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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 2835/2016. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 03-

án 19:00 órakor 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, (7fő) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

Külön megjelentek:   Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
 Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Szeidl József BKM.KH. Tiszakécskei JH. Hivatalvezetője 
                                  Ajtai Elemér CNÖ képviselő  
                                 Bálint Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző 
 Kapus Márta köztisztviselő 
                              Kerekes András hangtechnikus 
 Győri Anikó újságíró 
   
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Bejelentéssel távollevő képviselők: Kézsmárki László, dr. Vancsura Zoltán 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Külön is tisztelettel köszönti Szeidl Józsefet, a 
Tiszakécskei Járási Hivatal Vezetőjét. Megállapította 21:33 órakor, hogy a Képviselő-testület 
7 fővel határozatképes.  
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
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Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés a tiszaalpári 2343 helyrajzi számú, 6066 Tiszaalpár, gr. Széchenyi u. 2/1. 

számú ingatlan értékesítéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
 

2. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2016. évi I. félévi munkájáról  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
 

3. Előterjesztés a Tiszaalpári Sportegyesület kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
 

4. Előterjesztés sportparkok létrehozásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
 

5. Előterjesztés a 2016- os évben meghirdetett adósságkonszolidációs pályázat benyújtásáról  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
 

6. 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  
 

7. Előterjesztés piactéri redőny motorizálásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
 

8. Előterjesztés parkberendezési tárgyak beszerzéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
 

9. 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  
 

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

11. Előterjesztés közös tulajdonú rendezvénysátor fejlesztésével kapcsolatos támogatás 
felhasználásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
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Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
 

12. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat védőnő munkakör betöltésére 
pályázat kiírásáról 

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

 
13. 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 
 

14. Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 
 

Zárt ülés 
 

15. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés megyei kitüntető díjak alapításáról és 
adományozásáról szóló 5/1996. (IV. 05.) Kgy. sz. rendelete alapján kitüntetési javaslat 
benyújtásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
  

16. Előterjesztés családsegítő kinevezéséhez szükséges javaslatról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
 

17. Előterjesztés a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei 
Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörében kiadott BACS01-02058-9/2016 
iktatószámú állásfoglalásával szemben előterjesztett kifogás elbírálásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
 

18. Előterjesztés Rostás Éva Anita és Ferkovics Krisztián fiatal házasok első lakáshoz jutási 
támogatás módosításának kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

19. Előterjesztés átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
      Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
      Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
 
1.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a tiszaalpári 2343 helyrajzi számú, 6066 Tiszaalpár, gr. Széchenyi 
 u. 2/1. számú ingatlan értékesítéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

143/2016.(VIII.03.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tiszaalpári 2343 helyrajzi 
számú, 6066 Tiszaalpár, gr. Széchenyi  u. 2/1. számú ingatlan értékesítéséről 
 
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: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tiszaalpári 2343 helyrajzi 
számú, 6066 Tiszaalpár, gr. Széchenyi u. 2/1. számú ingatlant Torzsás Ágnes Krisztina 6066 
Tiszaalpár, Tiszavirág u. 36. szám alatti lakos részére értékesíti bruttó 1.300.000,-Ft, azaz 
Egymillió-háromszázezer forint vételár ellenében. A vételár kifizetése öt év alatt – 21 667 
ft/hó - kamatmentes részletekben fog megtörténni. 
 
A szerződéskötést, az adásvétellel kapcsolatos feladatokat Vevőnek kell intéznie, illetve – 
amennyiben 5 év alatt, kamatmentes részletekben történik meg az ingatlan megvásárlása – a 
nyertes pályázó és az eladó közötti erre vonatkozó megállapodást az adásvételi 
előszerződésben szerepeltetni kell. A döntésből eredő következmények, és az adásvétellel 
kapcsolatos minden költség a Vevőt terhelik. 
 
Amennyiben a kamatmentes hitel a lejárati idő előtt kerülne kiegyenlítésre, vagy a törlesztés a 
meghatározottnál magasabb összeggel kerülne rendezésre, akkor az alábbi kedvezmény(ek) 
illetnék meg a vásárlót: 

 
1. Amennyiben a vevő 40 %-ot meghaladó vételár előleget fizet a többlettörlesztés 10 %- 

ának megfelelő összegű árengedmény illeti meg a fennmaradó vételár hátralékból.  
 

2. Amennyiben a vevő a vételárat a szerződés megkötésekor egy összegben fizeti ki, a 
vételár 10 %-ának megfelelő összegű árengedmény illeti meg. 

 
3. A vételár hátraléknak a szerződésben vállalt határidő előtt történő kiegyenlítése 

esetén a vevőt a fennálló vételár hátraléknak megfelelő 10 % árengedmény illeti meg.  
 

4. Ha a vevő a szerződésben megállapított havi törlesztő részleten kívül többlettörlesztést 
teljesít az éves többletfizetés 10 %-nak megfelelő árengedmény illeti meg a fennálló 
vételár hátralékból.  

 
5. Az 1. -4. pontokban meghatározott kedvezmények a vevőt csak a készpénzben kifizetett 

vételár után illetik meg 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Vancsura István 
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 
1. Torzsás Ágnes Krisztina 6066 Tiszaalpár, Tiszavirág u. 36. 
2. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
3. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan 
4. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
5. Bálint Katalin vagyongazd. csoportvezető, elektronikusan, 
6.  Irattár 
 

2.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2016. évi I. félévi munkájáról  
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
144/2016.(VIII.03.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Értéktár 
Bizottság 2016. évi I. félévi munkájáról  
 
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: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság 
2016. évi I. félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester elektronikusan 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző elektronikusan 
3. Bálint Katalin a vagyongazdálkodási csoportvezető elektronikusan 
4. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető elektronikusan 
5. Települési Értéktár Bizottság Elnöke, Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
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3.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Sportegyesület kérelméről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
145/2016.(VIII.03.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Sportegyesület 
kérelméről 
 
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: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat  Képviselő- Testülete hozzájárul, hogy a tulajdonában 
levő 502/2. hrsz-ú ingatlan területén a Tiszaalpári Sportegyesület a 2016- 2017. évi TAO 
pályázat keretén belül fejlesztéseket végezzen- amely öntözőrendszer telepítését, illetve a 
teljes fűcserét jelenti,- valamint hozzájárul, hogy a Tiszaalpári Sportegyesület- a fenntartási 
költségek viselése ellenében- a legalább 10 millió Forint értékű beruházás megvalósítását 
követő  10 éves határozott időtartamon keresztül térítésmentesen használja az ingatlan 
területén található sportlétesítményeket és a hozzá kapcsolódó területeket. 
 
Felelős: dr. Vancsura István 
Határidő: értelemszerű 
 
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. Tiszaalpári Sportegyesület, 6066 Tiszaalpár, Szent Imre tér 15/b. 
7. Irattár 
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4.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés sportparkok létrehozásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
146/2016.(VIII.03.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a sportparkok 
létrehozásáról 
 
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: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete a sportpark létesítése kapcsán 
meghirdetett pályázati felhívásra pályaművet kíván benyújtani az alábbi tartalommal: 

- kategória: 2 db D típusú (150 m2) 
- megvalósítás helyszínei: Tiszaalpár belterület 502/2 hrsz., 1845 hrsz. 

 
Felhatalmazza Dr. Vancsura István polgármestert a pályázati dokumentáció benyújtására. 
 
Határidő: 2016.augusztus 15. 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozat értesül: 

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

 
 
5.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a 2016- os évben meghirdetett adósságkonszolidációs pályázat 
 benyújtásáról  
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
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Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta dr. Csernus Tibor módosító javaslatát, hogy az Ady Endre- Rákóczi 
Ferenc- Petőfi Sándor utcák átvágásai is kerüljenek helyreállításra, és a Balassa utca az Ady 
Endre utca végének aszfaltozása. 
 
A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
147/2016.(VIII.03.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016- os évben 
meghirdetett adósságkonszolidációs pályázat benyújtásáról  
 
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: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete a 2016-ban meghirdetett 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatoknak kiírt pályázati 
konstrukcióra az előterjesztésben részletezett pályázati célokkal egyetért és támogatja azok 
kidolgozást, melyet még a pályázat benyújtása előtt egy rendkívüli Képviselő- testületi ülés 
alkalmával újból megtárgyalnak. 
 
Kéri, hogy a felújítandó utcák közé legyen felvéve az Ady Endre- Rákóczi Ferenc- Petőfi Sándor 
utcák átvágásainak és környékeinek helyreállítását, a Balassa utca és az Ady Endre utca végének 
aszfaltozása. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozat értesül: 

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

 
 

6.) 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  
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül,1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
148/2016.(VIII.03.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bethlen Gábor u. 3. és az 
Alkotmány u. 18/B. szolgálati lakások statikai szakvéleményeinek elkészültéről, az 
ingatlanok további hasznosításáról  
 
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: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete a 6066 Tiszaalpár, Bethlen Gábor 
u. 3. szám alatt található- Helytörténeti Kiállítás részeként szolgálati lakásként funkcionáló- 
épületrészt jelenleg nem kívánja saját erőből felújítani, hanem hozzájárul, hogy a 2016-os 
adósságkonszolidációs pályázat keretén belül a pályázati kritériumok figyelembe vételével a 
teljes épület (részlegesen) felújításra kerüljön. 
 
A 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 18/B lakás esetén a 2017-es költségvetés elfogadása előtt  
az alábbi pontokat figyelembe véve kerüljenek árajánlatok bekérésre legalább 3-3 bádogos, 
kőműves, szobafestő és mázoló, villanyszerelő, valamint gépészeti szerelőtől: 

1. tetőszerkezeten kupola körül tetőszerkezet felújítása, tetőfedés átvizsgálása, szükség 
szerinti javítása 
2. falak szigetelése talajnedvesség ellen 
3. fali repedések, vakolat kijavítása 
4. a lakás tisztasági festése 
5. elektromos hálózat felülvizsgálata, cseréje 
6. vizesblokkal rendelkező helységek áttekintése, javítása gépészeti szempontból 

 
Felelős: dr. Vancsura István 
Határidő: értelemszerű 
 
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 
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7.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés piactéri redőny motorizálásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

 dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata, hogy napolják el a következő képviselő-testületi 
ülésre, illetve a meglévő berendezés műszaki feltételeit vizsgálják meg és szükség esetén 
kérjenek be árajánlatokat. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, tartózkodás – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
149/2016.(VIII.03.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a piactéri redőny 
motorizálásáról 
 
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: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a piactéri redőny motorizálásáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy döntéshozatalt elnapolja a következő 
képviselő-testületi ülésre. Felkéri dr. Vancsura István polgármestert, hogy a meglévő 
berendezés üzemeltetésének műszaki feltételeit vizsgálja meg és szükség esetén további 
árajánlatokat kérjen be. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester elektronikusan, 
2. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető elektronikusan, 
3. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető elektronikusan, 
4. Horváth Zoltán település-üzemeltető 
5. SapiRoll Kft-t (1194 Budapest, Sas köz 21-23.) 
6. Irattár 

 

 
8.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés parkberendezési tárgyak beszerzéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
150/2016.(VIII.03.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a parkberendezési tárgyak 
beszerzéséről 
 
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: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért három darab Szolnok 
típusú hulladékgyűjtő beszerzésével, melyek az Alkotmány utca 1-7. szám előtt lévő 
szakaszon kerülnek elhelyezésre. 

A hulladékgyűjtők beszerzése Hírös Park Kft., 2119 Pécel, Galagonya utca 6/B. sz. alatti 

cégtől történik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester elektronikusan, 
2. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető elektronikusan, 
3. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető elektronikusan, 
4. Horváth Zoltán település-üzemeltető 
5. Hírös Park Kft., 2119 Pécel, Galagonya utca 6/B.  
6. Irattár 

 

 
9.) 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: 
 
Ismertette a rendelet-tervezetet. 
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Szavazásra bocsátotta Győri István képviselő módosító javaslatát, hogy a Települési 
lakásfenntartási támogatásnál a családban élőknél az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 320%-a helyett legyen 200%, az egyedül élők esetében pedig 370% helyett 250%. 
 
A Képviselő-testület 0 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – nem fogadta el a 
módosító javaslatot. 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – az alábbi 
rendeletet alkotta meg. 

 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
………../2016.(…..) Ör. számú önkormányzati rendelete 

A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) Ör. számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§.(1) bekezdésének 8. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E.§ában kapott felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja:  
 
1.§.   Az önkormányzati rendelet II. Fejezete az alábbi 6., 7. és 8. címekkel egészül ki: 
 

„6. Települési óvodakezdési támogatás 

17.§. (1) A települési óvodakezdési támogatás a gyermek óvodai nevelése megkezdéséhez    
kapcsolódó költségek viseléséhez nyújtott támogatás. 

          (2)Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület települési 
óvodakezdési támogatást állapít meg annak a gyermeknek, aki Tiszaalpár 
nagyközségben állandó lakóhellyel rendelkezik és 2016. szeptember 1. és 2016. 
december 31. között óvodai jogviszonyban áll. 

         (3) Az (1) bekezdésben feltüntetett támogatás igénybe vételének feltétele e rendelet 
4. számú melléklete szerinti kérelem benyújtása. 

          (4) A települési óvodakezdési támogatás egy gyermek részére egy alkalommal 
állapítható meg, valamint ezen támogatási forma igénybe vétele kizárja e 
rendelet 16.§. (2) bekezdésének 1. pontja szerinti támogatás igénybe vételét. 

         (5)A települési óvodakezdési támogatás összege: 

a.) 15.000,-Ft/gyermek, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre 
jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 250%-át, illetve ha a gyermeket egyedülálló szülő 
gondozza, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 280%-át. 
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b.) 10.000,-Ft/gyermek, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre 

jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 265%-át, illetve ha a gyermeket egyedülálló szülő 
gondozza, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át. 

 
c.) 5.000,-Ft/gyermek, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre 

jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 320%-át, illetve ha a gyermeket egyedülálló szülő 
gondozza, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 370%-át. 

         (6) A települési óvodakezdési támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje: 
2016. december 31-e, amely határidő jogvesztő.  

7.  Települési iskolakezdési támogatás 
 
18.§. (1) A települési iskolakezdési támogatás a gyermek iskolai tanévének 

megkezdéséhez kapcsolódó költségek viseléséhez nyújtott támogatás.  
 
            (2) Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata települési iskolakezdési támogatást 

állapít meg minden nappali tagozaton tanulmányokat folytató, 23. életévét be 
nem töltött tanuló részére, aki Tiszaalpár nagyközségben állandó lakóhellyel 
rendelkezik. 

 
           (3) Az (1) bekezdésben feltüntetett támogatás igénybe vételének feltétele e rendelet 

4. számú melléklete szerinti kérelem-, valamint 16. életévét betöltött gyermek 
esetében iskolalátogatási bizonyítvány, vagy hallgatói jogviszony igazolásának 
benyújtása. 

          (4) A települési iskolakezdési támogatás egy gyermek részére egy alkalommal 
állapítható meg, valamint ezen támogatási forma igénybe vétele kizárja e 
rendelet 16.§. (2) bekezdésének 1. pontja szerinti támogatás igénybe vételét. 

         (5)A települési iskolakezdési támogatás összege: 

a.) 15.000,-Ft/gyermek, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre 
jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 250%-át, illetve ha a gyermeket egyedülálló szülő 
gondozza, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 280%-át. 

 
b.) 10.000,-Ft/gyermek, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre 

jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 265%-át, illetve ha a gyermeket egyedülálló szülő 
gondozza, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át. 

 
c.) 5.000,-Ft/gyermek, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre 

jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 320%-át, illetve ha a gyermeket egyedülálló szülő 
gondozza, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 370%-át. 
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         (6) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje: 2016. 
szeptember 30-a, amely határidő jogvesztő. 

 
8. Települési felsőfokú oktatási intézmény hallgatóinak támogatása 

 
19.§. (1) A települési felsőfokú oktatási intézmény hallgatóinak támogatása főiskolai- és 

egyetemi tanulmányokat folytató hallgatónak a félévi tanulmányaik 
megkezdéséhez biztosított támogatás. 

 
            (2) Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata települési felsőfokú oktatási 

intézmény hallgatóinak támogatását állapít meg minden Tiszaalpár 
nagyközségben állandó lakóhellyel rendelkező hallgató számára, aki 2016. 
szeptember 1-jén főiskola vagy egyetem nappali tagozatán hallgató 
jogviszonyban áll. 

 
(3) A (2) bekezdésen kívül a települési felsőfokú oktatási intézmény hallgatóinak 

támogatására jogosult minden Tiszaalpár nagyközségben állandó lakóhellyel 
rendelkező, 25. életévét be nem töltött hallgató, aki 2016. szeptember 1-jén 
főiskola vagy egyetem levelező tagozatán hallgató jogviszonyban áll, akinek a 
családjában egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 280%-át. 

 
           (4 Az (1) bekezdésben feltüntetett támogatás igénybe vételének feltétele e rendelet 

4. számú melléklete szerinti kérelem-, valamint hallgatói jogviszony 
igazolásának benyújtása. 

          (5) A települési iskolakezdési támogatás egy gyermek részére egy alkalommal 
állapítható meg. 

         (6) A települési felsőfokú oktatási intézmény hallgatóinak támogatásának összege: 
25.000,-Ft/hallgató. 

 
         (7) A települési felsőfokú oktatási intézmény hallgatóinak támogatása iránti 

kérelem benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30-a, amely határidő 
jogvesztő. 

 
(8) A települési felsőfokú oktatási intézmény hallgatóinak támogatása igénylése 

esetén a kérelmező részére a 18.§. szerinti iskolakezdési támogatás nem 
biztosítható. 

 
2.§. Az önkormányzati rendelet 17.§ - 24.§-ainak számozása 20. § - 26. §-ra változik. 

 
3.§.   Az önkormányzati rendelet IV. Fejezete az alábbi 9. címmel egészül ki: 
 

 „9. Települési lakásfenntartási támogatás 
 

 
27.§. (1) Az önkormányzat a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások - villanyáram, 

víz- és csatornahasználat, gázfogyasztás, háztartási tüzelőanyag (tűzifa, szén, 
brikett, PB-gázpalack) - viseléséhez lakásfenntartási támogatást nyújthat. 
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(2) Lakásfenntartási támogatás akkor adható, ha a háztartásban élők egy főre jutó 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 320%-át, egyedül élő személy esetén pedig az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 370%-át. 

 
(3) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak 

állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 
 

(4) A támogatást 12 hónapra kell megállapítani oly módon, hogy a támogatást a 
tárgyhó 15-ig beérkezett kérelmek esetében a kérelem beadása hónapjának első 
napjától, a 15-e után érkezett kérelmek esetében a kérelem beadását követő 
hónap első napjától kell megállapítani.  

 
(5) Az átutalást követően a támogatottak adatait és az átutalt összeget az érintett 

szolgáltatókkal közölni kell. 
 

(6) A lakásfenntartási támogatás összege havonta 5.000 Ft. 
 

(7) Amennyiben a kérelmező szilárd fűtéssel rendelkezik, és víz- villany nincs a 
lakásban, akkor a lakásfenntartási támogatást elsősorban fűtési támogatásként 
kell pénzben nyújtani. 

 
(8) Meg kell szüntetni a támogatást, ha a támogatás folyósítása alatt a jogosult 

másik lakásba költözik, a jogosult elhalálozott vagy a jogosultság 
megszüntetését, kéri, a megszüntetés dátuma a változás bekövetkezése 
hónapjának utolsó napja. 

 
(9) A lakásfenntartási támogatást benyújtó kérelmező, valamint az e támogatás 

jogosultja köteles a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, lakásának, 
kertjének rendben tartására az alábbiak szerint: 

 
a) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az allergén 
és gyomnövények irtására, a fű lenyírására, 
b) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak) 
tisztán tartása, pormentesítéséről és síktalanításáról történő gondoskodása;  
c) a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 
30 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása,  
d) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartása; 
e) a csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok, hulladék és növények 
eltávolítása; 
f) az általa lakott ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar vonatkozásában 
a rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése; 
g) az ingatlanhoz tarozó utcafronti kerítés megléte, rendeltetésszerű 
használatához tartozó karbantartás elvégzése. 
 

(10) A kérelmező köteles a (9) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság 
megállapítását követően is fenntartani, ami szúrópróbaszerűen a Tiszaalpári 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői által is ellenőrizhető. 
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(11) Az önkormányzat a lakásfenntartási támogatás megállapítására irányuló 
kérelem benyújtását követően környezettanulmány lefolytatása során győződhet 
meg a lakókörnyezet rendezettségéről. 

 
(12) A (9) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesítése esetén az 

önkormányzat megfelelő, de legalább 8 napos határidő megjelölésével és az 
elvégzendő tevékenységek konkrét meghatározásával a kérelmezőt, illetve a 
jogosultat végzésben felszólítja a lakókörnyezete rendezettsége biztosítására.  

 
(13) Amennyiben a kérelmező, vagy a jogosult felszólítás ellenére sem tesz eleget a 

(9) bekezdésben írt feltételeknek, a támogatás megállapítására irányuló 
kérelmet az önkormányzat elutasítja, vagy a megállapított támogatást a tárgy 
hónap végével megszünteti. 

 
(14) Az (1) bekezdésben feltüntetett támogatás igénybe vételének feltétele e 

rendelet 5. számú melléklete szerinti kérelem-, és a háztartás tagjainak 
jövedelemigazolásainak benyújtása.” 

 
4.§. Az önkormányzati rendelet 25.§ - 28.§-ainak számozása 26. § - 29. §-ra változik. 

 
 
5.§. Az önkormányzati rendelet mellékletének megjelölése 1. sz. mellékletre módosul és az 

alábbi pontokkal egészül ki: 
 „14. Település óvodakezdési támogatás 
15. Települési iskolakezdési támogatás 
16. Települési felsőfokú oktatási intézmény hallgatóinak támogatása 
18. Települési lakásfenntartási támogatás” 

 
5. §. Jelen rendelet 1. számú melléklete az önkormányzati rendelet 4. számú melléklete. 
 
6.§. Jelen rendelet 2. melléklete az önkormányzati rendelet 5. számú melléklete. 
 
7. §. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
 
Tiszaalpár, 2016. július 12. 
 
 
                   Dr. Vancsura István                                 Dr. Menyhárt Anett 
                         polgármester                                              jegyző 
 
 
 

10.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Szent Imre téren kialakítandó parkolók tervezéséhez szükséges 
 árajánlatokról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
151/2016.(VIII.03.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Imre téren 
kialakítandó parkolók tervezéséhez szükséges árajánlatokról 
 
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: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete a Szent Imre téren kialakítandó 
parkolók tervezésére a beérkezett két érvényes pályázat közül az Utas Group Kft. árajánlatát 
elfogadja, amely 250.000 Ft+ ÁFA tervezési, valamint 254.100 Ft+ÁFA engedélyezési díjért 
vállalja a Szent Imre téren kialakítandó parkolók tervezését. Az engedélyeztetési eljárás során 
a fizetendő díjakat, illetékeket Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat közvetlenül rendezi az 
érintett hatóságok felé. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete felkéri Dr. Vancsura István 
polgármestert az Utas Group Kft.-vel való szerződés megkötésére. 
 
 
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. Utas Group Kft., 6000 Kecskemét, Felsőszéktó 103/2. 
7. Út-Fény Kft., 6000 Kecskemét, Bihar u. 5. 
8. Irattár 

 
 
 

11.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés közös tulajdonú rendezvénysátor fejlesztésével kapcsolatos 
 támogatás felhasználásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
152/2016.(VIII.03.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közös tulajdonú 
rendezvénysátor fejlesztésével kapcsolatos támogatás felhasználásáról 
 
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: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Kunszállás 
Község Önkormányzata által küldött – közös tulajdonú rendezvénysátor fejlesztésével 
kapcsolatos – támogatás felhasználásáról szóló elszámoló lapot elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester elektronikusan, 
2. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető elektronikusan, 
3. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető elektronikusan, 
4. Kunszállás Község Önkormányzat Polgármestere 6115 Kunszállás, Dózsa Gy. u. 24. 
5. Irattár 

 
 

12.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat védőnő munkakör 
 betöltésére pályázat kiírásáról 
       Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
       Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
 dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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153/2016.(VIII.03.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnő munkakör 
betöltésére pályázat kiírásáról 
 
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: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat védőnő munkakör betöltésére pályázatot ír ki az 
alábbi tartalommal: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére.  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 7.  
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben előírt védőnői, iskola- egészségügyi feladatok 
ellátása Tiszaalpár II. sz. védőnői körzetben.  
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
Pályázati feltételek: 

�         Főiskola, védőnői,  
�         magyar állampolgárság  
�         büntetlen előélet  
�         cselekvőképesség  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
�         Fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz,  
�         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,  
�         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,  
�     nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázata nyilvános ülésen történő 

tárgyalásához, 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 31. 16.00 óra. A beadási határidőn a 
pályázatnak a hivatalba történő érkezését kell érteni. 
 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Vancsura István nyújt, a 06-
30/255-4495 -os telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  

�         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat címére 
történő megküldésével (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:         /2016 , 
valamint a munkakör megnevezését: védőnő.  

�         Személyesen: Dr. Vancsura István polgármester, Bács-Kiskun megye, 6066 
Tiszaalpár, Árpád tér 1.  

- e-mail: pmhivatal@tiszaalpar.hu e-mail címen 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A beérkezett pályázatokat Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete bírálja 
el, mely fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 
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A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Irattár 

 

 
13.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehatásáról és az előző képviselő-
 testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről   
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
 dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
154/2016.(VIII.03.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
 
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 
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Tárgy: Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb  eseményekről   
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül,1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
155/2016.(VIII.03.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előző képviselő-testületi 
ülés óta történt fontosabb eseményekről   
 
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 

 
 

14.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 
Hozzászólás nem történt. 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Képviselő-testület 21:48 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


