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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 505/2015. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én 

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

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

Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
 Ajtai Elemér CNÖ képviselő 
 Vajda Márta egyesületi vezető 
 
Bejelentéssel távollevő képviselő:  dr. Taricska Tibor alpolgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Török Annamária 
 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 21:00 órakor, hogy a Képviselő-testület 
8 fővel határozatképes. Bejelentette dr. Taricska Tibor alpolgármester nem tud részt venni az 
ülésen. A napirendi pontok közül levételre javasolta a 2. és 14. napirendi pontokat. Továbbá 
felvételre javasolta busz bérlését Tordára, tájékoztató dán adományról, temetők üzemeltetését, 
testvérvárosi pályázatot, Bársony Lajos jutalmazását, GPS vásárlásának lehetőségét, valamint 
a képviselő-testület és bizottságainak munkájáról szóló beszámolót. 
 

 
dr. Csernus Tibor képviselő 21:02 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről, 

így a jelenlévő képviselők létszáma: 7 fő. 
 

 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét a kiegészítéssel együtt. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a napi-
rendi pontokat. 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás felülvizs-
gálata tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
2. Javaslatok közterületen zöldfelületi munkák elvégzésére 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Vajda Márta, FVSZE elnöke 
 

3. Előterjesztés szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
szóló rendelet koncepciójáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző 
               Borvák Erzsébet aljegyző 
 

4. Előterjesztés Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesülethez való csatlakozásra 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző 
               Borvák Erzsébet aljegyző 
 

5. Tájékoztató a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. végelszámolásának jelenlegi ál-
lásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Csernák Zsolt Sándor, Felügyelő Biz. el-
nöke 
 

6. Előterjesztés I. Géza király utca vízellátásának tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Boris Ferenc igazgatási ügyintéző 
 

7. Előterjesztés Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó, a BÁRSONY 100 rendezvény-
sorozat művészeti vezetőjének felkéréséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

8. Előterjesztés a BÁCSVÍZ ZRT.-vel kötött vagyonkezelői szerződés 3. számú módosí-
tása tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Kapus Márta titkársági ügyintéző 

 
9. Előterjesztés a BÁCSVÍZ Zrt.-vel kötendő szennyvízrendszer bérleti- üzemeltetési 

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

10. Tájékoztató a 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 18. szám alatti önkormányzati lakásra 
vonatkozó bérleti jogviszony visszamondásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

11. 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 
 

12. Előterjesztés Torda Testvértelepülésen tartandó rendezvényen való részvételhez busz 
biztosításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

13. Tájékoztató Dániából érkezett adományról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

14. Előterjesztés együttműködési megállapodás-tervezetről a temetők üzemeltetésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

15. Előterjesztés testvérvárosi témájú pályázat benyújtására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

16. Előterjesztés Bársony Lajos köztisztviselő munkájáért történő köszönetnyilvánítás tár-
gyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

17. Tájékoztatás GPS beszerzéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

18. Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 

ZÁRT ÜLÉS 
 

19. Előterjesztés átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás 
felülvizsgálata tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az együttműködési megállapodást. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
4/2015.(I.29.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközség 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat között 
létrejött Együttműködési Megállapodás 2015. évi felülvizsgálata tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (1)-(5) bekezdése alapján, a 
Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 4. sz. mellékletét képező - Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat és Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat között létrejött - Együttműködési 
Megállapodást felülvizsgálta, megtárgyalta, elfogadta és változtatás nélkül fenntartja. 
 
Felkéri dr. Vancsura István polgármestert, hogy a határozatról értesítse Tiszaalpár 
Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. 
 
Határidő: 2015. január 31. 
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. Ajtai Elemérné CNÖ elnök 
6. irattár 

_______________________________________________________ 
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2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Javaslatok közterületen zöldfelületi munkák elvégzésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Vajda Márta, FVSZE elnöke 

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megtárgyalták bizottsági ülésen, szavazni nem kell, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_________________________________________________________ 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátá-
sokról szóló rendelet koncepciójáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző 
               Borvák Erzsébet aljegyző 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a koncepciót. A bizottsági ülésen több javaslat is elhangzott, amelyet figyelembe 
vesz a hivatal a rendelet kidolgozása során. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását a bizottsági ülésen tett kiegészítéssel 
együtt. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
5/2015.(I.29.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális rászorultságtól 
függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet koncepciójának 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. február 28-ig megalkotásra kerülő szociális rászorultságtól függő pénzbeli és termé-
szetbeni ellátásokról szóló rendelet koncepciójáról szóló előterjesztést megtárgyalta. Az elő-
terjesztés alapján javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal a rendelettervezetet az alábbiak sze-
rint készítse elő: 
 

1. A rendkívüli települési támogatás esetében a havi családi jövedelemhatár úgy kerüljön 
szabályozásra, hogy egyedül álló vagy családban élő nagykorú személy esetében saját 
maga és családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén a 150 %-át ne haladja meg. 



7 

 

2. A rendkívüli támogatás megállapítása előtt - kivéve az elemi csapás, valamint a teme-
tés költségeihez történő hozzájárulást - környezettanulmány lefolytatása szükséges.  

3. Egy hónapban rendkívüli támogatást az adott háztartásnak csak egy tagja adhat be és 
csak egy alkalommal. 

4. Tartósan fennálló rendkívüli élethelyzetben, elemi kár vagy életveszély esetén családi 
jövedelemhatártól függetlenül a kérelem elbírálása a képviselő-testület hatáskörében 
marad, és ezen hatáskörét nem ruházza át. Elemi kár esetén és tartósan fennálló rend-
kívüli élethelyzetben a támogatás mértékéről – egyedi hatósági kérelem alapján – a 
képviselő-testület dönt.  

5. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított 
települési támogatás összege úgy kerüljön megállapításra, hogy annak maximális ösz-
szege kérelmenként 50.000,-Ft vissza nem térítendő támogatás legyen. 

6. Kamatmentes kölcsön nyújtása ne kerüljön szabályozásra, ez az ellátás megszüntetésre 
kerüljön. 

7. A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez történő hozzájárulás ne kerüljön sza-
bályozásra. 

8. A szociálisan rászorultak részére történő tűzifa-támogatás biztosítását úgy kívánja 
megoldani a Képviselő-testület, hogy 1 éves szerződést köt valamelyik tiszaalpári vál-
lalkozóval 1,5  MFt összegben.  

9. Az egyszeri támogatás odaítélésének feltétele legyen – az elemi kár és a temetés költ-
ségeihez való hozzájárulást kivéve -: 

• rendezett lakókörnyezet (a családsegítés el tudja készíteni a környezettanul-
mányt), 

• ne legyen az önkormányzattal, polgármesteri hivatallal szemben tartozása,  
• kérelmező ne dohányozzon, ne fogyasszon rendszeresen alkoholt, kábítószert 

ne fogyasszon. 
10. A tiszaalpári önkormányzat saját raktárján felhalmozott tűzifa készletből csak olyan 

személyeknek kerüljön biztosításra 2015. március 1-jétől a tűzifa, akik mozgáskorláto-
zottak és a háztartásukban nincs más személy, aki a tűzifa hazaszállítását meg tudná 
oldani, valamint 65 éven felüli egyedül élő személy részére. 

11. A gyógyszerköltséghez történő hozzájárulás esetében az egy főre számított családi jö-
vedelemhatár úgy kerüljön megállapításra, hogy a háztartásban az egy főre jutó jöve-
delem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%-a alatt, egyedül élő 
esetén a nyugdíjminimum 270%-a alatt van, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költ-
sége a nyugdíjminimum 25%-át eléri. A gyógyszerköltséghez történő hozzájárulás 
nem rendszeres támogatásként, hanem eseti támogatásként kerüljön szabályozásra; 
egy személy egy évben maximum négy alkalommal adhat be gyógyszerköltséghez tör-
ténő hozzájárulás iránti kérelmet; és az odaítélendő támogatás maximális mértéke ké-
relmenként 12.000,-Ft legyen. 

 
A rendelet-tervezet elkészítése során a hivatal figyelembe veszi a képviselők által tett javasla-
tokat: 
Gyógyszertámogatás esetén egy évre rendszeres havi támogatás, MEP által alkalmazott mód-
szer maximális mértéke kérelmenként 12.000,-Ft/hó legyen. 1000,- Ft költségnövekedés ese-
tén újabb igény beadásának a lehetősége. 
Készüljön számítás a közgyógyellátás költségéről. 
Szociális kártya bevezetésének feltételei. 
Egyszeri támogatás odaítélésének feltételei közül kerüljenek ki a 3. pont alatt felsoroltak. 
Temetési segély kérelmének maximális összege 50.000,- Ft legyen, megállapítható legyen 
ennél kevesebb összeg is. 
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55 e ft legyen a temetési segély összege. 
Polgármester hatásköréből a képviselő-testület hatáskörébe kerüljön vissza. 
 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 

  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. irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesülethez való csatlakozásra 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző 
               Borvák Erzsébet aljegyző 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a csatlakozás feltételeit. A bizottság támogatta. 
 
Szavazásra bocsátotta a csatlakozás elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
6/2015.(I.29.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Aranyhomok 
Kistérségfejlesztési Egyesülethez való 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: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tagként részt vesz az Aranyhomok 
Kistérségfejlesztési Egyesületben, valamint biztosítja az évenként felmerülő lakosságarányos 
tagdíj fedezetét. 
 
Meghatalmazza dr. Vancsura István polgármestert, hogy teljes jogkörrel képviselje Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatát az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület taggyűlésében, 
továbbá eljárjon Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata nevében. 
 
Határidő: azonnal 
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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. Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 
6. irattár 

_______________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. végelszámolásának jelen-
legi állásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Csernák Zsolt Sándor, Felügyelő Biz. el-
nöke 
 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a tájékoztatót. A felügyelő bizottság és a pénzügyi bizottság is tárgyalta. 
 
Szavazásra bocsátotta az 1,3 millió forint átadásának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
7/2015.(I.29.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által a Te-
lepülésgazdálkodási Kft. gépparkjának javítására átadott összeg 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: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a Településgazdálkodási Kft. részére a géppark javí-
tására, a bérek, megbízási díjak kifizetésének biztosítására 1.300.000,- Ft összegű támogatást 
biztosít. 
 
Felkéri dr. Vancsura István polgármestert intézkedjen az összeg átadásáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

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

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az alapító okirat módosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
8/2015.(I.29.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Településgaz-
dálkodási Kft. ügyében hiánypótlási felhívás teljesítése 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. az Alapító Okirat 2014. október 27-i módosításával 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálya alá helyezi működését. 
 
Határidő: 2015. február 03. 
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. dr. Csernus Tibor ügyvéd 
6. Bodor Ádám végelszámoló 
7. irattár 

__________________________________________________________ 
 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés I. Géza király utca vízellátásának tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Boris Ferenc igazgatási ügyintéző 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. A bizottság támogatta a költségeket. 
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Győri István, képviselő: 
 
A fővezeték kiásását átvállalja az önkormányzat. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
9/2015.(I.29.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az I. Géza király utcai ingat-
lantulajdonosok vízellátása 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: 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata megállapodik Ignác Béla Tiszaalpár, I. Géza király u. 
32., Győri Ferenc Tiszaalpár, I. Géza király u. 31., Győri Ferencné Tiszaalpár, I. Géza király 
u. 31/a. szám alatti ingatlanok tulajdonosaival, hogy amennyiben megterveztetik és az elké-
szült tervek alapján kiviteleztetik az ingatlanaik egyedi vízbekötéseit, akkor az Önkormányzat 
biztosítja az I. Géza király u. /721 hrsz./ vonalában 65 méter hosszan a „fővezeték” nyomvo-
nalának kiásását, illetve a megvalósulás /egyedi vízbekötések/ után ingatlanonként 30.000,- Ft 
hozzájárulást kifizet a tulajdonosoknak. 
 
Megbízza dr. Vancsura István polgármestert a megállapodások megkötésére. 
 
Határidő: 2015. április 30. 
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. Ignác Béla kérelmező (Tiszaalpár, I. Géza király u. 32.) 
6. Győri Ferenc kérelmező (Tiszaalpár, I. Géza király u. 31.) 
7. Győri Ferencné kérelmező (Tiszaalpár, I. Géza király u. 31/a.) 
8. irattár 

________________________________________________________ 
 
 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó, a BÁRSONY 100 ren-
dezvénysorozat művészeti vezetőjének felkéréséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
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Előadó: dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. A bizottság támogatta. 
 
Szavazásra bocsátotta Horti Sándor személyének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
10/2015.(I.29.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Horti Sándor nyugalma-
zott ének-zene tanár felkérése művészeti vezetőnek 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: 
 
A 2015. évi Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó, továbbá a BÁRSONY 100 rendezvény-
sorozat Tiszaalpár települést érintő programjainak művészeti vezetőjének Horti Sándor nyu-
galmazott pedagógust, ének-zene tanárt bízza meg. 
 
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. Horti Sándor nyugalmazott pedagógus 
6. Török Annamária kommunikációs ügyintéző 
7. irattár 

___________________________________________________________ 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a BÁCSVÍZ ZRT.-vel kötött vagyonkezelői szerződés 3. számú 
módosítása tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Kapus Márta titkársági ügyintéző 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a szerződés módosításának lényegét. Elmondta, egyértelműen az ivóvízre vonatko-
zik ez a módosítás. 
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Szavazásra bocsátotta a szerződés módosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
11/2015.(I.29.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a BÁCSVÍZ ZRT.-vel kötött 
vagyonkezelői szerződés 3. számú módosítása 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 BÁCSVÍZ Zrt.-vel kötött 2013. január 10-i vagyonkezelői szerződés 3. számú módosítását 
megtárgyalta és elfogadta. 
Felkéri dr. Vancsura István polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. 
 
Határidő: 2015. február 06. 
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. BÁCSVÍZ Zrt. 
6. irattár 

__________________________________________________________ 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a BÁCSVÍZ Zrt.-vel kötendő szennyvízrendszer bérleti- üzemel-
tetési szerződése tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Kapus Márta titkársági ügyintéző 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a szerződést. A bizottság úgy határozott, hogy bizonyos részleteket tisztázni kell. 
Újra kell tárgyalni. 
 
Szavazásra bocsátotta a bizottsági javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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12/2015.(I.29.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a BÁCSVÍZ Zrt.-vel köten-
dő szennyvízrendszer bérleti- üzemeltetési szerződése 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 Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy döntését elnapolja 
a soron következő képviselő-testületi ülésre, a szerződés alaposabb áttanulmányozása céljá-
ból. 
 
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés 
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. BÁCSVÍZ Zrt. 
6. irattár 

_________________________________________________________ 
 
 
10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 18. szám alatti önkormányzati la-
kásra vonatkozó bérleti jogviszony visszamondásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a tájékoztatót, szavazni nem kell, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

____________________________________________________________ 
 
 
11.) 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 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a beszámolókat. 
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Győri István, képviselő: 
 
Megkérdezte mit beszélt Lezsák Sándorral polgármester úr az utakról és a várossá nyilvání-
tásról. A könyvtárról is szó esett? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Abban maradtak, hogy aláírás gyűjtésbe kezdenek az utakkal kapcsolatosan. 
 
Szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
13/2015.(I.29.) 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 ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló beszámoló elfo-
gadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
14/2015.(I.29.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előző Képviselő-testületi 
ülés óta történtek tárgyában  
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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 
 
 
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 

___________________________________________________________ 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Torda Testvértelepülésen tartandó rendezvényen való részvétel-
hez busz biztosításáról 

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Február 28-án utaznának ki Tordára. A bizottság támogatta a busz bérlésének lehetőségét. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
15/2015.(I.29.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tordai Kulturális Napok-
ra autóbusz költségének biztosítása 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: 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata a Tordai Kulturális Napok 2015. évi rendezvényén 
delegációval képviselteti magát. A kiutazáshoz szükséges buszköltséget 140.000,- Ft összeget 
biztosítja a Terjéki Tours ajánlata alapján. 
 
Határidő: folyamatos 
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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. Terjéki Tours 
6. irattár 

___________________________________________________________ 
 
 
13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató Dániából érkezett adományról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a tájékoztatót. Köszönőlevelet már küldött úgy emlékszik. Szó volt a bizottsági 
ülésen, hogy készüljön leltár az érkezett adományról, valamint a megmaradt tárgyak kerülje-
nek elhelyezésre az újfalui tanács épületében. 
 
Ajtai Elemérné, képviselő: 
 
Dene Orsolya kérése, hogy az újságban megjelent cikket küldjék el részére. 
 
dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Esetleg rendezzenek egy börzét a piacon. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a bizottság javaslatának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
16/2015.(I.29.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dániából érkezett ado-
mány 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: 
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A Képviselő-testület felkéri dr. Vancsura István polgármestert, hogy levélben köszönje meg a 
dán adományt, készüljön leltár az általuk küldött adományról, valamint mérjék fel az újfalusi 
tanácsház épületét a megmaradó tárgyak elhelyezésével kapcsolatosan. 
 
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 

___________________________________________________________ 
 
 
14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés együttműködési megállapodás-tervezetről a temetők üzemelteté-
sére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a megállapodást. A bizottság úgy döntött a következő képviselő-testületi ülésre 
elhalasszák a napirendi pont tárgyalását. A plébános urat meghívják az ülésre és a szabályza-
tot behozzák. 
 
Szavazásra bocsátotta a bizottság javaslatának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
17/2015.(I.29.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és az egy-
ház között létrejött együttműködési megállapodás a temetők üzemeltetése 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 Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalását elnapolja a következő rendes képviselő-
testületi ülésre. 
 
Határidő: következő rendes képviselő-testületi ülés 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 
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1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Kéri Vencel plébános 
6. irattár 

____________________________________________________________ 
 
 
15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés testvérvárosi témájú pályázat benyújtására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Torda és Tiszaalpár kerülne a pályázatba. 50.000,- Ft-ért vállalja 
el Ferenczi Krisztina, ha nyer a pályázat további 100e Ft-ot kér, mindkettő nettó összeg. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
18/2015.(I.29.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a testvérvárosi témájú pá-
lyázat benyújtása 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: 
 
Európa a polgárokért 2014-2020 pályázaton belül 2. ág: Demokratikus szerepvállalás és pol-
gári részvétel, I. Testvérváros-program intézkedésre pályázatot kíván benyújtani.  
 
A pályázat elkészítésével megbízza Ferenczi Krisztinát. 

 
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. Ferenczi Krisztina 
6. irattár 

_________________________________________________________ 
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16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Bársony Lajos köztisztviselő munkájáért történő köszönetnyilvá-
nítás tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. A bizottság javaslata volt, hogy 150.000,- Ft nettó jutalmat adja-
nak részére a Bács-Kiskun Megye közszolgálatért díj mellé. 
 
Szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
19/2015.(I.29.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bársony Lajos munká-
jának köszönetnyilvánítása 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: 
 
Köszönetét fejezi ki Bársony Lajos köztisztviselőnek, hogy példamutató hivatástudatával 
hozzájárult Tiszaalpár Nagyközség fejlődéséhez, munkájának eredményeként számos pályá-
zatot nyert és hajtott végre az önkormányzat. Pénzügyi ismeretei segítették a gazdálkodást, 
szervezőképessége alapja volt az önkormányzati működésnek, ezért a Képviselő-testület Bár-
sony Lajost 150.000,- Ft nettó jutalomban részesíti. 
 
Fentieken túl bizakodását fejezi ki a Képviselő-testület, hogy Bársony Lajos egészségi állapo-
ta lehetővé fogja tenni, hogy munkájával segíteni tudja az önkormányzatot. 
 
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 

____________________________________________________________ 
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17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztatás GPS beszerzéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a tájékoztatót. A bizottság azt támogatta, hogy a következő képviselő-testületi ülés-
re kérjenek be ajánlatot GPS vásárlására, valamint a földmérőtől is kérjenek ajánlatot, hogy 1 
év alatt mennyi utat mérjenek fel. 
 
Szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
20/2015.(I.29.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat részére 
GPS vásárlása 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 Képviselő-testület elnapolja a GPS vásárlása lehetőségének megtárgyalását a következő 
rendes képviselő-testületi ülésre. 
Felkéri dr. Vancsura István polgármestert kérjen be árajánlatokat GPS-ről, valamint a földmé-
rőtől. 
 
Határidő: következő rendes képviselő-testületi ülés 
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. Szécsényi Imre önkormányzati dolgozó 
6. irattár 

____________________________________________________________ 
 
 
18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 
 
a) dr. Puliusné Sárdi Mária lemondott tagságáról 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy dr. Puliusné Sárdi Mária a Helyi Esélyegyenlőségi 
Fórum tagságáról lemondott. Elmondta egy levélben meg fogja köszönni munkáját. 
 
Szavazásra bocsátotta munkája megköszönésének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
21/2015.(I.29.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Puliusné Sárdi Mária 
Helyi Esélyegyenlőségi Fórum tagságának lemondása 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 Képviselő-testület tudomásul vette dr. Puliusné Sárdi Mária Helyi Esélyegyenlőségi Fórum 
tagságáról történő lemondását. 
Felkéri dr. Vancsura István polgármestert, hogy levélben fejezze ki köszönetét dr. Puliusné 
Sárdi Máriának a Helyi Esélyegyenlőségi Fórumban végzett munkájáért. 
 
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 

 
 
 

b) tájékoztató a képviselő-testület és bizottságai 2014. év II. félévi munkájáról 
 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a tájékoztatót. Tudomásul vették. 
 
 
 

c) képviselők kérdései, interpellációi 
 
Kézsmárki László, képviselő: 
 
Beszélték a kultúrház vezetését. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Költségvetéssel együtt kerül tárgyalásra. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Egyre több ember szólt már neki, hogy nem folyik el a belvíz. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Erre várnak már rég óta, talán megoldásra kerül a probléma. 
 
Győri István, képviselő: 
 
A gépeket be lehet állítani és megcsinálni velük. 

_____________________________________________________ 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Képviselő-testület 21:23 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 
 


