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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 2581 /2016. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án 
tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: dr. Vancsura István polgármester, Csernák Zsolt Sándor, 
  Ajtai Elemérné, dr. Csernus Tibor, Kézsmárki László 

Kiss Lajos, dr. Vancsura Zoltán (6 fő bizottsági tag) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Külön megjelentek: Szeidl József, a Tiszakécskei Járási Hivatal Vezetője 
                                   Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
                                   Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
   Kerekes András hangtechnikus 
                                   Győri Anikó újságíró 
                                   Ajtai Elemér, Első Tiszaalpári Szoc. Szöv. elnöke 
                                   Bálint Ágnes műszaki-, vagyongazd. ügyintéző 
                                   Demeter Terézia titkársági ügyintéző 
                                   Kapus Márta titkársági ügyintéző 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Borvák Erzsébet 
 
Bejelentéssel távollevő képviselők:  dr. Taricska Tibor alpolgármester, dr. Csernus Tibor 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 22:24 órakor, hogy a Képviselő-testület 
7 fővel határozatképes. 
Szavazásra bocsátja a meghívóban 25. napirendi pontként szereplő „dr. Vancsura Zoltán 
képviselő indítványa” előterjesztés sürgősség keretében, első napirendi pontként történő 
megtárgyalását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta dr. 
Vancsura Zoltán képviselő indítványának sürgősség keretében történő megtárgyalását. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a meghívó szerinti napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 



 

 
Napirendi pontok: 
 
1. dr. Vancsura Zoltán képviselő indítványa 

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

2. Előterjesztés a 2016/2017. nevelési év előkészületeiről, nyári karbantartási 
feladatokról, az óvodai étkeztetésről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

3. Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában 2 csoportszoba 
klimatizálásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

4. Előterjesztés I. és II. világháborús emlékművek renoválására pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

5. Előterjesztés a TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázat előkészítő munkálatira kért 
ajánlatokról  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

6. Előterjesztés a BÁCSVÍZ Zrt. víziközmű- fejlesztési hozzájárulás szerződés- 
módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

7. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) Ör. 
számú rendeletének módosításáról szóló …/2016. (VI….) Ör. számú rendeletről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

8. Előterjesztés Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

9. Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. év II. félévi munkatervéről  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

10. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 2015. 
évi működéséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  

 



 

11. Előterjesztés mezőőri szolgálat létrehozásáról, valamint Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a mezei őrszolgálat létesítéséről, működéséről 
és a mezőőri járulékról szóló ……/2016.(……..) Ör. számú rendeletéről   
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

12. Előterjesztés a Bethlen Gábor u. 3. és az Alkotmány u. 18/B. szolgálati lakások 
statikai szakvéleményeinek elkészültéről, az ingatlanok további hasznosításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

13. Előterjesztés tiszaalpári 012/42 helyrajzi szám alatti ingatlan 20000/173199-ed 
tulajdoni arányára vonatkozóan elővásárlási jogról való lemondásra 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

14. Előterjesztés földhasználati megosztásról szóló megállapodás jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

15. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) Ör. számú 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ……/2016.(……..) Ör. számú 
rendeletéről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

16. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
köztisztaságról szóló 14/2015.(VII.8.) Ör. számú önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló ……/2016.(……..) Ör. számú rendeletéről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

17. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2008.(IX.19.) Ör. 
számú rendeletének módosításáról és a közszolgáltatási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

18. Előterjesztés Üzemi lakótelep és Árpád telep elnevezésének megváltoztatásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

19. Előterjesztés kivágott fa értékesítéséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

20. Tájékoztató Dr. Pásztor László Erdőkertes Község Polgármesterének 
Miniszterelnökségen történő tárgyalásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 



 

Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

21. Előterjesztés ARACSI PUSZTATEMPLOM EMLÉKÜNNEPSÉGE tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

22. Előterjesztés a Tanyafejlesztési Program adta lehetőségek kihasználásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

23. Előterjesztés a Tiszaalpár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és 
Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 10/2006./V.24./ KTR. önkormányzati 
rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

24. Előterjesztés Kádár Attila (6066 Tiszaalpár, Petőfi u. 56. sz. alatti lakos) 
földhasználattal kapcsolatos kérelméről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

25. Előterjesztés a Szent Imre téren kialakítandó parkolók tervezéséhez szükséges 
árajánlatokról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

26. 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 
 

27. Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 
 

ZÁRT ÜLÉS 
 

28. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségért Díj adományozásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

29. Előterjesztés felsőfokú tanulmány folytatásához anyagi támogatás iránti kérelemről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

30. Előterjesztés Ritter Jánosné kérelméről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

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



 

Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 
1.) Napirendi pont: 

Tárgy: dr. Vancsura Zoltán képviselő indítványa 
            Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
            Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  

 
Dr. Vancsura István polgármester: 
Ismerteti az előterjesztést. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a sürgősségi indítványt 
megtárgyalta. 
Szavazásra bocsátja, hogy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat kezdeményezzen polgári 
peres eljárást a Tiszaalpári Holt-Tisza Tulajdonosi Közösségének, mint haszonbérbe adó és a 
Sporthorgász Egyesület Bács-Kiskun Megyei Szövetsége, mint haszonbérbe vevő között 
létrejött szerződés semmissé tétele céljából. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal - tartózkodás nélkül -  az alábbi 
határozatot hozta: 
 
114/2016.(VI.28.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata és a Sporthorgász Egyesületek Bács-Kiskun 
Megyei Szövetsége között létrejött haszonbérleti szerződés semmisségének megállapítása 
iránti polgári peres eljárás indítása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményez polgári peres 
eljárást a Tiszaalpári Holt-Tisza Tulajdonosi Közösségnek, mint haszonbérbeadó és   
Sporthorgász Egyesületek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége, mint haszonbérbe vevő között 
létrejött szerződés semmisé tétele céljából. 
Határidő: - 
Felelős: - 
A határozatról értesül: 

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

 
Dr. Vancsura István polgármester: 

 

Szavazásra bocsátja, hogy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
kezdeményezzen polgári peres eljárt dr. Csernus Tibor ellen a Tiszaalpári Holt-Tisza 
Tulajdonosi Közösséget ért 66.989.340,-Ft kár megtérítés céljából. 
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal – tartózkodás nélkül - az indítványt 
nem fogadta el. 
 
2.) Napirendi pont: 



 

Tárgy: Előterjesztés a 2016/2017. nevelési év előkészületeiről, nyári karbantartási  
           feladatokról, az óvodai étkeztetésről 
            Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
            Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  

 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ismerteti az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül -  az alábbi 
határozatot hozta: 
 
115/2016.(VI.28.) Kth. 
 
2016/2017. nevelési év előkészületeiről, nyári karbantartási feladatokról, az óvodai 
étkeztetésről szóló beszámoló elfogadása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvodában a 2016/2017. nevelési év előkészületeiről, nyári karbantartási feladatokról, az 
óvodai étkeztetésről szóló beszámolót elfogadta. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§. (2) bek. d.) pontjában biztosított 
jogkörében – a beszámoló alapján – a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számát 7 csoportban határozza meg. 
Határidő: - 
Felelős: - 
A határozatról értesül: 

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

5. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Vezetője, Tiszaalpár, Ady E. u. 40. 
 

3.) Napirendi pont: 
Tárgy: Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában 2 csoportszoba  
            klimatizálásáról 
 
            Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
            Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  

 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ismerteti az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: 
 



 

116/2016.(VI.28.) Kth. 
Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában 2 csoportszoba 
klímatizálásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvodában a 2 csoportszoba klímával történő felszereléséhez szükséges bruttó 700.000 Ft 
költséget a 2016. év költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítja. 
Javasolja a Daikin típusú klíma beszerzését. 
Határidő: - 
Felelős: - 
A határozatról értesül: 

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

5. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Vezetője, Tiszaalpár, Ady E. u. 40. 
 

4.) Napirendi pont: 
Tárgy: Előterjesztés I. és II. világháborús emlékművek renoválására pályázat  
            benyújtásáról 
            Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
            Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  

 
Dr. Vancsura István polgármester: 
Ismerteti az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: 
 
117/2016.(VI.28.) Kth. 
 
Előterjesztés I. és II. világháborús emlékművek renoválására pályázat benyújtásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép – és Kelet-Európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által első világháború történelmi 
emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában meghirdetett 
KKETTKK-CP-02 jel pályázati felhívásra támogatja a pályamű elkészítését és benyújtását. 
 
Határidő: 2016. július 15. 
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 
 
5.) Napirendi pont: 

Tárgy: Előterjesztés a TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázat előkészítő munkálatira kért  
            ajánlatokról  
            Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
            Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  

 
Dr. Vancsura István polgármester: 
Ismerteti az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: 
 
118/2016.(VI.28.) Kth. 
A TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázat előkészítő munkálatairól 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete a TOP-3.2.1-15 kódszámú 
pályázati kiírásra benyújtandó pályamű elkészítésének előkészítő munkálatainak elvégzésével 
a Get Energy Magyarország Kft. (1118 Budapest, Rétköz u. 5.) 4.300.000,- Ft+ Áfa 
összegért bízza meg. 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert a szerződés- tervezet aláírására és a pályázat 
benyújtására. 
Határidő: 2016. július 30. 
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 
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
TOP-3.2.1-15 pályázat előkészítése tárgyában 

 
Amely létrejött egyrészről [cégnév] 

Székhely:  
Cégjegyzékszám:  
Adószám:  
Bankszámlaszám:  
aláírásra jogosult képviselője:                 ,ügyvezető, a továbbiakban MEGBÍZOTT 

 



 

másrészről az [települési önkormányzat]  

Székhely:  

Törzskönyvi nyilvántartási azonosító (PIR):  

Adószám:  

Bankszámlaszám:  

aláírásra jogosult képviselője: [név], Polgármester, a továbbiakban MEGBÍZÓ 

továbbiakban együttesen: Felek – között alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételekkel: 

1. Előzmények 
Felek kölcsönösen rögzítik, hogy Megbízó pályázatot kíván benyújtani a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok 
Irányító Hatósága kezelésében álló TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése” című felhívás tárgyában.   

Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízott feladatai a felhívás alapján kerülnek 
meghatározásra. Felek már most kijelentik, hogy amennyiben a felhívás 
tükrében, a jelen szerződésnek módosítása válik szükségessé, akkor azt 
haladéktalanul megteszik.  

Felek kölcsönösen rögzítik, hogy Megbízó a megjelent felhívást és dokumentációt 
teljes körűen megismerte, és a pályázaton való részvételt jóváhagyta az 1. 
számú mellékletben felsorolt intézmények esetében, az ott rögzített módon.  

2. A Szerződés Tárgya  
 

Jelen szerződés aláírásával Megbízó megbízza, Megbízott pedig elvállalja az 1. 
„Előzmények” pontban hivatkozott felhíváshoz kapcsolódó projekt előkészítési 
feladatok – előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítését a 
Felhívásban részletezettek szerint. 

 
3. Felek együttműködése 

 
3.1. A 2. pontban leírt feladatokat a Megbízott a legjobb tudása és 

Megbízó igénye szerint köteles teljesíteni. Szerződő felek rögzítik, hogy 
jelen szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködni 
kötelesek. 

 
3.2. A felek közötti tájékoztatás, adatszolgáltatás vagy intézkedés 

minden esetben írásban történik (e-mail, fax, levél). A szerződés 
teljesítése során egyik fél sem hivatkozhat arra, hogy valamely joghatást 
kiváltó cselekvőség vagy mulasztás szóbeli információ alapján történt 
meg.  



 

4. Megbízott Jogai és Kötelezettségei 

 

4.1. Megbízott személyesen köteles eljárni, igénybe veheti azonban más 
személy közreműködését is, amihez Megbízó jelen szerződés aláírásával 
hozzájárul. A Megbízott az igénybe vett személyért úgy felel, mintha a 
rábízott ügyet maga látta volna el. 

 
4.2. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a 

Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni; ha a Megbízó utasításához e 
figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt 
terhelik. 

 

4.3. A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról 
kérésére tájékoztatni. 

 

4.4. A Megbízott a Megbízó utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a 
Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megbízó előzetes 
értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót haladéktalanul 
értesíteni kell. 
 
 

4.5. Megbízott köteles a feladat végrehajtásával kapcsolatosan 
tudomására jutott információkat bizalmasan kezelni. A feladatok 
végrehajtásával, műszaki tartalmával kapcsolatban információt harmadik 
fél vagy személy részére a Megbízó engedélye nélkül nem adhat ki. 

 

4.6. Megbízott feladatait a Megbízó utasításainak megfelelően, jól és 
szakszerűen kell, hogy ellássa. 
 

4.7. Megbízott az elbíráló szerv pályázatot érdemben elbíráló döntésért 
nem vállal felelősséget. 
 

4.8. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az előírt határidőben 
elkészíti a Megbízó által küldött hiánypótlási felhívásokban rögzítettek 
alapján csatolandó iratokat, dokumentációkat, feltéve, hogy Megbízó kellő 
időben eljuttatja a hiánypótlási felhívásokat a Megbízottnak. 

5. Megbízó Jogai és Kötelezettségei 

 
5.1. Minden elvárást közölni és teljes információt nyújtani a 

Megbízottnak a feladatokra vonatkozó követelményekről. 
 

5.2. A benyújtandó pályázat előkészítéséhez szükséges Megbízói 
hatáskörbe tartozó dokumentumot, iratot, információt a Megbízott 
kérésétől számított 3 napon belül átadni a Megbízottnak. 

 



 

5.3. A Közreműködő Szervezet által küldött észrevételt, hiánypótlást, 
illetve a pályázat tárgyát érintő megkeresést a kézhez vételt követő 1 
napon belül a Megbízottnak továbbítani. 

 

5.4. Segítséget nyújtani a Megbízott részére azzal, hogy rendelkezésére 
bocsát minden, a feladatokra vonatkozó, munkájához szükséges 
információt, beleértve az előzményeket is és minden más, a feladatokkal 
kapcsolatos adatot. 

 

5.5. Haladéktalanul értesíteni Megbízottat, ha módon tudomására jut 
olyan fejlemény, amely Megbízott szolgáltatásainak körét vagy időbeni 
ütemezését befolyásolja. 

 

5.6. Megbízott által előterjesztett dokumentációk jóváhagyása.  
 

5.7. Meghozni minden olyan döntést, ami a Megbízás teljesítéséhez 
szükséges.   

 

5.8. Jelen szerződés keretében végzett és igazolt szolgáltatások 
ellenértékét megfizetni a Megbízott számára a jelen szerződés 8. 
bekezdésében rögzítettek szerint.  

 

5.9. Beszerezni minden, a Megbízó hatáskörébe tartozó hatósági 
engedélyt, hozzájárulást, ami a projekt megvalósításához szükséges.  
 

5.10. Megbízó a Megbízott részére köteles a Megbízott által megnevezett, 
a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat eredeti, valamint 
hiteles másolati példányban átadni. 

 

6. Kapcsolattartásra kijelölt személyek 
 

Megbízó részéről: 
név:  
beosztás:  
cím:  
tel, fax:  
e-mail:  
 
Megbízott részéről: 
név:  
beosztás:  
cím:  
tel:  
e-mail:  



 

7. Szolgáltatások Időtartama 

7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés az aláírás 
napján lép hatályba. 

7.2. Megbízotti szolgáltatások teljesítésének időtartama a projekt 
előkészítési feladatok tekintetében a szerződés aláírásával kezdődik és a 
kivitelező kiválasztásához szükséges eljárás műszaki dokumentációjának 
az összeállításáig tart, aminek legkésőbbi időpontja a Támogatási 
szerződés megkötésétől számított maximum 12 hónap. Megbízó 
előteljesítést elfogad. 

7.3. Egyik Fél sem vonja felelősségre a másik Felet olyan károkért vagy 
késedelmekért a teljesítésben, melyeket vis major, sztrájk, baleset vagy 
más, a másik Fél, vagy alkalmazottai és képviselői által nem 
befolyásolható esemény okoz. 

7.4. Felek kölcsönösen rögzítik, hogy amennyiben a pályázat beadási 
határidejét, a kiíró előrébb hozza, vagy bármilyen okból kifolyólag (pl: 
forráshiány) a pályázatot bezárja vagy egyéb a Megbízottól független 
okból kifolyólag a pályázat beadás akadályba ütközik, úgy Megbízottat 
semmilyen felelősség nem terheli. 

 

8. Megbízási díj mértéke és annak kifizetése 

8.1. Megbízó által Megbízott részére a jelen Szerződés 2. pontjában 
meghatározott tevékenységek elvégzéséért Megbízó megbízási díjat (a 
továbbiakban: „Díj”) fizet. 

8.2. Jelen Szerződés 2. pontjában meghatározott tevékenység 
ellátásáért járó megbízási díj mértéke ………………,-Ft. + ÁFA, azaz 
……………………………forint plusz általános forgalmi adó. Megbízott az 
alábbi ütemezéssel és összegben jogosult a díjra. 

1. részszámla: (Megbízási díj 50 %-a)  

……………………………… -Ft + ÁFA, azaz ………………………..forint plusz általános 
forgalmi adó, a támogathatósági feltétel miatt átdolgozott 
dokumentumok átadását követően; 

Az első részteljesítés időpontjának a Megbízó és a Megbízott a 
támogathatósági feltétel miatt átdolgozott dokumentumok nyomtatott, 
valamint elektronikus formában (PDF fájl formátum) történő átadását 
tekintik, melyet Megrendelő által kiállított teljesítési igazolással igazolnak. 

Végszámla: (Megbízási díj 50 %-a) 

………………………………… -Ft + ÁFA, azaz ………………………..forint plusz 
általános forgalmi adó, a támogathatósági feltétel miatt átdolgozott 
dokumentumok átadását követően; 

A végteljesítés időpontjának a Megbízó és a Megbízott a kivitelező 
kiválasztásához szükséges eljárás műszaki dokumentációjának 
nyomtatott valamint elektronikus formában (PDF fájl formátum) történő 



 

átadását tekintik, melyet a Megrendelő által kiállított teljesítési 
igazolással igazolnak. 

8.3. Megbízott számláit Megbízó felé 2 példányban nyújtja be, amely 
számla ki kell, hogy elégítse a hatályos magyar pénzügyi rendelkezések 
formai és tartalmi követelményeit. 

8.4. Megbízó a számlák ellenértékét köteles 30 napos fizetési határidővel 
banki átutalással megfizetni. 

8.5. A számlák kifizetésének módja a 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben „2. 
Értelmező rendelkezések 65. Utófinanszírozás” pontja szerinti 
utófinanszírozás. 

8.6. Késedelmes fizetés esetén Megbízó köteles a Ptk. 6:48. § (1) 
bekezdésében rögzített késedelmi kamatot megfizetni.  

 

9. A szerződés megszűnése 

9.1. A Felek jelen szerződés vonatkozásában – a határozott időtartamra 
tekintettel – kizárják a rendes felmondás jogát. 

9.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megszűnik az 
alábbi esetekben: 

9.2.1. a határozott időtartam elteltével, 

9.2.2. közös megegyezéssel, 

9.2.3. azonnali hatályú felmondással (szerződésszegés esetén). 

9.3. Valamely fél súlyos szerződés szegése esetén a másik fél írásbeli 
nyilatkozatával jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, feltéve, 
ha a szerződésszegésről történő tudomásszerzést követően határidő 
tűzésével a másik felet a szerződésszerű állapot helyreállítására 
felszólította és a határidő eredménytelenül telt el. 

9.4. Megbízott jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani 
amennyiben az „1. Előzmények” pont második bekezdésében rögzítettek 
szerinti szerződésmódosítási körülmény bekövetkezik, és a 
szerződésmódosítás az arra okot adó körülmény bekövetkeztétől 
számított 30 napon belül nem jön létre.  

9.5. Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy amennyiben jelen 
szerződés bármilyen okból megszűnik, úgy a megszűnést követően 5 
napon belül egymással teljes körűen elszámolnak.  

9.6. Amennyiben a szerződés a megbízás teljesítése előtt szűnik meg, 
úgy felek megállapodása alapján a Megbízott által ráfordított munkaórák 
számának alapulvételével 25 000 Ft.+ ÁFA/óra díjjal számolnak el. Az így 
kiszámlázott összeg kifizetésére a 8. fejezet  vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak. 

9.7. Amennyiben a szerződés megszűnésére azért kerül sor, mert a  
pályázat negatív elbírálásban részesül, úgy felek a 9. bekezdés  9.5. és 



 

9.6. pontban rögzítettek szerint számolnak el egymással, azzal, hogy az 
elszámolható órák számát felek kölcsönösen tíz órában maximalizálják. 

 

10. Egyéb rendelkezések 

10.1. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződéses 
jogviszony alapján vállalt kötelezettségeiket egymással együttműködve, 
legjobb szakmai tudásuknak megfelelően teljesítik, jogaikat jóhiszeműen, 
a másik szerződő fél érdekeit szem előtt tartva gyakorolják. A Megbízó a 
szerződés teljesítése érdekében köteles együttműködni a Megbízottal, így 
köteles minden szükséges információt a Megbízott rendelkezésére 
bocsátani. 

10.2. A Megbízott köteles a Megbízót haladéktalanul értesíteni minden 
olyan körülményről, amely az érintett projektek eredményességét, vagy 
kellő időre történő teljesítését veszélyeztetik, vagy gátolják, így 
különösen, ha ellene végelszámolási, felszámolási, vagy csődeljárás 
indult. A Megbízó köteles a Megbízottat minden a jelen szerződés 
teljesítése szempontjából releváns, és a Megbízott működését érintő 
körülmény változásáról értesíteni. 

10.3. Jelen szerződés módosítására csak írásban és közös megegyezéssel 
kerülhet sor. 

10.4. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés keretében ellátott 
tevékenységből származó minden tény, adat, információ, valamint a jelen 
megbízási jogviszonyból származó, a Megbízott eljárása során keletkező 
tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Az üzleti titoknak 
minősített információt harmadik személyekkel kizárólag a másik szerződő 
fél beleegyezésével jogosult közölni bármely szerződő fél. A titoktartási 
kötelezettség jelen szerződés hatálya alatt, illetve bármely jogcímen 
történő megszűnése esetén, az azt követő határozatlan ideig terheli 
szerződő feleket. A titoktartás nem terjed ki azon információkra melyek 
jogszabályi előírás alapján közérdekű adatnak minősülnek.  

10.5. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem 
szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény – Ptk. – megfelelő rendelkezéseit, valamint Megbízó és Megbízott 
tevékenységére vonatkozó szakági előírásokat kell elsősorban alkalmazni. 

10.6. Ez a szerződés képviseli a teljes integrált megegyezést Megbízó és 
Megbízott között, egyben hatályon kívül helyez minden megelőző 
tárgyalást, értelmezést vagy megállapodást, legyen az írásos vagy 
szóbeli. 

Jelen szerződést a Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.  

…………………………, 2016. …………………………… „    „ 

 

Melléklet: 

 



 

1. számú melléklet 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

 

……………………………………………. 

MEGBÍZÓ MEGBÍZOTT 

[CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS: NÉV] [CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS: NÉV] 

[TELEPÜLÉS] [CÉGNÉV] 

 
 

POLGÁRMESTER [BEOSZTÁS] 

 

6.) Napirendi pont: 
Tárgy: Előterjesztés a BÁCSVÍZ Zrt. víziközmű- fejlesztési hozzájárulás szerződés-  
            módosításáról 
            Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
            Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  

 
Dr. Vancsura István polgármester: 
Ismerteti az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: 
 
119/2016.(VI.28.) Kth. 
BÁCSVÍZ Zrt. víziközmű- fejlesztési hozzájárulásról szóló szerződésről 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 

Tiszaalpár- Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete a 3/2014. (I.09.) sz. Kth. –val a 
BÁCSVÍZ Zrt.- vel kötött víziközmű- hozzájárulási szerződést hatályon kívüli helyezni és a 
törvénymódosítás értelmében az új tartalommal támogatja a határozat melléklete szerinti 
megállapodás aláírását. 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2016. június 08. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
Határozatról értesül: 



 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző  
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. BÁCSVÍZ Víz és Csatornaszolgáltató Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 
6. irattár 

 

7.) Napirendi pont: 
     Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) Ör.  
                 számú rendeletének módosításáról szóló …/2016. (VI….) Ör. számú rendeletről 

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

Dr. Vancsura István polgármester: 
Ismerteti az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással - ellenszavazat nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának  13/2016.(VII.5.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.) Ör. számú 

rendeleletének módosításáról 

                                 (lásd melléklet) 

8.) Napirendi pont: 
Tárgy: Előterjesztés Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatásáról 
            Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
            Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  

 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ismerteti az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által 
elfogadott határozati javaslatot, mely szerint 172.806,-Ft támogatást biztosítson Tiszaalpár 
önkormányzata a Kiskunfélegyházi Városi Kórház részére. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: 
 
120/2016.(VI.28.) Kth. 
 
Előterjesztés Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatásáról 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 

Tiszaalpár- Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete a Kiskunfélegyházi Városi 
Kórház és Rendelőintézet számára 2016. évben további 172.806,-Ft támogatást biztosít a 
tartalékkeret terhére. 



 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 
1. Kiskunfélegyháza Város Polgármestere 
2. Dr. Vancsura István polgármester 
3. Dr. Menyhárt Anett jegyző 
4. Borvák Erzsébet aljegyző  
5. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
6. irattár 

 

9.) Napirendi pont: 
Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. év II. félévi munkatervéről  
            Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
            Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  

 
Dr. Vancsura István polgármester: 
Ismerteti az előterjesztést.  
 
Győri István képviselő: 
 
Módosító indítványt tesz: az október hónapban feltüntetett „A helyi adókról szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása– szükség esetén” napirendi pontot vegye 
le a munkatervből a képviselő-testület és találjon ki helyette más napirendi pontot. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja Győri István képviselő módosító javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal – tartózkodás nélkül – Győri István 
képviselő módosító javaslatát nem fogadta el, hogy az október hónapban feltüntetett „A helyi 
adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása– szükség esetén” napirendi 
pontot vegye le a munkatervből a képviselő-testület és találjon ki helyette más napirendi 
pontot. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
Szavazásra bocsátja az eredeti határozat-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal - tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: 
 
121/2016.(VI.28.) Kth. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. év II. félévi 
munkaterve 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 



 

A Képviselő-testület rendszeresen megtárgyalja a napirendként nem jelölt, lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról, valamint a Képviselő-testület két ülése között hozott 
polgármesteri döntésekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót, zárt ülésen az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül egyrészt 
megtárgyalja az időközben született, módosított törvények, illetve más jogszabályok által 
tárgyalni szükséges témákat, másrészt azokat a javaslatokat, önálló indítványokat és 
interpellációkat, amelyeket az ülést megelőzően, az SZMSZ-ben rögzített határidőig, írásban 
terjesztettek elő az arra jogosítottak, valamint az Önkormányzat aktuális témáit, és a 
Képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntést igénylő kérelmeket, ügyeket. 
 
2016. év II. félévi munkaterv 
 

szeptember 
1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása – szükség esetén 

            Előterjesztő: polgármester 
 

2. Közbeszerzési terv módosítása– szükség esetén 
            Előterjesztő: polgármester 
 

3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi 
fordulójához történő csatlakozás 
Előterjesztő: polgármester  

 
4. Javaslat a téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, 

feladatokról 
Előterjesztő: polgármester 
Előadó: településgazda 

 
5. Tájékoztató a tiszaalpári játszóterek időarányos állapotáról 

Előterjesztő: polgármester 
Előadó: településgazda 

 
Október 

1. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása– szükség 
esetén 

           Előterjesztő: polgármester 
 

November 
1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása – szükség esetén 

Előterjesztő: polgármester 
 

2. 2017. évi belsőellenőrzési terv 
Előterjesztő: polgármester, előadó: belső ellenőr 

 
3. Idősek és gyermekek karácsonya 

Előterjesztő: polgármester 
 

4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról 



 

            Előterjesztő: jegyző 
 

December 
1. A képviselő-testület 2017. évi I. félévi munkaterve 

            Előterjesztő: polgármester 
 
Felelős:  dr. Vancsura István polgármester 
Határidő:  folyamatos 
 
Határozatról értesül: 

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

 
10.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  
            2015. évi működéséről 
            Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
            Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  

 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ismerteti az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal - tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
122/2016.(VI.28.) Kth. 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015. évi 
működéséről szóló beszámoló elfogadása 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015. évi működéséről szóló beszámolót 
tudomásul vette. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  dr. Vancsura István polgármester 
 
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 

1. A Képviselő-testület tagjai 
2. Dr. Vancsura István polgármester 



 

3. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 

 
11.) Napirendi pont: 

   Tárgy: Előterjesztés mezőőri szolgálat létrehozásáról, valamint Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a mezei őrszolgálat létesítéséről, 
működéséről és a mezőőri járulékról szóló ……/2016.(……..) Ör. számú 
rendeletéről   

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

 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ismerteti az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a mezőőri 
szolgálat létrehozásáról, valamint Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének a mezei őrszolgálat létesítéséről, működéséről és a mezőőri járulékról szóló 
rendelet-tervezetet nem fogadta el. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a mezőőri 
szolgálat létrehozásáról szóló határozat-tervezetet nem fogadta el, tekintettel arra, hogy az 
önkormányzat szervezetének kialakítását és működésének meghatározását érintő döntések 
elfogadása csak minősített többséggel történhet. 
 
12.) Napirendi pont: 
Tárgy: Előterjesztés a Bethlen Gábor u. 3. és az Alkotmány u. 18/B. szolgálati lakások statikai 

szakvéleményeinek elkészültéről, az ingatlanok további hasznosításáról 
            Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
            Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a következő képviselő-testületi ülésre készüljön konkrét javaslat a 
két önkormányzati lakásra vonatkozóan. Ezt a javaslatot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 
igen szavazattal, egyhangúlag támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: 
 
123/2016.(VI.28.) Kth. 
 
Bethlen Gábor u. 3. és az Alkotmány u. 18/B. szolgálati lakások  
további hasznosítása 
 



 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bethlen Gábor u. 3. és az 
Alkotmány u. 18/B. szolgálati lakások további hasznosítására javaslat előkészítését kéri a 
következő képviselő-testületi ülésre. A Képviselő-testület a következő ülésre beterjesztendő 
javaslat alapján fog dönteni arról, hogy az érintett ingatlanokat lebontatja, eladja vagy 
felújíttatja. 
 
13.) Napirendi pont: 
Tárgy: Előterjesztés tiszaalpári 012/42 helyrajzi szám alatti ingatlan 20000/173199-ed  
            tulajdoni arányára vonatkozóan elővásárlási jogról való lemondásra 
            Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
            Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ismerteti az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
124/2016.(VI.28.) Kth. 
 
Tiszaalpári 012/42 helyrajzi szám alatti ingatlan 20000/173199-ed tulajdoni arányára 
vonatkozóan elővásárlási jogról való lemondás 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tiszaalpári 012/42 helyrajzi 
szám alatti ingatlanból a Csongrádon, 2016. június 17. napján kelt adásvételi szerződés 
alapján az eladásra kerülő 20000/173199-ed illetőséggel kapcsolatosan az elővásárlási jogáról 
lemond. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
              Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
A határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
4. Bálint Katalin pénzügyi és gazd. csoportvezető, elektronikusan, 
5.  Irattár 
 
14.) Napirendi pont: 

Tárgy: Előterjesztés földhasználati megosztásról szóló megállapodás jóváhagyásáról 



 

                  Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
                  Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ismerteti az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet azzal a kiegészítéssel, 
hogy amennyiben szükséges, a földterület kimérése is történjen meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: 
 
125/2016.(VI.28.) Kth. 
 
Tiszaalpári 0125/24 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában földhasználati megosztásról 
szóló megállapodás 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tiszaalpári 0125/24 helyrajzi 
szám alatti ingatlan vonatkozásában a csatolt térképmásolat alapján a fölhasználati 
megosztásról szóló megállapodást nem fogadja el. 
A földhasználati megosztásról szóló megállapodáshoz csatolt térképmásolaton az I. számmal 
megjelölt területen kéri meghatározni az önkormányzat tulajdonában álló rész használatát is. 
Megbízza dr. Csernus Tibor képviselőt, ügyvédet a földhasználati bejegyzéshez szükséges 
feladatok ellátására. 
A Képviselő-testület amennyiben szükséges kéri az önkormányzat tulajdonában álló terület 
kimérését. 
 
Határidő: értelemszerű 
 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
              Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
 
A határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
4. Bálint Katalin pénzügyi és gazd. csoportvezető, elektronikusan, 
5.  Irattár 
 
15.) Napirendi pont: 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) Ör. számú 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ……/2016.(……..) Ör. számú 
rendeletéről 

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



 

 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ismerteti az előterjesztést. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igennel támogatta, hogy 
jövedelemhez legyen kötve az óvodakezdési és iskolakezdési támogatás, és progresszívan 
kerüljön meghatározásra. 
 
Győri István képviselő: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén az is elhangzott, hogy legyen újra bevezetve a 
lakásfenntartási támogatás. 
 
dr. Vancsura István polgármester: 
Szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: 
 
126/2016.(VI.28.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 
természetbeni támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) Ör. számú önkormányzati rendelet 
módosításának elkészítése 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tiszaalpári 
Polgármesteri Hivatalt, hogy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) Ör. számú önkormányzati 
rendelet módosításának tervezetét készítse elő és terjessze elő a Képviselő-testületi ülésre.  
A rendelet-módosításnak tartalmaznia kell a települési óvodakezdési támogatásra és a 
települési iskolakezdési támogatásra vonatkozó szabályozást, oly módon, hogy az ellátásra 
való jogosultság és a támogatás mértéke jövedelmi – és vagyoni helyzet figyelembe vételével 
progresszívan kerüljön meghatározásra, tegyen javaslatokat továbbá települési támogatási 
formákra. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
              Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
A határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
4. Bálint Katalin pénzügyi és gazd. csoportvezető, elektronikusan, 
5.  Irattár 

 
16.) Napirendi pont: 



 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
köztisztaságról szóló 14/2015.(VII.8.) Ör. számú önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló ……/2016.(……..) Ör. számú rendeletéről 

                   Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
                   Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
  
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ismerteti az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - az alábbi 
rendeletet alkotta meg: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának  14/2016.(VII.8.) önkormányzati rendelete  

a köztisztaságról szóló 14/2015.(VII.8.) Ör. számú rendeleletének módosításáról 

                                 (lásd melléklet) 

17.) Napirendi pont: 
Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2008.(IX.19.) 
Ör. számú rendeletének módosításáról és a közszolgáltatási szerződés 
módosításáról 

                   Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
                   Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
  
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ismerteti az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással – ellenszavazat nélkül – a települési 
szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2008.(IX.19.) Ör. számú 
rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetet nem fogadta el.  
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
Szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással – ellenszavazat nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: 
 
127/2016.(VI.28.) Kth. 
A hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés II. módosításának jóváhagyásáról 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-
testület) a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség 
felgyői hulladéklerakó körzetéhez tartozó tagjaként úgy dönt, hogy a Homokhátsági 
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mint ajánlatkérő által „A 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által elnyert KEOP 
1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú „Települési Szilárd Hulladék mechanikai-biológiai 



 

stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési 
Hulladékgazdálkodási Rendszerben” elnevezésű projekt eszközeinek, létesítményeinek 
közszolgáltató általi igénybevételének bérleti jogviszony keretében történő biztosítása mellett, 
az ezen létesítményekkel, eszközökkel ellátandó települési szilárdhulladék-kezelési 
közszolgáltatási feladatok ellátása - Vaskúti hulladéklerakó körzete (ideértve Kalocsát és 
körzetét is)” tárgyban a HOMOKHÁTSÁGI KONZORCIUM CSONGRÁD 2014.-t képező 
gazdasági szereplőkkel [(FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – 
konzorciumvezető, közös ajánlattevő (székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.); Csongrádi Víz- 
és Kommunális Korlátolt Felelősségű Társaság- konzorciumi tag, közös ajánlattevő (székhely 
6640 Csongrád, Bercsényi M. utca 39.)] a jelen határozat 1. mellékletben foglaltaknak 
megfelelően a Közszolgáltatási Szerződés II. módosítását a jelen határozat mellékletében 
foglaltaknak megfelelően elfogadja és megköti, továbbá felhatalmazza annak Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzat nevében történő aláírására dr. Vancsura István polgármestert.  
Felelős: képviselő-testület, aláírásért dr.Vancsura István polgármester 
Határidő: azonnal, aláírásra 2016. június 30. 

A határozatról értesül: 
1. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 6640 

Csongrád, Kossuth tér 7. 
2. Dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
3. Dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan 
4. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
5. Bálint Katalin pénzügyi és gazd. csoportvezető, elektronikusan, 
6. Irattár 

 
18.) Napirendi pont: 

Tárgy: Előterjesztés Üzemi lakótelep és Árpád telep elnevezésének megváltoztatásáról 
                   Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
                   Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ismerteti az előterjesztést. Szavazásra bocsátja, hogy az Üzemi lakótelep településrész 
elnevezése Nagy-György falu legyen. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
128/2016.(VI.28.) Kth. 
Üzemi-lakótelep elnevezésének megváltoztatása tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól 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 Üzemi-
lakótelep nevének megváltoztatása szükséges, ezért úgy döntött, hogy  



 

az Üzemi-lakótelep neve „Nagy-György falu”-ra változik. 
 
Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
              Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
A határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
4. Bálint Katalin pénzügyi és gazd. csoportvezető, elektronikusan, 
5.  Irattár 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy az Árpád telep településrész elnevezése Polyákfalu legyen. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: 
 
129/2016.(VI.28.) Kth. 
 
Árpád telep elnevezésének megváltoztatása tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól 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 Árpád 
telep nevének megváltoztatása szükséges, ezért úgy döntött, hogy  
az Árpád telep neve „Polyákfalu”-ra változik. 
 
Határidő: 2016. július 31. 
 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
              Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
 
A határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
4. Bálint Katalin pénzügyi és gazd. csoportvezető, elektronikusan, 
5.  Irattár 
 
19.) Napirendi pont: 

Tárgy: Előterjesztés kivágott fa értékesítéséről 
                   Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
                   Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 



 

Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ismerteti az előterjesztést. A pénzügyi és gazdasági bizottsági ülésen született egy módosító 
javaslat, mely szerint a nyárfákat aprítsák fel tűzifának és a szociális célra kerüljön 
felhasználásra. Szavazásra bocsátja ezt a módosító javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal – tartózkodás nélkül – azt a 
javaslatot, hogy a nyárfákat aprítsák fel tűzifának és a szociális célra kerüljön felhasználásra, 
nem fogadta el. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal – tartózkodás nélkül -  az alábbi 
határozatot hozta: 
 
130/2016.(VI.28.) Kth. 
 
Előterjesztés kivágott fa értékesítéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár, Fecske utca végén, a 1710/70 helyrajzi számú területen lévő kb. 23 m3 nyárfát 
értékesíti a BEST WEST-END Kft. Csernus Tímea, Csépa, Rákóczi u. 35. sz. alatti 
ajánlattevőnek bruttó 200.000,-Ft-ért. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
Határidő: azonnal 
A határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
4. Bálint Katalin pénzügyi és gazd. csoportvezető, elektronikusan, 
5.  Bálint Ágnes, műszaki- vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. BEST WEST-END Kft. Csernus Tímea, Csépa, Rákóczi u. 35. 
 
20.) Napirendi pont: 

Tárgy: Tájékoztató Dr. Pásztor László Erdőkertes Község Polgármesterének  
             Miniszterelnökségen történő tárgyalásáról 

                   Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
                   Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
A tájékoztató a pénzügyi és gazdasági bizottsági ülésen elhangzott. 
 
21.) Napirendi pont: 

Tárgy: Előterjesztés ARACSI PUSZTATEMPLOM EMLÉKÜNNEPSÉGE tárgyában 



 

                   Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
                   Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ismerteti az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással – ellenszavazat nélkül -  az alábbi 
határozatot hozta: 
 
131/2016.(VI.28.) Kth. 
az „Aracsi pusztatemplom emlékünnepsége” tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Aracsi pusztatemplom 
emlékünnepsége” tárgyú előterjesztést megtárgyalta. Az emlékünnepségen való részvételhez a 
buszköltséget a Terjéki Tours árajánlata alapján – 128 000 Ft – a tartalékkeret terhére 
biztosítja. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
              Dr. Menyhárt Anett jegyző 
A határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
4. Bálint Katalin pénzügyi és gazd. csoportvezető, elektronikusan, 
5. Irattár 
 
22.) Napirendi pont: 
       Tárgy: Előterjesztés a Tanyafejlesztési Program adta lehetőségek kihasználásáról 
                   Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
                   Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ismerteti az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül -  az alábbi 
határozatot hozta: 
 
132/2016.(VI.28.) Kth. 
A TP- 1-2016. pályázati konstrukcióról 
 



 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületet a TP-1-2016 pályázati kódszámú 
kiírás kapcsán a 4.) alcélra „tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, 
rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, 
telepítésére;” elnevezésű célra kíván pályázati anyagot benyújtani.  
 
A pályázati dokumentáció kerüljön kidolgozásra és Képviselő-testület elé benyújtásra az 
előterjesztésben megadott megvalósítási helyszínekre. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

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

 
23.) Napirendi pont: 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és 
Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 10/2006./V.24./ KTR. 
önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

                   Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
                   Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ismerteti az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - az alábbi 
rendeletet alkotta meg: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának  15/2016.(VII.8.) önkormányzati rendelete  

Tiszaalpár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervének 

jóváhagyásáról szóló 10/2006./V.24./ Ör. sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

                                 (lásd melléklet) 

24.) Napirendi pont: 
Tárgy: Előterjesztés Kádár Attila (6066 Tiszaalpár, Petőfi u. 56. sz. alatti lakos)  
            földhasználattal kapcsolatos kérelméről 

                   Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
                   Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ismerteti az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet. 



 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal – tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (1 fő a szavazásban nem vett részt.) 
 
133/2016.(VI.28.) Kth. 
 
Kádár Attila 6066 Tiszaalpár, Petőfi u. 56. sz. alatti lakos 
földhasználattal kapcsolatos kérelméről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadja Kádár Attila kérelmét, 
miszerint a 2108-as hrsz-ú terület vonatkozásában 2012-2016 évekre 40.864 Ft bérleti díjat 
háromhavi egyenlő részletben térítse meg Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat részére, 
valamint hozzájárul, hogy a 2108-as helyrajzi számú belterületi beépítetlen területet 
2017.01.01-től határozatlan időre bérbe vegye, az éves bérleti díjat a 152 kg mennyiségű 
takarmánybúzára vonatkoztatva az aktuális év május havi tőzsdei árát figyelembe véve 
állapítja meg. Az éves bérleti díj minden év 02.28. napjáig kerüljön egy összegben 
kiegyenlítésre. A határozatlan idejű szerződés indokolás nélkül felmondható hat hónapos 
felmondási idővel. 
A 2107/2 és 0258/42 helyrajzi számú ingatlanok esetén pedig felkéri Dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, gondoskodjon az ingatlanok értékbecsléséről, értékesítés céljából. 
 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
Határidő: értelemszerű 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző  
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Bálint Ágnes, műszaki- vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. Kádár Attila, 6066 Tiszaalpár, Petőfi Sándor u. 58. 
7. Irattár 

 
25.) Napirendi pont: 

Tárgy: Előterjesztés a Szent Imre téren kialakítandó parkolók tervezéséhez szükséges  
            árajánlatokról 

                   Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
                   Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ismerteti az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (1 fő a szavazásban nem vett részt.) 
 



 

134/2016.(VI.28.) Kth. 
 
a Szent Imre téren kialakítandó parkolók tervezéséhez és kivitelezésehez szükséges 
árajánlatok bekérése tárgyában 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete a Szent Imre téren kialakítandó 
parkolók tervezésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 

Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert új pályázat kiírására, a pályázati anyagot az alábbi 
cégeknek kerül megküldésre: 

Utas Group Kft., 6000 Kecskemét, Felsőszéktó 103/2. 

Út- Fény Kft., 6000 Kecskemét, Bihar u. 5. 

Vonalvezető Kft., 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II. em. 8. A. 

Felelős: Dr. Vancsura István 
Határidő: azonnal 
 
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. Bálint Ágnes, műszaki- vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. Irattár 

 
26.) 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: 
Szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal - tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta:  
 
135/2016.(VI.28.) Kth. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatok tárgyában 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 



 

 
Megtárgyalta az előterjesztést, és az írásbelivel egyezően elfogadta a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 
Határozatról értesül: 
1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. irattár 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
Szavazásra bocsátja az előző képviselő-testületi ülés óta történt legfontosabb eseményekről 
szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta:  
 
136/2016.(VI.28.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előző Képviselő-testületi 
ülés óta történtek tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Megtárgyalta az előterjesztést, és az írásbelivel egyezően elfogadta az előző képviselő-
testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 
Határozatról értesül: 
1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. irattár 
 
27.) Napirendi pont: 

Tárgy: Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 

Ajtai Elemérné képviselő: 
 
Kéri a hivatalt, hogy az előterjesztések vonatkozásában a hivatalos betűméretet tartsák be, 
azaz a betűméret növelését kéri.  



 

 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
A Képviselő-testület 22:57 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 
 
 


