
pályázati rendszer 2015. évi fordulójához való csatlakozásról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Barna Anita igazgatási ügyintéző 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztés, a bizottság támogatta. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
206/2014.(IX.10.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer 2015. évi fordulójához való 
csatlakozás 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 BURSA HUNGARICA Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer 2015. évi fordulójához való csatlakozás 
lehetőségét megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: értelemszerű 
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. Barna Anita igazgatási ügyintéző 
6. irattár 

_______________________________________________________ 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. tevékenységéről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Bodor Ádám, Településgazdálkodási Kft. 
ügyvezetője 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Átadta a szót jegyző asszonynak. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Elhangzott egy olyan javaslat, hogy át kell gondolni a testületnek, hogy október 31-el lejár a 
megbízatása Bodor Ádámnak és meg kellene hosszabbítani december 31-ig. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Kitől hangzott el? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Bizottsági elnök úrtól. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
Elmondta a szituációt és talán helyre tudják tenni, hogyan tovább. Tönkre ment a rakodó gép, 
van megoldása hívni kellett volna a szerelőt. Bodor Ádámnak az volt a válasza rá, honnan 
vesz rá pénzt. Ha ez az életet megállítja, nincs miről beszélni. 
 
Bolláné Csernák Csilla, képviselő: 
 
Volt egy munka, amit el kellett végezni, de Bodor Ádám nem tudta eldönteni elvégezze-e a 
munkát. Ez csak egy volt számtalan ilyen eset közül. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, ő kérte ne vállalja el, mert nem lesz belőle pénz. Ha fel akarják számolni, akkor 
üljön össze a felügyelő bizottság, hozza meg a döntést és terjessze a testület elé. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Kérte, időben tegyék meg, nehogy itt álljon a gép gázolajjal tele. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta, kérje fel a képviselő-testület a felügyelő bizottságot, hogy üljön össze rövid időn 
belül, 8 napon belül és tegye meg javaslatát.  
 
Szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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207/2014.(IX.10.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Településgaz-
dálkodási Kft. tevékenységének 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 Tiszaalpári Településgazdálko-
dási Kft. tevékenységét megtárgyalta és úgy döntött, hogy felkéri a Tiszaalpári Településgaz-
dálkodási Kft. Felügyelő Bizottságát 8 napon belül üljön össze és tárgyaljon a Tiszaalpár Te-
lepülésgazdálkodási Kft. további működéséről és azt terjessze elő a következő képviselő-
testületi ülésre. 
 
Határidő: 2014. szeptember 18. 
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. Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft.  
6. Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. Felügyelőbizottság Elnöke 
7. irattár 

_______________________________________________________ 
 
 
13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Bizottság megnevezésének módosítása, 
valamint Novákné Lovas Erzsébet Helyi Esélyegyenlőség Fórum tagjává választása 
tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet aljegyző 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy a bizottságot fórumra változtassák. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
208/2014.(IX.10.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 
Bizottság megnevezésének 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-testülete annak a fórumnak a megnevezé-
sét, amely felelős a Helyi Esélyegyenlőségi Program tartalmának megvalósulásáért, figye-
lemmel kíséri a program megvalósulásának egyes lépéseit, Helyi Esélyegyenlőségi Bizottság-
ról – megfelelve a Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglalt elnevezésnek – Helyi Esély-
egyenlőségi Fórumra módosítja. 
 
Határidő: értelemszerű 
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. Helyi Esélyegyenlőségi Fórum tagjai 
6. irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta Novákné Lovas Erzsébet személyének megválasztását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
209/2014.(IX.10.) Kth. 
 
Novákné Lovas Erzsébet megválasztása a Helyi Esélyegyenlőségi Fórum tagjává 
 
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 Novákné Lovas Erzsébetet, a 
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás családgondozóját, a Helyi Esélyegyenlő-
ségi Fórum tagjának megválasztja. 
 
Határidő: értelemszerű 
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 
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5. Novákné Lovas Erzsébet családgondozó 
6. Helyi Esélyegyenlőségi Fórum tagjai 
7. irattár 

 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Nem látott még beszámolót a bizottságtól. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Most alakult nemrég. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
Évente legalább 3-szor üléseznek. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
1 évben 1-szer elég lenne beszámolni. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
A helyi esélyegyenlőségi terv része, az önkormányzat készítette el, az önkormányzat kötele-
zettsége is. Előírás, itt volt a testület előtt. 

________________________________________________ 
 
 
14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Javaslat a téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, 
feladatokról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Bartucz István településüzemeltető 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Kft. működése október 31-ig szól. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Mert nála van a gép. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem helyi vállalkozóval, hanem belső géppel kell elvégezni a munkálatokat. 
 
Szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
210/2014.(IX.10.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a téli síkosság mentesítési 
munkálatokhoz kapcsolódó felkészülés, feladatok 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 téli síkosság mentesítési munká-
latokhoz kapcsolódó felkészülésről, feladatokról szóló javaslatot megtárgyalta. Megbízza a 
Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft.-t a téli síkosság mentesítési feladatok elvégzésével. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester / Bartucz István településüzemeltetési előadó 
 
Határozatról értesül:  

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

________________________________________________ 
 
 
15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a tiszaalpári játszóterek állapotáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Bartucz István településüzemeltető 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Bizottság támogatta, a vizsgálatok lebonyolításra kerültek. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Feldúrják a játszótereket a csatornázók, azért azt állítsák helyre rendesen, nehogy valakit ba-
leset érjen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mindenhol helyreállítják nemcsak ott. 
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Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Jelezte Taricska dr. úr és egy másik személy is az egyik játszótéren a problémát, de a hibát 
helyreállították. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Felröppent a televízióban, hogy uniós pénzből készült játszótérnél túlszámlázást találtak. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Itt ilyen nincs. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Az óvodánál is olyan összeget mondanak a játékokra, ami már felháborító. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Tavaly volt új eszköz vásárlás, csúszda került kicserélésre. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Korrupció gyanúja is felmerült? 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Nagyon szigorúak az előírások, itt ilyen nincs. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
211/2014.(IX.10.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tiszaalpári játszóterek ál-
lapota 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 tiszaalpári játszóterek állapotá-
ról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
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Határozatról értesül:  

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

________________________________________________ 
 
 
16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Keop –5.5.0/B/12-2013-0170 pályázat építés-kivitelezési mun-
kák elvégzésére kiírt, nyílt közbeszerzési eljárás visszavonásáról, illetve a projekt 
megvalósíthatóságáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási 
ügyintéző 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Két lehetőség lenne, az egyik, hogy vonják vissza a jelenlegi nyílt eljárást, az eddig beérkezet-
tek közül ki kellene választani 3-at és kiküldeni nekik, hogy előzetes becsült érték meghatáro-
zást tegyenek. Utána lehetne meghívásosat kiírni és ez kb. 20 nap alatt lebonyolítható lenne. 
Ha belemennek új nyílt közbeszerzési eljárásban, akkor egyből 150.000,- Ft-ba kerülne, va-
lamint ha kész akkor is kétféle szakembert kellene hívni, hogy megnézze. A másik lehetőség, 
hogy visszavonják a pályázatot. Az egész úgy valósítható meg, ha hozzájárulnak a pályázat 
meghosszabbításához. 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Január 1-je a legvégső határidő. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha visszavonják a pályázatot, akkor is abban kellene meghatározni az indokot, hogy az ön-
kormányzat jelenlegi helyzete nem teszi lehetővé a megvalósítást. Az önerő nem teszi lehető-
vé. Egyszerűbb azt mondani, most látszik, hogy nincs rá lehetőség, nincs rá pénz. Ha viszont 
a következő évre átkerülne, akkor lehet, hogy a jövő évi költségvetésből ki tudnának szorítani 
40 millió forintot. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
Arra kért mindenkit, hogy vonják vissza, mert ebből csak az látszik, hogy ők is ezt akarják. 
Buknak amit buknak, de nem veszik több. Pontosan dupla költséget írnak le a válaszokban. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem tudja mennyire veszik zokon, ha kihátrálnak. Egyébként is egy visszamaradt pénzből 
kaptak lehetőséget erre. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
Szerinte ez nem a testület hibája, hanem az övéké. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Végigolvasgatta a kérdéseket, ez csak egy segítség, hogy mennyi mindenre nem figyeltek oda 
a kiírás során. Annak ellenére, hogy ezeket kérdezik, lehet még ez lesz az olcsóbb. Mert eze-
ket azért kérdezi, mert pontosan ki akarja számolni, hogy mibe kerül. A végén van talán né-
hány kérdés, amire nem tudott válaszolni. Ha még drágább költsége lesz, akkor is mondhatják 
még rá, hogy visszavonják. 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Ezek támadható válaszok. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Rákérdez a külső csövekre. Azt is meg kell oldani, árazza be. Van néhány műszaki probléma, 
amellyel ő sem számolna, ha építkezne. Neki az a feladata, hogy megoldja. 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
A műszaki dokumentációt módosítani kell, hogy mindenki egységes dokumentációból dol-
gozzon, mert akkor támadható a pályázat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezért javasolják azt, hogy a nyílt eljárást vonják vissza és a már beérkezettek közül ki lehet 
választani azt a hármat, amelyek a legolcsóbbak. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Miért módosul a műszaki kiírás, ettől miért módosul. Mindig jöhet egy olyan kivitelező, aki-
nél felmerül egy kérdés. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mielőtt belemélyednének, azt javasolta fogadják el Benkó Ádám ajánlatát, a legvégén is visz-
sza tudják utasítani. 
 
 

Barna Sándor képviselő 18:53 órakor megérkezett a képviselő-testületi ülésre, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 8 fő. 
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Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Kérdése volt, hogy valaki el tudná-e neki mondani néhány mondatban miről szól a pályázat? 
Pályáztak valamire, hogy épület-energetikailag felújítanának néhány épületet. Mennyi volt a 
pályázati összeg? 
 
Győri István, képviselő: 
 
72 millió forint. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Mennyi volt az az összeg, amit szerettek volna megpályázni? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
10 millió forint, amit önrészként terveztek. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Mennyi volt az egész összeg? 
 
Győri István, képviselő: 
 
72 millió forint. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Nem 150 millió forintra pályáztak? 
 
Győri István, képviselő: 
 
Nem, 72 millióra, 22 millió az önrész, 50 millió forint pedig a pályázati pénz. Eredetileg ez 
volt. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A pályázati összegből ki lehet hozni a projektet. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez a gond, hogy körülbelül olyan 60:40 arányban kellene gondolkodni. 60 millió forint pályá-
zati pénzt és 40 millió forint önerő. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Első körben, mert ez már a második kör. 
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Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
70 millió az összköltségvetés, erre a kivitelezésre van kb. 56 millió forint, és erre érkezett az 
első ajánlat 83 millió forint nettóban, ami bruttóban 106 millió forint. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ekkora különbség nem lehet? 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
Ez a probléma. Ezért akarnak kilépni belőle. Két módosítás akkora összeggel növelte meg az 
egészet, hogy nem vállalható. 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
A pályázat elindításakor referenciaárat kellett volna kérni, beárazni az egészet és úgy beadni, 
mert akkor működött volna. Mert így a projektgazdának még hozzá kell tenni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
A Benkó Ádám hogy került ide, a képviselő-testület választotta ki? 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
Ők jöttek ide, jelentkeztek biztosan. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
A felelősség az övéké. Még a felmerülő kérdésekre sem tudnak válaszolni. Kártérítési pert 
kellene ellenük indítani. Ha visszalépnek, elesnek egy 50 milliós pályázati pénztől. Ha saját 
cégében élné meg, biztosan indítana pert. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ők a pontozást látták, hogy kell úgy bepontozni, hogy valószínűleg nyerjen. A megtérülési 
idővel kell játszani, rövidre venni, amivel elérte azt, hogy nyert a pályázat. De hát az is érde-
kes volt, mert tavaly októberben kihirdették a nyerteseket, de az önkormányzaté nem volt köz-
tük, sem az elutasítottak között. Januárban, februárban sem kaptak róla semmilyen tájékozta-
tást és ekkor érdeklődtek. Akkor derült ki, hogy aláírás alatt állt, utána meg is érkezett, de 
ezekkel a feltételekkel. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Meddig kell elkészülnie? 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
2015. január 1-je a határidő. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Erre lett a hosszabbítás kérve. 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Ezért szavazta meg augusztusban a testület, hogy a támogatási szerződés módosításra kerüljön 
május 31-ig.  
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Még azt is rövid időnek tartja. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Pár hónap alatt meg tudják csinálni. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ha kiszállnak miért bukják a 6 millió forintot? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Mert már ki is van fizetve. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Akkor legalább a nyíltnak várják meg az eredményét. Ha ennek is az az eredménye, hogy ezt 
is alábecsülték 50%-al, akkor a 6 millió forintot vissza kell perelni és még ugyanannyival 
megtoldani. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A közbeszerzésből ki kellene valahogyan bújni, mert nem lenne célszerű az önkormányzat-
nak. 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Megmódosították a határidőt október 14-re. Ők közben átdolgozzák a műszaki dokumentáci-
ót, az lesz majd elérhető mindenki számára újra, aki most is ajánlatot adott. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A két variáció közül kellene dönteni, menjen a közbeszerzés vagy vonják vissza a nyílt eljá-
rást. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Látható arra esély, hogy annyival kevesebb árat adnak, hogy megvalósítható lesz az önkor-
mányzat költségvetéséből. 
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Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Van-e információ, hogy az átdolgozás kerülne-e az önkormányzatnak pénzbe? Illetve az új  
közbeszerzési eljárás során, amennyiben a testület megszavazza, annak az ajánlattételi felhí-
vási díját is az önkormányzat fizeti? Mert ennek a közbeszerzési eljárásnak 150.000,- Ft-os 
tétele volt, ami szintén elveszik. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha közbeszerzéssel csinálják végig, akkor igen, de ha az ő általuk javasolttal akkor nincs. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Meghívásosnál nem kell. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Ezen a 150.000,- Ft-on ne múljon, úgyis vissza fogják perelni az összes költséget. 
 
 

(Hangzavar) 
 
 

Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Kiírnak egy új műszaki tartalmat, új közbeszerzés nélkül? Hogy fog működni? 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Megmódosítják a műszaki tartalmat és ezt fogják kiküldeni, egyszerű módosításként. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Akkor nincs 150.000,- Ft-os költség, csak várni kell október 14-ig. Utána lehet dönteni, nyil-
vánvalóan az új testület fog dönteni. Akkor meg lehet csinálni május 31-ig. E miatt nem sza-
bad visszavonni. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Utána is vissza lehet vonni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Utána is lehet dönteni. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A határidő meghosszabbítását a testületnek jóvá kellene hagyni. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a 2. számú határozat-tervezet elfogadását, a határidő meghosszabbítá-
sának jóváhagyásával. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül (1 fő nem sza-
vazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
212/2014.(IX.10.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Keop –5.5.0/B/12-2013-
0170 pályázat építés-kivitelezési munkák elvégzésére kiírt, nyílt közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívása 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 KEOP –5.5.0/B/12-2013-0170 
pályázat építés-kivitelezési munkák elvégzésére kiírt, nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
határidő módosítását jóváhagyja, a pályázat műszaki részeinek átdolgozásával egyetért a kivi-
telezési eljárás zökkenőmentes lefolytatása érdekében. Az ajánlattételi határidő módosítását 
jóváhagyta 2014. október 14. 11:00 órára. 
 
Határidő: értelemszerű 
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 

________________________________________________ 
 
 
17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző képvise-
lő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A könyvtárnál az engedélyeztetés nincs aláírva. 
 
Szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadását. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 fő nem szava-
zott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
213/2014.(IX.10.) 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 tájékoztatást. 
 
Határidő: értelemszerű 
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 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 fő nem szava-
zott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
214/2014.(IX.10.) 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 
tájékoztatást. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
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Határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. irattár 

________________________________________________ 
 
 
18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi     
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A pénzügyi ülésen elmondta már a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés díját megkapta Bársony 
Lajos, nem tudja átvenni, polgármester úr veszi át a díjat. 
 
Bolláné Csernák Csilla, képviselő: 
 
Utak helyreállítása mikorra várható? 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
2015. április 30-a az átadás. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Arra van ígéret, hogy a Mátyás király és az Alkotmány utcát megcsinálják ebben a hónapban. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Akár a Kádár Lajos utca, ahol át lett szakítva a szilád burkolat, azt is ugyanúgy állítják hely-
re? 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A Gondozási Központ elé egy nagyon egyszerű parkolási lehetőséget kértek. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Le van öntve, megcsinálták. 
 
Bolláné Csernák Csilla, képviselő: 
 
Volt kettő 40 éve dolgozó dajka aki elment, hogyan gondolták a búcsúztatásukat.  
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Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Erről határozatot kellene hozni, hogy minden dajkától elbúcsúzunk vagy oldja meg az adott 
intézmény. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
A munkáltató kicsoda? 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
A munkáltató a polgármester és a jegyző. Elbúcsúztak tőle. Fényképek fent vannak a honla-
pon. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Igen, Győri Lászlónét elbúcsúztatták. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Aki 40 éve dolgozik, illő lenne elbúcsúztatni. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Úgy, ahogy Puliusné Marikától is elbúcsúztak? Semmit sem kapott. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Bizottsági határozat nem volt róla. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Akkor mindenkiről egységesen kell határozni. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
Nem mindenki egyszerre megy nyugdíjba. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezentúl minden intézményi és önkormányzati dolgozót elbúcsúztatnak, aki nyugdíjba megy. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Javasolta, hogy hosszabb közszolgálati jogviszony búcsúztassanak. Akkor ezek alapján a 
Szabó Gabriellát is el kellett volna búcsúztatni. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását, hogy minden önkormányzatnál, hivatalnál eltöl-
tött, legalább 20 év munkaviszony után nyugdíjba vonulót elbúcsúztatnak. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 fő nem szava-
zott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
215/2014.(IX.10.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nyugdíjba vonulók búcsúz-
tatása 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 minden önkormányzati, illetve 
annak intézményiben dolgozó személyt elbúcsúztat, aki nyugdíjba vonul és közszolgálati jog-
viszonya, közalkalmazotti jogviszonya vagy munkaviszonya legalább 20 éve az önkormány-
zattal vagy annak intézményével a nyugdíjba vonulásakor fennáll. 
 
Határidő: értelemszerű 
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 

 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Valaki emlegette milyen állapotba vannak az utak. Rossz állapotban van a Kádár Lajos utca, 
nem tudja van-e másik ilyen beruházás, ahol ennyire rosszak az utak. 77.000,- forintba került 
az olajteknője, ami tönkrement. Ha mellékúton történik még rendben, de egy főúton? Nem 
tudja mit kellene lépni és kinek kellene lépni. Szégyen és gyalázat ez Tiszaalpáron. 
Szeptember 30-án kedden lenne az utolsó bizottsági ülés, 4. évzáró vacsorára szeretettel meg-
hívott mindenkit, kiemelten hívta fel Dr. Vancsura Zoltán figyelmét is, hogy jöjjön el, mert 
még egyszer sem tisztelte meg jelenlétével. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jászberényben volt, kettő településen van ugyanilyen útfelbontás. Ahogy hagyják el a terültet, 
mögöttük aszfaltozott út van. Olyan 500 méterre már gödör van. Ha most ilyen kátyú van 
benne, mi lesz 1-2 év múlva. Tehát jogos a sérelem. 
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Barna Sándor, képviselő: 
 
A lovas pályánál is behúzták CKT-val, a tisztító akna 10 cm-rel kilóg. Nem tudja, hogy ezt 
így kell csinálni? Aztán még rátesznek egy betontömböt. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Biztos, hogy ami jelen pillanatba zajlik nem normális. Két dolgot hibázott a testület, meghívá-
sost kellett volna kiírni. A másik, hogy mit tudnak tenni, valamelyik fél beterjeszti az azonnali 
leállítását, hogy olyan súlyos kivitelezési problémákat vélelmeznek, hogy nem engedik to-
vább a kivitelezést. Kérdés az, ki az, aki bevállalja, hogy ezt az állapotot évekig konzerválják. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezt a mérnökszervezettel lehetne megbeszélni, van egy garancia is rá, őket lehet ezért perelni, 
de beruházást nem lehet leállítani. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Az iskolánál is rosszul tették le a csöveket, csak nem merik felszedni, hanem máshol teszik le, 
mert nem folyik a szennyvíz. 
 

_________________________________________________________ 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt, a Képviselő-testület 19:35 órakor zárt ülés keretében 
folytatta tovább munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


