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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 4836/2014. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-

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

Csernák Zsolt, dr. Csernus Tibor, 
Győri István, Kézsmárki László (7 fő) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

Külön megjelentek:  Kerekes András hantechnikus 
  Szentirmay Tamás újságíró 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Török Annamária 
 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 19:38 órakor, hogy a Képviselő-testület 
7 fővel határozatképes. A napirendi pontokról készült előterjesztések kiosztásra kerültek. To-
vábbi napirendi pontok felvételét javasolta: az óvoda alapító okiratának módosítása, Balla 
Zsolt ajánlata, KEOP pályázattal kapcsolatos napirendi pont, valamint egy fiatal házaspár 
kérelme, amelyet zárt ülésen tárgyalnak. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét a kiegészítésekkel együtt. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a napi-
rendi pontokat. 
 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Előterjesztés Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal  2015.  évi belső ellenőrzési tervére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Molnár István belső ellenőr 
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2. Előterjesztés a tiszaalpári 1147 helyrajzi számú, Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat tulajdonában lévő telekre vonatkozóan fölhasználati szerződés megkötése tárgyá-
ban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

3. Előterjesztés a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Intézményi Tanácsába az 
önkormányzat képviseletét ellátó személy kijelölése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

4. Előterjesztés Bálint testvérek kérelméhez 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző                    

 
5. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi 

munkaterve tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző              

 
6. Előterjesztés Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásra 

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

 
7. Előterjesztés a településüzemeltetési szakfeladat engedélyezett létszámának 2 fővel 

való emelésére az önellátás megteremtése céljából 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

8. Előterjesztés a 2015-ben megrendezni kívánt programok tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Kerekes András hangtechnikus 
 

9. Előterjesztés Hódi Mihály jutalmazása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

10. Előterjesztés járdaépítéshez szükséges anyag biztosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

11. Beszámoló a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. végelszámolásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester/ Dr. Menyhárt Anett jegyző  
             Bodor Ádám végelszámoló 
 

12. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi várossá nyilvánítási 
kezdeményezés tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
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13. Előterjesztés Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Or-

szágos Szövetsége Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiummal 
való együttműködési megállapodás megkötése tárgyában az iskolai közösségi szolgá-
lat közös lebonyolításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző 
              

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

15. Előterjesztés Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

16. Balla Zsolt árajánlata a könyvtár tisztító festésére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

17. Előterjesztés a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 azonosító jelű, „Tiszaalpár középületei-
nek energetikai fejlesztése” című projekt keretében építés-kivitelezési munkák elvég-
zése tárgyában, továbbá  ezen projekt műszaki ellenőri munka elvégzése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

18. Tájékoztató Kjellerup testvértelepülésről érkező adományról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester      

 
19. Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 

Zárt ülés 
 

20. Előterjesztés Rácz Beatrix önkormányzati lakás iránti kérelme tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
21. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

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

22. Ajtainé Nagy Dzsenifer és Ajtai János fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatásá-
nak kérelméről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
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1.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési ter-
vére 
Előterjesztő:Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Molnár István belső ellenőr 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy módosítási javaslat hangzott el a bizottsági ülésen a gépek nyilvántartására, gázolaj fo-
gyasztására. 
 
Szavazásra bocsátotta a bizottság javaslatának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
286/2014.(XII.15.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Polgármesteri 
Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési terve tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkör-
ében eljárva a következő döntést hozta: 
 
A Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tervéről szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a belső ellenőrzési tervet az előterjesztés 2. sz. melléklete alapján elfogadja, 
kiegészítve Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának és Tiszaalpár Polgármesteri Hivata-
lának hatályos gépjármű üzemeltetési szabályzatának ellenőrzésével és a gyakorlat ehhez való 
viszonyításával. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Molnár István belső ellenőr 
6. irattár 

_______________________________________________________________ 
 
 

2.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés a tiszaalpári 1147 helyrajzi számú, Tiszaalpár Nagyközségi Ön-
kormányzat tulajdonában lévő telekre vonatkozóan fölhasználati szerződés megkötése 
tárgyában 
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Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A felépítmény tulajdonosa adott be kérelmet, hogy csak az általa használt terület után kíván 
bérleti díjat fizetni. A bizottság nem tudott dönteni. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
287/2014.(XII.15.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tiszaalpári 1147 helyrajzi 
számú, az önkormányzat tulajdonában lévő telekre vonatkozó földhasználati szerződés 
megkötése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkör-
ében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Az Inter Autó Kft. (székhelye: 6067 Tiszaalpár, Kádár L. u. 24.) ügyvezetőjének, Bartók Ist-
vánnak a kérelmét megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a gazdasági társasággal 2013. május 30-
án kötött megállapodást módosítja; 75.898,-Ft bérleti díj helyett 41.100,-Ft/hó, tehát 493.200,- 
Ft/év földhasználati díj megfizetését írja elő a tiszaalpári 1147 helyrajzi számú telek használa-
táért. 
Megbízza dr. Vancsura István polgármestert és dr. Menyhárt Anett jegyzőt a megállapodás – 
fentiek szerint történő – elkészítésével és dr. Vancsura István polgármestert a megállapodás 
aláírásával. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Bartók István kérelmező (6067 Tiszaalpár, Kádár L. u. 24.) 
6. irattár 

 
 

Győri István, képviselő: 
 
Megszavazta magának képviselőtársa. 

_____________________________________________________________ 
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3.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Intézményi Taná-
csába az önkormányzat képviseletét ellátó személy kijelölése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. A bizottság tárgyalta és támogatta. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
288/2014.(XII.15.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Árpád Fejede-
lem Általános Iskola Intézményi Tanácsába az önkormányzat képviseletét ellátó személy 
kijelölése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörében 
eljárva a következő döntést hozta: 
 
A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskolában működő Intézményi Tanácsba az önkor-
mányzat képviseletét dr. Taricska Tibor alpolgármester látja el. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Taricska Tibor alpolgármester 
3. dr. Menyhárt Anett jegyző 
4. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
5. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
6. Győri Istvánné iskolaigazgató 
7. irattár 

_______________________________________________________________ 
 
 

4.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés Bálint testvérek kérelméhez 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
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Kézsmárki László, képviselő: 
 
Bejelentette, nem kíván szavazni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kamatmentes kölcsön formájában a bizottság támogatta, 16 hónapra. 
 
Szavazásra bocsátotta a bizottsági javaslat elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással (2 fő nem 
szavazott) – elfogadta a javaslatot. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A szavazás nem volt egyértelmű, ezért ismételten szavazásra bocsátotta a bizottsági javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással (1 fő nem szava-
zott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
289/2014.(XII.15.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bálint Szabolcs 6067 Tisza-
alpár, Ady Endre u. 23/a. szám alatti lakos részére kamatmentes kölcsön biztosítása tár-
gyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§. (1) bekezdésében biztosított jogkör-
ében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Bálint Szabolcs 6067 Tiszaalpár, Ady Endre u. 23/a. szám alatti lakos részére nettó 160.000,-
Ft kamatmentes kölcsönt biztosít tanulmányainak támogatása céljából. A kölcsön visszafize-
tése részletekben történik 10.000,- Ft/hó összegben, 16 hónap időtartamban. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Bálint Szabolcs (6067 Tiszaalpár, Ady Endre u. 23/a.) 
6. irattár 

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti határozat-tervezetet. 



9 

 

 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással (1 fő nem 
szavazott) – nem fogadta el az előterjesztett határozatot. 

_____________________________________________________________ 
 
 

5.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. évi munkaterve tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az eredeti tervezethez képest kettő módosítás hangzott el a bizottsági ülésen. Az egyik, hogy 
januárban a települési önellátással kapcsolatos napirend is felkerüljön, másik a Holt-Tisza 
Tulajdonosi Közösség beszámolója áprilisban kerüljön tárgyalásra. 
 
Győri István, képviselő: 
 
A harmadik módosítási javaslat részéről, hogy a szociális törvényt módosítani kell, a törvé-
nyek változnak. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottság 5 igen és 1 nemmel megszavazta, nem nyit vitát. 
 
Győri István, képviselő: 
 
A polgármester úr törvénytelenül vezeti le az ülést, módosító indítványt nem szavaztatja meg, 
szeretné, ha a kormányhivatal kivizsgálná. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a bizottság által elfogadott eredeti tervezetet a módosításokkal. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
290/2014.(XII.15.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015. év 
I. félévi munkaterve tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a következő döntést hozta: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. év I. félévi munkatervé-
ről szóló előterjesztést megtárgyalta és a kiegészítéssel együtt elfogadta. 
 
A Képviselő-testület rendszeresen megtárgyalja a napirendként nem jelölt, lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról, valamint a Képviselő-testület két ülése között hozott polgármes-
teri döntésekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül egyrészt megtár-
gyalja 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 hatás-
körébe tartozó döntést igénylő kérelmeket, ügyeket. 
 

Január 
1. Javaslat Tiszaalpár NKÖ temető üzemeltetésére irányuló közfeladat ellátására 

Előterjesztő: polgármester  
2. Lezsák Sándor országgyűlési képviselő meghívása. Bokrosi út felújításának lehetősé-

ge, Nyári-gát kérdése. 
3. A település önellátásának feladatairól 
4. Tájékoztató a Képviselő-testület és bizottságainak 2014. év II. félévének munkájáról 

 
Február 

1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása – 
szükség esetén 
Előterjesztő: polgármester 

2. Tájékoztatás a 2015. évi közfoglalkoztatási tervekről 
Előterjesztő: polgármester 

3. Közmeghallgatás kitűzése, előkészítése 
Előterjesztő: polgármester 

4. Szervezetek intézmények beszámolója az önkormányzat 2014. évi támogatásának fel-
használásáról. 2015. évi támogatási kérelmek 
Előterjesztő: polgármester  
Meghívott előadó: szervezetek elnökei, intézményvezetők 

5. Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 
Előterjesztő: polgármester 
Meghívott előadó: óvodavezető 

6. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 2015. évi költségvetése 
Előterjesztő: polgármester 

7. A költségvetését megalapozó rendelet elfogadása. 
Előterjesztő: polgármester 

8. Javaslat a település közterületeinek szépítése tárgyában 
Előterjesztő: polgármester 

 
Március 

1. 2015. évi közbeszerzési terv 
Előterjesztő: polgármester  

2. Beszámoló a folyamatban lévő projektekről 
Előterjesztő: polgármester  
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3. Beszámoló a Tiszaalpári Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában 2014. évben foly-
tatott szakmai munkáról 
Előterjesztő: polgármester  
Meghívott előadó: óvodavezető 

4. Beszámoló a Gondozási Központ 2014. évben folytatott szakmai munkájáról. 
Előterjesztő: polgármester  
Meghívott előadó: intézményvezető 

5. Beszámoló a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2014. évben 
folytatott tevékenységéről 
Előterjesztő: polgármester  
Meghívott előadó: intézményvezető 

6. Tájékoztató a települési szennyvíz-beruházási feladatok megvalósítási állapotáról 
Előterjesztő: polgármester 
Meghívott előadó: projektfelelős 

7. Tájékoztató a külterületi és belterületi utak állapotáról és az időarányosan elvégzett fe-
ladatokról 
Előterjesztő: polgármester 
Előadó: településgazda 

 
Április 

1. Beszámoló Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, a költ-
ségvetés végrehajtásáról, pénzmaradvány felhasználásáról döntés 
Előterjesztő: polgármester 
Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről 
Előterjesztő: polgármester  
Meghívott előadó: a társulás képviselője 

2. Beszámoló a Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség 2014. évi működtetéséről 
Előterjesztő: polgármester 
Előadó: belső ellenőr 
 

3. Az önkormányzati költségvetés módosítása – ha szükséges 
Előterjesztő: polgármester  

4. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásá-
ról 
Előterjesztő: polgármester  
Meghívott előadó: gyermekjóléti munkatárs 

5. Beszámoló az önkormányzat családsegítő szolgálatáról 
Előterjesztő: polgármester  
Meghívott előadó: családsegítő munkatárs 

 
Május 

1. Rendőrségi beszámoló Tiszaalpár Nagyközség közbiztonsági helyzetéről, a közbizton-
ság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
Előterjesztő: polgármester  

2. Beszámoló a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában az óvodai étkeztetés tapaszta-
latairól, valamint a 2015/2016. nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári szünet 
ideje, és a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok 
Előterjesztő: polgármester  
Meghívott előadó: óvodavezető 
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Zárt ülésen:  Javaslat a „TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím, a TISZAALPÁR  
NAGYKÖZSÉG SZOLGÁLATÁÉRT díj és a TISZAALPÁR NAGYKÖ-
ZSÉGÉÉRT díj adományozására 
Előterjesztő: polgármester  

 
Június 

A Képviselő-testület 2015. évi II. félévi munkaterv elfogadása 
 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Határozatról értesül: 

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

 
 
Ajtai Elemérné, képviselő: 
 
Nem kapott szót, ezért ügyrendben kért felszólalást. Az együttműködési megállapodást január 
31-ével kell felülvizsgálni. Mivel nem kapott szót, ettől most eltekint. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A szervezeti és működési szabályzatot kell felülvizsgálni. 

_______________________________________________________________ 
 
 

6.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz való csatlako-
zásra 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
ülésén elhangzott kiegészítéssel. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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291/2014.(XII.15.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Zarándokút Ön-
kormányzati Társuláshoz történő csatlakozás tárgyában 
  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkör-
ében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Az előterjesztést és annak mellékletét képező Társulási Megállapodást megtárgyalta, és kife-
jezi szándékát, hogy csatlakozni kíván Kecskemét Megyei Jogú Város vezetésével a Magyar 
Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz. A Képviselő-testület a társulási megállapodás ren-
delkezéseit magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el és elfogadja a társulás céljait, 
továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 
 
Határidő: folyamatos 
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. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás (2370 Dabas, Szent István tér 1/b.) 
6. irattár 

_____________________________________________________________ 
 
 

7.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés a településüzemeltetési szakfeladat engedélyezett létszámának 2 
fővel való emelésére az önellátás megteremtése céljából 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottság tárgyalta, elvileg támogatja a részletes tervet, januárban kell beterjeszteni a másik 
létszámemelést. A gépkezelő vonatkozásában támogatják a 180e Ft-ot, feltétel a jogosítvány 
megszerzéséhez, legalább 1,5 évi munkaviszony vállalás szükséges még. A  bizottság támo-
gatta. 
 
Szavazásra bocsátotta a bizottság javaslatának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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292/2014.(XII.15.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a településüzemeltetési szak-
feladat engedélyezett létszámának 1 fővel való emelésére az önellátás megteremtése célja 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkör-
ében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Az önkormányzaton belül a településüzemeltetési szakfeladat engedélyezett létszámát 4,5 
főről 5,5 főre emeli 2015. január 1-jétől.  
 
„B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges 180. 000 Ft-ot az önkormányzat a 
2015. évi költségvetésében biztosítja,a jogosítvány megszerzésének feltételével, valamint 1,5 
évi munkaviszony vállalásával. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetét a 
fentiek figyelembevételével terjessze elő. 
 
Határidő: folyamatos 
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. irattár 

_______________________________________________________________ 
 
 

8.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés a 2015-ben megrendezni kívánt programok tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Kerekes András hangtechnikus 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Győri Istvánnak volt módosítása a Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozóval kapcsolatosan. 
Javaslata, hogy az 1,8 millió forintból 1 millió forintot különítsenek el a szoborra, céltartalék-
ba kerüljön. A bizottság a módosító javaslatra 4 igen és 3 nem szavazatot tett, az eredetire 
pedig 7 igen szavazatot. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Nem az eredeti határozatot, hanem a kiegészített eredeti határozatot szavazta meg 7 igennel. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elnézést kért. Valóban. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Egyértelmű legyen. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérte képviselőtársát, ne zavarja az ülés menetét. 
 
Szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal - 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
határozatot. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Új szavazást rendelt el a kiegészítéssel együtt. 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti határozat-tervezetet a Győri István javaslatával kiegészítve. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
293/2014.(XII.15.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „2015-ben megrendezni 
kívánt programok” tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkör-
ében eljárva a következő döntést hozta: 
 
A „2015-ben megrendezni kívánt programok” tárgyú előterjesztést megtárgyalta azt az előter-
jesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a XIII. Bársony 
Mihály Tekerőlantos Találkozóra előterjesztett összegből 1.000.000,- Ft-ot a 2015. évi költ-
ségvetés tartalékkeret terhére elkülönít. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Török Annamária kommunikációs ügyintéző 
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6. Kerekes András hangtechnikus 
7. irattár 

____________________________________________________________ 
 
 

9.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés Hódi Mihály jutalmazása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a 20.000,- Ft Erzsébet utalvány jutalmazását Hódi Mihálynak. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
294/2014.(XII.15.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Hódi Mihály jutalmazása 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkör-
ében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Hódi Mihály Tiszaalpár, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti lakost - Tiszaalpár település kulturá-
lis rendezvényeinek lebonyolításában való munkájáért - 20.000,- Ft értékű Erzsébet utalvány-
nyal jutalmazza. 
 
Határidő: folyamatos 
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. Hódi Mihály (6066 Tiszaalpár, Mikszáth Kálmán u. 3.) 
6. irattár 

__________________________________________________________ 
 
 

10.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés járdaépítéshez szükséges anyag biztosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
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Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a kérelmet. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
295/2014.(XII.15.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a járdaépítési program 
meghirdetése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkör-
ében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Józsa Balázsné 6066 Tiszaalpár, Esze T. u. 42. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, és 
úgy döntött, hogy jelenleg a kérelmet nem tudja támogatni, de amennyiben a 2015. évi költ-
ségvetés lehetővé teszi, úgy a következő évi költségvetésből a Képviselő-testület önerős jár-
daépítések megvalósításához keretet fog elkülöníteni és meghirdeti az önerős járdaépítési 
programot. 

 
Határidő: értelemszerű 
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. Józsa Balázsné kérelmező (6066 Tiszaalpár, Esze T. u .42.) 
6. irattár 

________________________________________________________ 
 
 

11.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Beszámoló a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. végelszámolásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester/ Dr. Menyhárt Anett jegyző  
             Bodor Ádám végelszámoló 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a beszámolót. 
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Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
296/2014.(XII.15.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Településgaz-
dálkodási Kft. végelszámolása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkör-
ében eljárva a következő döntést hozta: 
 
A Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. végelszámolásáról szóló előterjesztést megtárgyalta 
és az abban foglaltakkal megegyezően elfogadta. 
 
Határidő: értelemszerű 
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. Bodor Ádám a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. végelszámolói biztosa 
6. irattár 

__________________________________________________________ 
 
 

12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi várossá nyilvá-
nítási kezdeményezés tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottság támogatta. Még egy határozatot meg kell szavaztatnia, mégpedig a várossá nyil-
vánítási kezdeményezés megköszönését a CNÖ-nek. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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297/2014.(XII.15.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközségi Ön-
kormányzat Várossá nyilvánítási pályázata tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkör-
ében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Kezdeményezi Tiszaalpár Nagyközség várossá nyilvánítását, valamint a területszervezési eljá-
rásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. Rendelete értelmében vállalja, hogy a várossá nyilvá-
nítás esetén ellátja a városi önkormányzatok és szerveik részére jogszabályban előírt kötele-
zettségeket, megteremti azok végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Közigazgatási és Igazgatásügyi Minisztérium (1357 Budapest, Pf. 2.) 
5. Kapus Márta ügyintéző 
6. irattár 

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a CNÖ-nek történő támogatás megköszönését. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
298/2014.(XII.15.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközségi Ön-
kormányzat tájékoztatása a 32/2014.(XI.13.) sz. CNÖ határozata tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkör-
ében eljárva a következő döntést hozta: 
 
A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. Rendelet 4. §. (2) bekezdése 
alapján a polgármester tájékoztatását Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat a 32/2014.(XI.13.) sz. határozatáról, melyben támogatta Tiszaalpár Nagyközség vá-
rossá nyilvánítási kezdeményezését tudomásul vette, egyúttal kifejezi köszönetét a Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzatnak a kezdeményezés támogatásáért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
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Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Ajtai Elemérné CNÖ elnök 
5. Közigazgatási és Igazgatásügyi Minisztérium (1357 Budapest, Pf. 2.) 
6. Kapus Márta ügyintéző 
7. irattár 

 
 
Győri István, képviselő: 
 
Véleménye szerint a sikerdíjat meg kellett volna állapítani összegszerűen. 

_______________________________________________________________ 
 
 

13.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok 
Országos Szövetsége Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiummal 
való együttműködési megállapodás megkötése tárgyában az iskolai közösségi szolgá-
lat közös lebonyolításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a megállapodást. 
 
Szavazásra bocsátotta a megállapodás megkötésének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
299/2014.(XII.15.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközségi Ön-
kormányzat és az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Or-
szágos Szövetsége Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium - Oktatási 
Intézmény együttműködési megállapodása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a következő döntést hozta: 
 
Az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége 
Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Oktatási Intézménnyel együtt-
működési megállapodása tárgyában készült előterjesztést megtárgyalta, és támogatja a diákok 
50 órás közszolgálat teljesítése érdekében az együttműködést. 
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Felkéri dr. Vancsura István polgármester, hogy a mellékelt keret megállapodásra irányuló 
szerződéstervezetet írja alá. 

 
Felkéri a Polgármesteri Hivatal vezetőjeként dr. Menyhárt Anett jegyzőt, a Tündérrózsa Nap-
közi Otthonos Óvoda, a Gondozási Központ és a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és 
Iskolai Könyvtár vezetőjét, hogy az együttműködés részleteit dolgozza ki, és ezzel biztosítsa a 
közmunka lehetőségét a tiszaalpári középiskolás diákok számára. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző / Kiss Mária óvodave-
zető / Palásti Viktor Gondozási Központ vezető / Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Kiss Mária óvodavezető 
6. Palásti Viktor Gondozási Központ vezető 
7. Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
8. ÁFEOSZ (6000 Kecskemét, Bibó I. u. 1.) 
9. irattár 
________________________________________________________________ 

 
 

14.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehatásáról és az előző képviselő-
testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Győri István, képviselő: 
 
A Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség ülésén mi történt? Történt-e szavazás abban, mi lesz a 2 
millió forinttal? 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Rendben van, két különböző dologról van szó. 
 
Bartók István, képviselő: 
 
Ott volt képviselőtársa? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tájékoztatásul elmondta, a meglévő összegből 2 millió forint támogatást kívánnak adni, 1 
millió forintot Tiszaalpárnak, 1 millió forintot Tiszasasnak. 
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Szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
300/2014.(XII.15.) 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 48.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörében 
eljárva a következő döntést hozta: 
 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és az írásbeli-
vel megegyezően elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

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

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az előző testületi ülés óta történtekről szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
301/2014.(XII.15.) 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 48.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörében 
eljárva a következő döntést hozta: 
 
Az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót meg-
tárgyalta, és az írásbelivel megegyezően elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
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Határozatról értesül: 

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

____________________________________________________________ 
 
 

15.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módo-
sítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a módosítást. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosítás elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
302/2014.(XII.15.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tündérrózsa Napközi Ott-
honos Óvoda Alapító Okiratának módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztar-
tásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése, 
valamint a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről szerinti tartalommal az alábbi 
alapító okiratot adja ki: 
 
  
A költségvetési szerv: 
 

1. Megnevezése:  Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
 

2. Székhelye:  6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40. 
 

3. Alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölése: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
130/1992. (VI.29.) számú Kth. határozata. 

 
Jogelődjei:                 Napközi Otthonos Óvoda 

(Székhelye: 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 9.) 
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4. Törzskönyvi azonosító: 632472 
 

5. Adószám:   16636451-2-03 
 

6. Statisztikai számjel:  16636451-8510-322-03 
 

7. Fizetési számla:                     51700179-11131906 
 

8. Az intézmény típusa:  óvoda 
 

9. Maximális gyermeklétszám: 175 fő 
 

10. OM azonosító:                       027689 
 

11. Közfeladata:                         óvodai nevelés 
 

12. Az alapfeladat jellemzőit tartalmazó intézményi pedagógiai program fenntartói 
jóváhagyása: 218/2013. (IX.11.) Kth. 

 
13. Szakmai alaptevékenysége: 

 
A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről alapján meghatározott közfeladata 
a gyermekek óvodai nevelése és iskolai életmódra való felkészítése, integrációs felké-
szítés a szociális hátrányokból és fejlettségből eredő hátrányok ellensúlyozására. 
 

14. Államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 óvodai nevelés 

  
15.  Alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása:  

 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
A nem sajátos nevelési igényű gyermek hároméves korától a tankötele-
zettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozások és a 
gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában 
foglaló óvodai nevelés. Integrációs felkészítés a szociális hátrányokból 
és fejlettségből eredő hátrányok ellensúlyozására. 
 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
             ellátásának szakmai feladatai 
- enyhe értelmi fogyatékos 
- érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló) 
- beszédfogyatékos 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási- figyelem- vagy 

magatartás szabályozási zavarral) küzdő gyermekek ellátása 
- integrálható mozgásszervi fogyatékos gyermekek ellátása 
 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
Az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében 



25 

 

biztosított étkeztetéssel kapcsolatos tevékenységek. 
 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 
              programok 
Szakmai és infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek. 
 

 
16.  Vállalkozási tevékenységet:  nem folytat 

 
17.  Illetékessége, működési köre:  Tiszaalpár nagyközség közigazgatási  

      területe 
 

18.  Irányító szerv(ek) neve, székhelye: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
 
 

19.  Fenntartó neve, székhelye:   Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Tiszaalpár, Árpád tér 1. 

20.  Vezetőjének megbízási rendje: 
Az óvoda vezetőjét Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati eljá-
rás lefolytatásával választja és bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján. A megbízás időtartama: 5 év. 

 
21.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  

A költségvetési szerv a foglalkoztatottjainak kinevezésére, kinevezése módosítására, illetve a 
költségvetési szervvel (munkáltatóval) fennálló jogviszony megszűnésére, megszüntetésére az 
alábbi jogszabályok rendelkezései hatályosak: 
- közalkalmazottak esetében: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
- munkavállaló esetében: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 
- egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony esetében: A Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. tv. hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

22. A feladatellátásra szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezés joga 
A rendelkezésre álló vagyont a költségvetési szerv feladatainak ellátásához a vagyonról és 
vagyongazdálkodásról szóló Képviselő-testületi rendelet szabályozza. 
 
Az intézmény tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes önkormányzati ingatlanok: 
 
 Megnevezési cím     Hrsz.   Terület m2 
 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda   1685   8.186 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
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2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Kiss Mária óvodavezető 
6. irattár 
_______________________________________________________________ 

 
 

16.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Balla Zsolt árajánlata a könyvtár tisztító festésére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az ajánlatot. 
 
Szavazásra bocsátotta az ajánlat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
303/2014.(XII.15.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Balla Zsolt árajánlata a 
könyvtár tisztító festése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörében 
eljárva a következő döntést hozta: 
 
Balla Zsolt ajánlatát a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár tisztító festé-
sére megtárgyalta és 160.000,- Ft összegben elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Balla Zsolt festő (6066 Tiszaalpár, Csokonai u. 94.) 
6. irattár 
_______________________________________________________________ 
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17.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 azonosító jelű, „Tiszaalpár köz-
épületeinek energetikai fejlesztése” című projekt keretében építés-kivitelezési munkák 
elvégzése tárgyában, továbbá  ezen projekt műszaki ellenőri munka elvégzése tárgyá-
ban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását a kivitelezési munkálatokra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
304/2014.(XII.15.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/B/12-2013-
0170 azonosító jelű, „Tiszaalpár középületeinek energetikai fejlesztése” című projekt 
keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörében 
eljárva a következő döntést hozta: 
 
AKEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 azonosító jelű, „Tiszaalpár középületeinek energetikai fejlesz-
tése” című projekt keretében építés-kivitelezési munkák elvégzésére a Gold-Block Hungary 
Kft.-t (1063 Budapest, Szív u. 33.) bízza meg nettó 48.640.832,- Ft értékben. 
Felkéri dr. Vancsura István polgármestert, hogy értesítse az eredményről a kivitelezőt és kös-
se meg a vállalkozói szerződést. 
 
Határidő: 2015. január 01. 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5.Gold-Block Hungary Kft. (1063 Budapest, Szív u. 33.) 
6. Kapus Márta ügyintéző 
7. irattár 
 
 

dr. Vancsura István, polgármester: 
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Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását a műszaki ellenőri munka megbízásá-
ról. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
305/2014.(XII.15.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/B/12-2013-
0170 azonosító jelű, „Tiszaalpár középületeinek energetikai fejlesztése” című projekt 
műszaki ellenőri munka elvégzése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörében 
eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 
azonosító jelű, „Tiszaalpár középületeinek energetikai fejlesztése” című projekt keretében 
műszaki ellenőri munkák elvégzésére a Civium Építőipari és Szolgáltató Kft.-t (6000 Kecs-
kemét, Frangepán sétány 3.) bízza meg nettó 1.200.000,- Ft értékben. 
 
Felkéri dr. Vancsura István polgármestert, hogy értesítse az eredményről a kivitelezőt és kös-
se meg a vállalkozói szerződést. 
 
Határidő: 2015. január 01. 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Civium Építőipari és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Frangepán sétány 3.) 
6. Kapus Márta ügyintéző 
7. irattár 
_______________________________________________________________ 

 
 

18.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Tájékoztató Kjellerup testvértelepülésről érkező adományról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a tájékoztatót. 
 
Szavazásra bocsátotta az adomány megköszönését. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
306/2014.(XII.15.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetnyilvánítás adomá-
nyért tárgyban 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkör-
ében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Köszönetét fejezi ki Kjellerup testvértelepülésének a 2014. november 20-án érkezett adomá-
nyért. Az adomány hozzájárult Tiszaalpár Nagyközség intézményeinek fejlesztéséhez. 
 
Ezúton kívánunk Kjellerup település vezetésének és minden lakójának kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet. 
 
Határidő: folyamatos 
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. Kjellerup testvértelepülés Önkormányzata 
6. irattár 

_________________________________________________________ 
 
 

19.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 
Győri István, képviselő: 
 
Látja, hogy jó ütemben halad a szennyvízberuházás. Megkérdezte mikor kerül átadásra? Len-
ne egy észrevétele: szeretné, ha az önkormányzatnál vízmintát vennének, mert Nyárlőrinc 
felől is jön a víz, nincs szag, de az nem biztos, hogy jó. Valamint nagy esőzések voltak és 
hullámos lett az út. A Bácsvíz Zrt.-t kérjék fel, hogy korrigálják a problémát. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Holnap délután 2-kor lesz az átadás a szennyvíztisztító telepnek, de néhány laboratóriumai 
elem nem jó. 2015. március 31-ig kitolódik az átadás. Folyik vagy nem folyik, nem ér el még 
a holtágig. Komoly mérnökszervezet folyamatosan figyeli a szennyvíz minőségét, víztartást 
néznek, megfelelő garancia áll rendelkezésre. Ne riogassa a lakosságot képviselőtársa. Meg-
nyugtató lesz számukra, hogy a mérnökök mindig nézik, az OMS 3 hónappal meghosszabbí-
totta az átadást. Szeretné megerősíteni és felhívja a figyelmet, hogy akkor fog jól működni, ha 
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azt rendeltetésszerűen fogja a lakosság használni. Sütőtök volt benne, ami elzárta a csövet, 
kulturált használat szükséges. Rongyot sem szabad beletenni, ez az átemelőknél fennakad. 
Súlyos pénzbe kerül, szakszerűen kell használni. Ez az amire a lakosság figyelmét fel kell 
hívni. Ezeket a problémákat átháríthatják. Voltak különböző választási ígéretek ki mennyit 
fog visszakapni, de hangsúlyozza egyelőre senki sem fog visszakapni semmit, szeretnék kö-
zösségi célokra felhasználni fennmaradó összeget. 
 
Győri István, képviselő: 
 
60%-át újra kell beszintezni, ha már egy aknafedő sem jól van betéve, akkor hogyan vannak a 
csövek. A polgármesternek hogyan van joga többletpénzt elkérni a lakosságtól? Nincs hatal-
ma erre a polgármesternek sem, sem a képviselő-testületnek. 500 ingatlan tulajdonosnak be 
tudnák kötni a szennyvizet. Erre nincsen törvényi felhatalmazása sem az önkormányzatnak 
sem senkinek. Törvénytelenül alapították meg a Víziközmű Társulatot. Ha igazat mondd, ak-
kor meg kell szüntetni. Ismeri azt, ki kit képvisel. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Gyanúra nem adnak. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
A múltkor már ez felmerült, az iskolánál van az ABC-nek a szikkasztója. Nem tudja történt-e 
ebben lépés, nem tudja hol tart a bekötésük. Aktuális lehet, meg kellene szüntetni és az ő költ-
ségére végrehajtani. Van két ingatlan a művelődési ház és a gyermekorvosi rendelő épülete. 
Kérte többször is, hogy a tetőszerkezet felújítását vegyék fel napirendre. Sokkal rosszabb a 
szigeteléshez a tetőt alakítani, határidős a kivitelezés szempontjából. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az orvosi rendelő tetőszerkezetére a következő ülésre kérnek ajánlatot. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
A művelődési házra is? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ott palatető van. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Éppen azért. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A derítő megszüntetésével az a probléma, hogy kiélezett ennek működtetése, egy hosszantartó 
áramszünet óriási gondot jelent a településen. Bármi probléma történhet, ha csak 1 hétig nem 
kap áramot a település, meg lehet nézni mi fog történni. 
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dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Aktuális most, még melegében kellene megoldani a problémát. 
 
Csernák Zsolt, képviselő: 
 
A gépeken van műszaki? A john deere-on is? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Amíg a Kft.-nek nincs pénze addig nem kerül vissza, vagy a kompenzációs levelet kellene 
megírni. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Döntésnek kell születni, hogy hogyan fogják átvenni, ha könyv szerinti értéken kerül át. Ha 
értékeléssel akkor értékelésre kell valakit keresni, hogy a Kft.-vel szembeni követelés fejében 
minél hamarabb letudja. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Három piaci árat kell szerezni a gépekre. Rengeteg ilyen típusú gép van. 
 
Csernák Zsolt, képviselő: 
 
Csak azért kérdezi, mert december közepén hó is eshet. Mivel akarja az önkormányzat tolni a 
havat, ha nincs rajta műszaki. Nem működik a kamatsu sem, mi ennek az oka? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
1,5 hónap telt el, hogy nem adta le Ádám a rendelést a rossz alkatrészre, külföldről kell ren-
delni. 
 
Csernák Zsolt, képviselő: 
 
Nagyságrendekkel olcsóbb lenne. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Adott esetben mindegy, hogy az önkormányzat fizeti ki, vagy a Kft. A vételár kapcsán az áfa 
egy része visszajöhetne.  
 
Készmárki László, képviselő: 
 
Ha nem olyan jó a szennyvíz, miért folyhat bele a holtágba? Az ártérbe nem folyhat? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem tudja. 
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Készmárki László, képviselő: 
 
Mi a neve az ártérnek, vagy hullámtérnek? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Hullámtér. 
 
Készmárki László, képviselő: 
 
Nincs írva sehol. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Annyi munka van, nincs rá pénz, gazdátlan is. Fenékküszöb létesítéséről volt szó. Megírhatják 
a levelet, de nem fogják támogatni. 

_____________________________________________________ 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Több nyílt ülés keretében tárgyalandó napirendi pont nem volt, így a Képviselő-testület 20:40 
órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 


