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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 1565/2015. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 27-én 

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

Csernák Zsolt Sándor, dr. Csernus Tibor, 
Győri István, Kézsmárki László, 
dr. Vancsura Zoltán (9 fő) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
 Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Török Annamária 
 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 22:37 órakor, hogy a Képviselő-testület 
9 fővel határozatképes. Ismertette az újonnan felvett napirendi pontokat: Novákné Lovas 
Erzsébet bírósági ülnökké jelölése, egyesületi tájékoztató, üzletek nyitva tartása, piac nyitva 
tartása, információs táblák kihelyezése, Varga István, Farkas Árpádné, Boldog József és 
Nagyházi Miklós étkezés térítési díj kérelme, Kossuth utcai ingatlan javítási munkái és Ady E. 
utcai ingatlanban tartózkodó személy kérelme, valamint levételre kerül a Tavaszköszöntő 
programja. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés Ágoston Béla telekrész vásárlási kérelme tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
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Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Ágoston Béla 
 

2. Előterjesztés dr. Martus Mónika gyermekorvos kompenzálás iránti kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / dr. Martus Mónika gyermekorvos 

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

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

4. Előterjesztés Novákné Lovas Erzsébet bírósági ülnökké jelölésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
5. Beszámoló a Tiszaalpári Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2014. évben folytatott 

szakmai munkájáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Kiss Mária óvodavezető 
 

6. Előterjesztés Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének megbízására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

7. Beszámoló a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2014. évben 
folytatott szakmai munkájáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Sztakó Ildikó könyvtárvezető 

 
8. Előterjesztés a Gondozási Központ 2014. évi munkájának értékelésére 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Palásti Viktor, a Gondozási Központ veze-
tője 
 

9. Előterjesztés a Gondozási Központ Házirendjének módosítására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Palásti Viktor, a Gondozási Központ veze-
tője 
 

10. Beszámoló az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. Tiszakécske Orvosi 
Ügyelet 2014. évi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
  

11. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

12. Előterjesztés a Nyugdíjas Baráti Kör kérelmének tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
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Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

13. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve 
tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

14. Javaslat kül- és belterületi szilárd burkolatú utak kátyúzására, tájékoztatás a Tiszaal-
pár, Újmajor körzetbe vezető út állapotával kapcsolatban érkezett panaszról.  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

15. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015. 
(III.2.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

16. Előterjesztés az I. számú háziorvosi rendelő bővítésének megvizsgálása tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző / Borvák Erzsé-
bet aljegyző 
 

17. Tiszaalpári Faluvédő- és Szépítő Egyesület tájékoztatója 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

18. Előterjesztés a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola önkormányzati kezelés-
be történő vételéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

19. Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015 – 2019. évre 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

20. Előterjesztés Alkotmány utca 1. és 7. között lévő ingatlanok előtti közterületen kiala-
kítandó parkolók terveztetésére  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

21. Tájékoztató a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. végelszámolásának jelenlegi ál-
lásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester  

 
22. Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitva tartásával kapcsolatos kérelemről 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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23. Előterjesztés a Helyi Termelői Piac nyitvatartási idejéről és üzemeltetői szabályzatá-
nak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

24. Előterjesztés települési információs táblák elkészítésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
25. Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző képviselő-testületi 

ülés óta történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
26. Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 

 
ZÁRT ÜLÉS 

 
27. Előterjesztés Nagy Mihály és Nagyné Pap Ágnes fiatal házasok első lakáshoz jutási 

támogatás módosításának kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

28. Előterjesztés Varga István Tiszaalpár, Kinizsi u. 13. szám alatti lakos étkezés térítési 
díjának elengedésére vonatkozó kérelemről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet aljegyző 

 
29. Előterjesztés Farkas Árpádné Tiszaalpár, Kinizsi u. 22. szám alatti lakos étkezés térí-

tési díjának elengedésére vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

30. Előterjesztés Boldog József Tiszaalpár, Toldi M. u. 51. szám alatti lakos étkezés térí-
tési díjának mérséklésére vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

31. Előterjesztés Nagyházi Miklós Tiszaalpár, Honfoglalás u. 13. szám alatti lakos étkezés 
térítési díjának elengedésére vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet aljegyző 

 
32. Előterjesztés a Tiszaalpár, Kossuth u. 2. szám alatti ingatlan esetében az ingatlan álla-

gának javításához szükséges munkák elvégzésére vállalkozó megbízására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

33. Előterjesztés a Tiszaalpár, Ady E. u. 62. számú önkormányzati tulajdonú ingatlanban 
tartózkodó személy kérelméről 
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Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

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

 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Ágoston Béla telekrész vásárlási kérelme tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Ágoston Béla 

 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Sajnálta, hogy nem volt itt akkor még a bizottsági ülésen. Új információt szeretne megosztani 
a testülettel. Ez a telep érintett volt egy pályázatban. Nem tudja esett-e szó róla, hogy önálló 
telekrészként kerülne kialakításra vagy hozzá lenne mérve a már tulajdonában álló telekrész-
hez? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Önálló lenne, mert belterületi telek, az ő telke, pedig üdülőtelek. Külön helyrajzi számon ke-
rülne feltüntetésre. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Nem tudja továbbá tájékozódtak-e milyen övezeti besorolásba van az a telek, amelyik konkrét 
területtel érintett, a 300 m2.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
16/98-as, biztos, hogy ahhoz tartozó telek, lakóövezet. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Nem, ez teljesen téves információ. Külön övezeti besorolásba van, minimálisan kialakítható 
teleknagyság 1500 m2. Azon túlmenően, hogy átléptek egy övezeti besorolást, nyeles telek 
nem alakítható ki, hozzá mérni nem lehet. Önálló telek kialakítása lehetséges, az sem min-
degy mit építenek rajta. Teljesen külön övezetként van meghatározva, szolgáltató övezetbe 
van benne. Amennyiben a testület döntést kíván hozni, csak elmondaná egy telek átalakítás 
1,5 millió forint és ennek átfutása 1,5 év. Kérdése csak annyi, miről döntött a bizottság? 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Hogy eladásra kerül. 
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dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Hogy ez a telek önálló teleként kerül kialakításra és eladásra. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mikor került üdülőövezeti besorolásba? 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Gazdasági kereskedelmi szolgáltató övezetbe van téve. Ebből látszik, senki nem nézte meg és 
felelőtlenül lett odaígérve. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kikéri magának, hogy felelőtlenül került odaígérésre, mert az építési hatósággal tárgyaltak 
róla. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Melyik hatósággal? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Amelyikhez tartoznak, Tiszakécske. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Akkor az építési hatóság sem nézte meg. A jelenleg hatályos rendezési terv önálló besorolás-
ba helyezi a telket. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Meg kell nézni újra, úgyis nyitott a rendezési terv más ügy kapcsán is, akkor ezt is meg kell 
nézni, de ezt a kérelmet mindenképpen támogatni kell sok ok miatt. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Nem ez a gond, per pillanat megkérdezi jegyző asszonyt, hogy ilyen feltételek mellett hozha-
tó-e olyan döntés hogy a testület támogassa az önálló telek kialakítását és az önálló telekként 
való értékesítést? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ő csak azt nézte meg, hogy egyéb vállalkozói önkormányzati vagyonba van-e az 1698-as 
helyrajzi számú telek. Erre nem terjedt ki a figyelme, elnézést kért, majd utánajárnak ennek is. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Amikor pályázatra adták be, akkor ez nem derült ki? 
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dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
A pályázatban erre nem volt szükség. Ez egy önkormányzat tulajdonú önálló épület, melynek 
a hasznosítása gazdasági kereskedelmi szolgáltató. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Akkor belefért. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Ezzel semmi gond nem volt, mert ha megvenné az egész területet és utána kezdene vele va-
lamit, semmi gond nem lenne. Ő most a telekalakításról beszélt. Ezt a telket meg kell osztani 
és a telket önálló helyrajzi számon, vagy ehhez a telekhez hozzácsatolva nyeles telekként ér-
tékesíteni. De az jelenleg nem működő képes a rendezési terv szerint. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ne döntsenek benne, nézzék meg az építési hatóssággal, hogy működő képes vagy sem. 
 
dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
Az nem megoldás, hogy eleve nem nyeles telket alakít ki, hanem csak az ő telkét hosszabbítja 
meg és vállalja az átíratás költségeit? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Minden költséget vállal. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Nem nyúlhat át egyik telek a másik övezeti besorolásba. Telekalakítási akadályba ütköznek, 
mert más övezeti besorolásba van a két telek. Rendezési terv módosítást igényel az, ha az 
övezeti besorolást átteszik ide és a telket önállóan kialakítják, bár hozzátette az önálló telek-
alakítás szabályainak az is problémát okoz, hogy előírják azt, milyen lehet az utcaszélesség 
stb. Ha az egész területet áttennék övezetbe, akkor sem tarja valószínűnek hogy ez a telekki-
alakítás önállóan kialakítható lenne. Ha át lenne téve övezetbe, akkor esetleg megoldható len-
ne, amit dr. Vancsura Zoltán képviselő mondott, hogy meghosszabbítanák az ő telkét, de ak-
kor a mellette lévőt is meg kellene, hogy bezárt telek ne kerüljön oda. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Zárják le a napirendet, halasszák el a döntést a következő ülésre és megnézik újra. 
 
Bartók István, képviselő: 
 
Nem lehetne, hogy Ágoston úr felveszi dr. Csernus Tibor képviselővel a kapcsolatot és el-
mondaná neki is a felmerülő problémát? 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az építési hatósággal van gond, meg fogja érteni a kérelmező. Azon vannak hogy a kérelmét 
megoldják. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosítás elhalasztását a következő ülésre az újonnan felmerülő kér-
dések tisztázása végett. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
53/2015.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár 1698 hrsz-ú in-
gatlan megosztása 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 Képviselő-testülete megtárgyalta Ágoston Béla ké-
relmét az önkormányzat tulajdonában áll 1698 hrsz.-ú ingatlan egy részének vételére vonat-
kozóan, de mivel több probléma is felmerült a telek eladásával kapcsolatosan, miszerint az 
említett telekrész gazdasági kereskedelmi szolgáltató övezetbe van besorolva, így csak telek-
rendezési terv módosítással kerülhet eladásra, ezért a Képviselő-testület az előterjesztés tár-
gyalását elnapolta a soron következő képviselő-testületi ülésre. 
A Képviselő-testület felkéri dr. Vancsura István polgármestert, hogy egyeztessen a tiszakécs-
kei építési hatósággal a felmerült kérdések tisztázása végett. 
 
Határidő: folyamatos 
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. Ágoston Béla ingatlan tulajdonos (6066 Tiszaalpár, Fecske utca 23.) 
6. irattár 

 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés dr. Martus Mónika gyermekorvos kompenzálás iránti kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / dr. Martus Mónika gyermekorvos 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést.  
 
Szavazásra bocsátotta a kompenzálás, a 4 évi lakbér elengedésének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
54/2015.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Martus Mónika gyer-
mekorvos kérelme alapján, kompenzálás 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: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Martus Mónika gyermekorvos 
kérelmét megtárgyalta. Tekintettel arra, hogy a gyermekorvos fizette a gyermekorvosi rende-
lővel egy ingatlanban található védőnői szolgálat fogyasztásának egy részét is, ennek kom-
penzálására 2015. április 01-jétől 2019. március 31-ig terjedő időszakra dr. Martus Mónika 
által bérelt önkormányzati lakás bérleti díj elengedését ajánlja fel. 
 
Felkéri dr. Vancsura István polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa Dr. Martus Móni-
ka gyermekorvost, amennyiben a felajánlott kompenzáció a gyermekorvosnak megfelelő, ak-
kor a határozat tartalmának megfelelő megállapodást kösse meg dr. Martus Mónika gyermek-
orvossal. 
 

Határidő: folyamatos 
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. Martus Mónika gyermekorvos 
6. irattár 

 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a BÁCSVÍZ Zrt-vel kötendő szennyvízrendszer bérleti- üzemelte-
tési szerződése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést.  
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Elmondta a bizottság által tett módosításokat: 2014-es évszám módosításra kerüljön 2015-re, 
beépítik hogy a szennyvíz fogyasztással kapcsolatos becsült érték 2015-ös évre vonatkozóan 
legyen megállapítva, 1-3 negyedév vonatkozásában a becsült érték alapján történik a számlá-
zás és az 4. negyedévet követően kerül összevetésre a tényleges fogyasztás. A tényleges tisztí-
tott víz a becsült bérleti díjhoz viszonyítva, a 4. negyedév a konkrét elszámolás alapján tar-
talmaz egy végösszeget. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Minden évben vagy az 1. évben? 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Nem. Minden évben. Azért volt ott, hogy 2015. évben, ami átírásra kerül 2016. évre. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Vélhetően ami díjat megállapít az energiahatóság, az sem fog örökre vonatkozni, az is folya-
matosan növekedni fog. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Lehet az első 9 hónapban fizetnek sokat és a végén marad a kevesebb. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Aránytalanul sok fogy az első 9 hónapban? 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Nem tudnak mihez viszonyítani. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tudnak, van már próbaüzem. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Erre mondta, minden évben felülvizsgálatra kerül. 
 
dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
A bérleti díj igen. 
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dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Nem. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Az éves kvótamennyiség? 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Mennyit kell fizetni átalányban? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Itt az van a 2015. évben fizetendő fajlagos bérleti díj mértéke nettó 36,- Ft. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
A napi 450 m3 vízmennyiség volt átlagosan meghatározva Tiszaalpár vonatkozásában és 
157.000 volt az értékesítési mennyiség és lebontva eléggé ki van hegyezve, ami ott okoz 
problémát, hogy nincs is olyan mértékű rákötés. A tisztított víz mennyisége nem lesz azonos a 
fogyasztott víz mennyiségével. Ezért kérdezte, mit értenek értékesítési volumen alatt, az el-
adott ivóvizet vagy a tisztítandó szennyvizet és ő azt mondta a tisztítandó szennyvizet. De ha 
felszorozzák nagyságrendileg annyi. 
 
Bartók István, képviselő: 
 
Ha esős idő van, akkor megnő a mennyiség.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a szerződés elfogadását a kiegészítéssel együtt. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
55/2015.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvíztisztító rendszer 
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: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/2F/09/2010-0069 
kódszámú pályázat megvalósulása révén kiépített szennyvíztisztító hálózat és szennyvíztisztí-
tó telep bérleti üzemeltetési szerződését megtárgyalta és támogatja az aláírását a  BÁCSVÍZ 
Zrt.-vel az alábbi módosításokkal: a 2014-es évszám módosításra kerüljön 2015. évre, a 
szennyvíz fogyasztással kapcsolatos becsült értéke 2015. évre vonatkozóan kerüljön megálla-
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pításra, valamint az 1-3. negyedévben a becsült érték kerül elszámolásra, majd a 4. negyedév-
ben a konkrét elszámolást tartalmazza a végösszeg. 
 
Határidő: 2015. március 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. Kapus Márta köztisztviselő 
6. BÁCSVÍZ Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 
7. irattár 

 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Novákné Lovas Erzsébet bírósági ülnökké jelölésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést.  
 
Szavazásra bocsátotta Novákné Lovas Erzsébet személyének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
56/2015.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Novákné Lovas Erzsébet 
bírósági ülnökké jelölése 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Novákné Lovas Erzsébet 6066 
Tiszaalpár, Csokonai u. 74. szám alatti lakost – szakmai felkészültségére és alkalmasságára 
tekintettel – a Kiskunfélegyházi Járásbíróság bírósági ülnökének jelöli. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A 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. Novákné Lovas Erzsébet (6066 Tiszaalpár, Csokonai u. 74.) 
6. irattár 

 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Tiszaalpári Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2014. évben 
folytatott szakmai munkájáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Kiss Mária óvodavezető 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a beszámolót.  
 
Szavazásra bocsátotta az óvoda beszámolójának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
57/2015.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tündérrózsa Napközi Ott-
honos Óvoda 2014. évi beszámolója 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: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda 2014. évben folytatott szakmai munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogad-
ta. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 

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. irattár 
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6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének megbízására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester  

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. A nevelőtestület véleményét várják hozzá. 
 
Szavazásra bocsátotta az óvoda vezetésére Kiss Mária személyének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
58/2015.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tündérrózsa Napközi Ott-
honos Óvoda intézményvezetői megbízásának betöltéséhez szükséges intézkedések tár-
gyában 
 
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: 
 
1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete – a nevelőtestület támogató 

véleményének függvényében – pályázati kiírás nélkül – határozatlan időre szóló közal-
kalmazotti kinevezésének változatlanul hagyása mellett – 2015. augusztus 16. napjától 
2020. augusztus 15. napjáig megbízza Kiss Mária Tiszaalpár, Bokrosi u. 17. sz. alatti la-
kost a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői – magasabb vezetői – feladata-
inak ellátásával. 
Illetménye:  372.900,-Ft 

2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a Tün-
dérrózsa Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete tegyen nyilatkozatot arra vonatkozóan, 
hogy támogatja-e Kiss Mária második ciklusra történő megbízását pályáztatási eljárás le-
folytatása nélkül. 

3. A Képviselő-testület megbízza Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a határozatban 
foglaltakról tájékoztassa, Kiss Mária intézményvezetőt, valamint a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda nevelőtestületét, és gondoskodjon a nevelőtestület nyilatkozatának be-
szerzéséről a jelenlegi intézményvezető második ciklusra történő megbízása tárgyában. 

4. Amennyiben Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestületének legalább kéthar-
mada nyilvános pályázat kiírása nélküli magasabb vezetői megbízással nem ért egyet, ak-
kor a Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázati felhívás megjelentetésével. 
A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi. 

 
Határidő: folyamatos 
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. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete 
7. irattár 

 
 

Melléklet az 58/2015.(III.27.) számú határozathoz 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat  

                         
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 
a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda óvodavezető (magasabb vezető)  

munkakör betöltésére.  
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalma-
zotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kine-
vezhető. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
 
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus. 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 
öt évre szól, 2015. augusztus 16. napjától 2020. augusztus 15. napjáig.  
 
A munkavégzés helye: 
Tiszaalpár, Ady Endre utca 40. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásá-
ért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagó-
gusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 
30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

� óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség; 
� pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; 
� legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; 
� a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg peda-
gógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalma-
zás; 
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� a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyi-
latkozat tétel; 

� büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól el-
tiltás hatálya alatt.  

� magyar állampolgárság 
 
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások: 

� szakmai önéletrajz, 
� az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás 

idejére szóló 5 éves vezetési program, 
� 3 hónapnál nem régebbi érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
� végzettséget igazoló okiratok másolata, 
� nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbítá-
sához. 

 
A magasabb vezető beosztás megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, 
a vezetési programmal kapcsolatosan a köznevelési törvény alapján véleményezésre jogosul-
tak által kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye 
közérdekből nyilvános adat, amely a köznevelési intézmény honlapján közzétételre kerül. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 28.   
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vancsura István polgármester 
nyújt, a 06 30 255 4495-ös telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, az eredeti pályázati anyag Tiszaalpár Nagyközség Polgármestere részére történő 
megküldésével (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.) – a borítékon feltüntetve az „Óvodavezetői 
pályázat” megjelölést.  
A pályázati anyagot csúszósín + nylonborítóval bekötve kell benyújtani. A pályázat második 
példányát az eredetivel megegyező tartalommal a pmhivatal@tiszaalpar.hu email címre - Ti-
mes New Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt, olda-
lakat számozva - is meg kell küldeni.  
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők véle-
ményezik, a pályázókat szakmai bizottság is meghallgatja. Ezt követően dönt Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a megbízásról. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 14. 
 
 
 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2014. 
évben folytatott szakmai munkájáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a beszámolót. 
 
Szavazásra bocsátotta a könyvtár beszámolójának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
59/2015.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2014. évi beszámolója 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 Képviselő-testülete a Tiszaalpár Pejtsik Béla Nagy-
községi és Iskolai Könyvtár 2014. évben folytatott tevékenységéről szóló beszámolót megtár-
gyalta és elfogadta. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 
Határozatról értesül: 

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

 
 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Gondozási Központ 2014. évi munkájának értékelésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a Gondozási Központ munkájáról szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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60/2015.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ 2014. 
évi munkájának értékelése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdés-
ben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testülete a Gondozási Központ 2014. évi 
munkájának értékeléséről szóló előterjesztést megtárgyalta. Az előterjesztés alapján a Gondo-
zási Központ szakmai munkáját megfelelőnek találta. 

 
Határidő: értelemszerű 
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. Palásti Viktor Gondozási Központ vezető 
6. irattár 

 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Gondozási Központ Házirendjének módosítására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a Gondozási Központ Házirendje módosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
61/2015.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ Házi-
rendjének módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdés-
ben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
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A Gondozási Központ Házirendjét az alábbiak szerint módosítja: 
Gondozási Központ Házirendjének II. Különös rendelkezések fejezetnek az intézményi jogvi-
szony megszűnésére vonatkozó rész azon pontját mely tartalmazza, hogy az intézményvezető 
az intézményi jogviszonyt milyen esetekben szünteti meg az alábbiakkal egészül ki:  

- az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítésidíj-
fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha hat hónapon át folyamatosan térítésidíj-
tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj 
összegét meghaladja, és vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj 
megfizetését. 
 

Határidő: értelemszerű 
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. Palásti Viktor Gondozási Központ vezető 
6. irattár 

 
 
 
10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. Tiszakécske 
Orvosi Ügyelet 2014. évi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester  

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a beszámolót. 
 
Szavazásra bocsátotta a kft. beszámolójának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
62/2015.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Emergency Service Egés-
zségügyi Szolgáltató Kft. Tiszakécske Orvosi Ügyelet 2014. évi munkájáról szóló beszá-
moló 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-testülete az Emergency Service Egészség-
ügyi Szolgáltató Kft. Tiszakécske Orvosi Ügyelet 2014. évi munkájáról szóló beszámolót 
megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester  
2. dr. Menyhárt Anett jegyző  
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető  
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Rédei József Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetője (1131 Bu-

dapest, Topolya u. 4-8.) 
6. irattár 

 
 
 
11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a tájékoztatót. Kiegészítésként elhangzott, hogy műszaki ellenőrrel vizsgálják meg 
a területeket és nézzék meg eleget tettek-e a kivitelezésnek. 
 
Szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadását a kiegészítéssel. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
63/2015.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat folyamat-
ban lévő pályázatai 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: 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat folyamatban 
lévő pályázatairól szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a 
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069- „Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a 
település vonzó természeti környezetének, felszíni és felszínalatti vizeinek megóvásáért” c. 
pályázattal kapcsolatosan a műszaki ellenőrrel vizsgálják meg a területeket, hogy ellenőrizzék 
eleget tettek-e a kivitelezésnek. 
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Határidő: folyamatos 
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. Kapus Márta köztisztviselő 
6. irattár 

 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Nyugdíjas Baráti Kör kérelmének tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester  

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a kérelmet.  
 
Szavazásra bocsátotta a 30.000,- Ft támogatás elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
64/2015.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugdíjas Baráti Kör ké-
relme tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 30.000 Ft támogatásban részesíti 
a Nyugdíjas Baráti Kör megalakulásának 20. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő 
ünnepségét. 
 
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. Kiss Imre elnök (6066 Tiszaalpár, Munkácsy M. u. 2.) 
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6. irattár 
 
 
 
13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési 
terve tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester  

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést.  
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
65/2015.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközségi Ön-
kormányzat 2015. évi közbeszerzési terve tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközségi Ön-
kormányzat 2015. évi közbeszerzési terve tárgyában készült előterjesztést megtárgyalta, 2015. 
évre az alábbi tervet fogadja el: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve  
 

 A közbeszerzés 
tárgya és mennyi-

sége 
CPV kód 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási 
típus 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott közbeszer-
zéssel összefüg-
gésben előzetes 
összesített tájé-
koztató közzété-

telére 

az eljárás megin-
dításának, illetve 
a közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett időpont-

ja 

szerződés 
teljesítésének 
várható idő-

pontja vagy a 
szerződés 
időtartama 

I. Árubeszerzés  -----     ----- ----- ----- ---- ---- 
II. Építési beru-
házás 

 -----  
   ----- 

----- ----- 
---- 

---- 

III. Szolgáltatás-
megrendelés 

 -----  
   ----- 

----- ----- 
---- 

---- 

IV. Építési kon-
cesszió 

 -----  
   ----- 

----- ----- 
---- 

---- 

V. Szolgáltatási  -----     ----- ----- ----- ---- ---- 
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koncesszió 
 
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 

 
 
 
14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Javaslat kül- és belterületi szilárd burkolatú utak kátyúzására, tájékoztatás a Ti-
szaalpár, Újmajor körzetbe vezető út állapotával kapcsolatban érkezett panaszról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester  

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a javaslatot. 3 millió forint összegben kerülnének javításra az utak. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
66/2015.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szilárd burkolatú utak 
kátyúzása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az útjavítási, 
kátyúzási munkák elvégzésre kerüljenek 3 000 000 Ft értékben. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy – az előző évek gyakorlatainak megfelelően – az aszfalt beszerzéséről és 
a szállítás végzéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: értelemszerű 
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. Bartucz István településüzemeltetői előadó 
6. irattár 

 
 
 
15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 
7/2015. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester  

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a rendelet módosításának lényegét. 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

8/2015.(III.31.) önkormányzati rendelete 
 

A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) önkormány-
zati rendelet módosításáról 

(lásd melléklet) 
 
 
 
16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az I. számú háziorvosi rendelő bővítésének megvizsgálása tár-
gyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző / Borvák Erzsé-
bet aljegyző 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Az átalakítás költségét és a bírósági költségeket a doktor úr magá-
ra vállalta. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását a kiegészítéssel. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
67/2015.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az I. számú háziorvosi ren-
delő bővítésének tárgyában 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 35/2015.(II.27.) Kth. számú hatá-
rozatában egyetértett azzal, hogy az I. számú háziorvosi körzet orvosi rendelőjének 40 m2-rel 
való bővítése szükséges annak érdekében, hogy ott mozgássérült wc legyen kialakítható, to-
vábbá egyetértett a rendelőt használó háziorvos azon kérelmével, hogy a rendelő bővítésével 
személyzeti wc, öltöző, a rendelő takarításához szükséges raktár, egy terheléses EKG szoba 
kerüljön kialakításra. 
 
A Képviselő-testület megbízta dr. Vancsura István polgármestert és dr. Menyhárt Anett jegy-
zőt, hogy ajánlja fel a Tiszaalpár, Alkotmány u. 18/1. számú önkormányzati lakást dr. Fekete 
Ferencné részére cserelakásként. 
 
Tekintettel arra, hogy dr. Fekete Ferencné 6066 Tiszaalpár, Mátyás kir. u. 2. szám alatti lakos 
nem fogadta el a felajánlott Tiszaalpár, Alkotmány u. 18/1. számú önkormányzati ingatlant  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete keresettel fordul a Kiskunfélegy-
házi Járásbírósághoz, annak megállapítása érdekében, hogy dr. Fekete Ferencné Tiszaalpár, 
Mátyás király utca 2. sz. alatti lakos részére felajánlott Tiszaalpár, Alkotmány u. 18/1. számú 
önkormányzati ingatlan megfelel a cserelakás követelményeinek és kötelezze dr. Fekete Fe-
rencnét, továbbá az ingatlanban lakó édesanyját a  Tiszaalpár, Mátyás kir. u. 2. szám alatti 
önkormányzati lakás kiürítésére. 
 
Tiszaalpár I. számú körzetének háziorvosa dr. Vancsura Zoltán, a bírósági költségeket és az 
átalakítással járó költségeket magára vállalta. 
 
Határidő: 2015. április 10. 
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. dr. Vancsura Zoltán (6066 Tiszaalpár, Mátyás kir. u. 6.) 
6. dr. Fekete Ferencné (6066 Tiszaalpár, Mátyás kir. u. 2.) 
7. irattár 
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17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tiszaalpári Faluvédő- és Szépítő Egyesület tájékoztatója 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a tájékoztatót. Kiegészítésként elmondta 400 db hársfa került ültetésre. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Nem az önkormányzat ültette, hanem a Duna Aszfalt Kft. A szennyvíz miatt kellett.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazni nem kell, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 
 
 
18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola önkormányzati 
kezelésbe történő vételéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester  

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. A bizottság megvitatta a kérdést. Június 15-el módosult a határidő, 
még a következő testületi ülésen tárgyalásra kerül. Szavazni nem kell, a napirendi pont tár-
gyalását lezárta. 
 
 
 
19.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015 – 2019. 
évre 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést.  
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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68/2015.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015-2019. 
évi gazdasági programja 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: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015-2019. évi 
gazdasági programjáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakkal megegye-
zően elfogadta. 
 

Határidő: - 
Felelős: - 
 

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 

 
 
 
20.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Alkotmány utca 1. és 7. között lévő ingatlanok előtti közterületen 
kialakítandó parkolók terveztetésére  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester  

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést.  
 
Szavazásra bocsátotta a parkolók kialakításának és erre 3 db árajánlatok bekérésének elfoga-
dását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
69/2015.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány utca 1. és 7. 
között lévő ingatlanok előtti közterületen kialakítandó parkolók terveztetése tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Alkot-
mány utca 1. és 7. sz. előtt és a köztük lévő közterületeken parkolók kerüljenek kialakításra. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezésre 3 árajánlatot kérjen be. 
 
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. Bartucz István településüzemeltetői előadó 
6. irattár 

 
 
 
21.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. végelszámolásának jelen-
legi állásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a tájékoztatót. A bizottságon olyan javaslat hangzott el, hogy a felügyelő bizottság 
javasolta, hogy a gépek olyan vagy hasonló áron kerüljenek vissza az önkormányzathoz, mint 
ahogyan megvételre kerültek. 
 
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását a kiegészítéssel. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
70/2015.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településgazdálkodási Kft. 
végelszámolásának jelenlegi állása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településgazdálkodási Kft. 
végelszámolásának jelenlegi állásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. 
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A Képviselő-testület felkéri dr. Vancsura István polgármester, hogy a végelszámolás megfele-
lő lebonyolítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: folyamatos 
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. Bodor Ádám Településgazdálkodási Kft. végelszámolói biztosa 
6. irattár 

 
 
 
22.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitva tartásával kapcsolatos kérelemről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester   

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a kérelmet. A bizottság javaslata, hogy a vendéglátó egységekre ne vonatkozzon ez 
a nyitva tartás. 
 
Szavazásra bocsátotta a kérelem elfogadását a bizottság által tett kiegészítéssel együtt. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
71/2015.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az üzletek éjszakai nyitva 
tartásának rendjéről szóló rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Juhász Sándorné 6066 Tiszaalpár, 
Bercsényi u. 8/a. szám alatti vállalkozó kérelmét megtárgyalta, és úgy döntött, hogy az üzle-
tek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 10/2012.(V.09.) Ör. számú rendeletet módosíta-
ni kívánja az alábbi szempontok figyelembe vételével: 
A kiskereskedelmi üzletek – a vendéglátó egységek kivételével – 3:30 órától nyitva tarthat-
nak. 
A Képviselő-testület felkéri dr. Menyhárt Anett jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet a követke-
ző képviselő-testületi ülésre készítse elő. 
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Határidő: azonnal 
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 

 
 
 
23.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Helyi Termelői Piac nyitvatartási idejéről és üzemeltetői sza-
bályzatának módosításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester   

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. A bizottság kiegészítése, hogy legyen téli nyitva tartás 7-10 óráig 
és nyári nyitva tartás 6-10 óráig, keddtől vasárnapig. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosítás elfogadását a bizottság által tett kiegészítéssel együtt. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
72/2015.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Termelői Piac Üze-
meltetői Szabályzatának módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete a Helyi Termelői Piac Üzemelte-
tői Szabályzatának módosítását megtárgyalta és a nyitvatartási időt abban az alábbiak szerint 
módosítja 2015. április 1-jei hatállyal: 
 
Piac nyitva tartása: 

Kedd D.e. 07:00-10:00 
Szerda D.e. 07:00-10:00 
Csütörtök D.e. 07:00-10:00 
Péntek D.e. 07:00-10:00 
Szombat D.e. 07:00-10:00 
Vasárnap D.e. 07:00-10:00 
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Nyári időszámítás ideje alatt a nyitva tartás: kedd-vasárnap D.e. 06:00-10:00 
 
Felkéri dr. Vancsura István polgármestert, hogy a lakosságot tájékoztassa a nyitvatartási idő 
módosításáról. 
 
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. Bozó Imréné piacfelügyelő 
6. irattár 

 
 
 
24.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés települési információs táblák elkészítésére 

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

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést.  
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
73/2015.(III.27.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési információs táb-
lák elkészítése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az települési 
információs táblák elkészítésével bízzuk meg a Közúti Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t 
(6413 Kunfehértó, II. körzet 2.) az ajánlatukban szereplő bruttó 452 628 Ft összegben, melyet 
a 2015. évi költségvetésének a terhére biztosít. 
 
Határidő: értelemszerű 
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. Bartucz István településüzemeltetői előadó 
6. Irattár 

 
 
 
25.) Napirendi pont: 
 

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

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a beszámolókat. 
 
Szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
74/2015.(III.27.) 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 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az előző képviselő-testületi ülés óta történtekről szóló beszámoló elfo-
gadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
75/2015.(III.27.) 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 
 
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 

 
 
Győri István, képviselő: 
 
Víziközmű Társulat ülésére illene meghívni a társakat. 
 
 
 
26.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 
Győri István, képviselő: 
 
A fákat is eladták, mindet. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A MÁV többször kérte, vágják ki a veszélyes fákat. 
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Győri István, képviselő: 
 
Szégyene az önkormányzatnak, hogy így jut pénzhez. 
 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Képviselő-testület 23:27 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 
 
 


