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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 3134-2/2016. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 09-
     én 18:30 órakor tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: dr. Vancsura István polgármester, 
  dr. Taricska Tibor alpolgármester 
  Ajtai Elemérné, Bartók István, 

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

 
Külön megjelentek: Kerekes András hangtechnikus 
 
Bejelentéssel távollevő képviselők: Csernák Zsolt Sándor 
    
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 18:45 órakor, hogy a Képviselő-testület 
8 fővel határozatképes 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 

 
1. A Településrendezési Terv módosításának közbenső véleményezése, tájékoztatás 

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

 
2. Előterjesztés az 502/2 hrsz-ú ingatlan megosztásáról (Általános iskola, könyvtár, 

sportpálya) 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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3. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati 
rendszer 2017. évi fordulójához való csatlakozásról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 

1.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: A Településrendezési Terv módosításának közbenső véleményezése, 
 tájékoztatás jogszabályi változásról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az előterjesztésben szereplő 8. számú tétel esetében a 900 m2-hez ragaszkodnak, és így nem 
fogadják el az építész javaslatát. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság így javasolta 
elfogadásra. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezetet.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

168/2016.(IX.09.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településrendezési Terv 
módosításának közbenső véleményezése,  tájékoztatás jogszabályi változásról 
 
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: 
 

1. A képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése 
alapján a község településrendezési terve véleményezési eljárása során beérkezett 
véleményeket és az azokra adott válaszokat a határozat melléklete szerint a 8. számú 
tétel kivételével elfogadja. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész 
véleményét a 8. számú tételre vonatkozóan nem fogadja el, továbbra is 900 m2 – ben 
kéri megállapítani a legkisebb telekterületet. Az állami főépítész véleményét 
jogszabállyal nem támasztotta alá, a kérelmező célja a tulajdonrendezés, ez a cél csak 
ezzel a telekmérettel tud megvalósulni. 

2. A képviselő-testület felkéri Dr. Vancsura István polgármestert a döntés közzétételére, 
valamint hogy ezt követően a javított tervezetet, a véleményeket és e döntést küldje 
meg végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörben eljáró Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatalnak. 

 
 
Határidő: 2016. szeptember 25. 
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Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 
 1. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
 2. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan 
 3. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
 4. Bálint Katalin vagyongazd. csoportvezető, elektronikusan, 
 5.  Irattár 
 

Melléklet 
 

ÖSSZEGEZÉS 

Tiszaalpár, településrendezési terv 2015-2016. évi részleges felülvizsgálat  

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet /Eljr./ 38.§-a szerinti teljes eljárás véleményezési 
szakaszban beérkezett véleményekről 

1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Kecskemét, Deák F. tér 3.  
(Iktatószáma: BKB/OO1/522-4/2016.) 
ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 
jóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatos 
észrevételek: 
- a 4. számú tételnél az Lfh-3 és Lfh-4 
közötti övezethatár hiányzik. Az Ev véderdő 
hol felületében színezett, hol nem színezett, 
összehangolás szükséges. 
 
 
- 8. számú tétel: korábbi , az Eljr. 37. 
szerinti véleményében foglaltakat fenntartja, 
gazdasági területen a minimális telekméretet 
1500 m2-nél kisebbre meghatározni nem 
javasolja. Mind az épület-elhelyezés, mind a 
beépítési % tekintetében ennél kisebb telket 
kialakítani nem célszerű.  
 
- A tervlapokon ugyanazon jelöléssel 
szerepel a vízvédelmi terület és a belvízjárta 
terület, kéri ennek összehangolását.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- tudomásul vesszük 
 
- az övezethatárt javítjuk. A módosítási tételt 
Ev véderdő nem érinti, a „Z” zöldfelületet 
felülettel is, övezethatárral is jelöltük, a 
félreértés a kivágat léptékéből adódik. 
Egyébként a tervet áttekintjük és az ilyen 
jellegű esetleges rajzi hibákat javítjuk.  
 
A véleménnyel kapcsolatban tervezői egyeztetés 
keretében az Állami Főépítész a véleményezési 
szakaszban tett nyilatkozatát fenntartotta.  
Az észrevétel jogos és szakmailag vitathatatlan, 
de jogszabállyal nem alátámasztott, az 
önkormányzat ezért továbbra is a 900 m2 
telekterületre történő csökkentést kéri 
szerepeltetni a záró véleményezési 
dokumentációban. 
 
- a tervlapokon a belvízjárta terület felületi 
sraffozással, az országos vízvédelmi terület 
vonalasan jelölt. A vízvédelmi terület annyiban 
félreérthető, hogy nehezen eldönthető, hogy a 
vonaltól északra vagy délre fekvő terület az 
érintett. Egyértelműsítjük a mellékletek 
kiegészítésével, melyet az OTrT-ből emelünk 
be . 
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- A szabályozási terv jelmagyarázatában 
nem szerepel a világoszöld pöttysor, a 
tervlapokon jelölve van, kéri javítani. 
- A szabályozási tervlapokon a nemzeti park 
lehatároló vonalának léptéke nem megfelelő, 
kéri javítani. 
- a többi módosítással kapcsolatban 
észrevételt nem tesz. 
- Egyebekben az eljárási szabályokat és 
jogszabályi előírásokat ismerteti 

 - a 
világoszöld 
pöttysor 
gyalogút, a 

jelmagyarázatot kiegészítjük, a másik 
világoszöld körökből álló jel védett fasort jelöl, 
ez a jelmagyarázatban szerepel. 
 

- javítjuk 
 
 
 
- tudomásul vesszük, ennek megfelelően járunk 
el 

2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
6721 Szeged, Felső Tisza-part 17. ( Iktatószáma:CSZ/01/10200-2/2016) 

ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 
A tervezett módosításokkal kapcsolatban természet- és 
tájvédelmi, hulladékgazdálkodási, levegővédelmi, zajvédelmi 
valamint földtani közeg védelmi szempontból észrevételt nem 
tesz. 
az eljárás további szakaszában részt kíván venni 

egyetértő véleményező, az 
eljárás további szakaszába is 
be kell vonni 

3. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága Kecskemét, Liszt F. u. 19. (Iktatószám:1944-
2/2016.) 
ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 
- táj- és természetvédelmi szempontból kifogást nem emel, a 
jóváhagyott terv elektronikus megküldését kéri 

egyetértő véleményező, a 
tervet megküldjük, azt 
jogszabály írja elő 

4. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági 
Osztály 6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. vízvédelem ( Iktatószáma: 35600/4821-
1/2016. ált.) 

ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 
- A Holt-Tisza parti sávját érintő építési 
tevékenység a 83/2014.(III.14.) Korm. rendelet 
betartásával tervezhető és végezhető. 
Egyebekben észrevételt nem tesz 
a véleményezés további szakaszában részt 
kíván venni 

- Tudomásul vettük, a kormányrendelet 
betartása az egyes építési engedélyezési 
eljárások során garantált, a módosítások ezt 
nem érintik. Lényegében egyetértő 
véleményező. 
- a véleményezési eljárás további szakaszába 
is be kell vonni 

5. BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskemét, Deák F. tér. 3. (Iktatószáma:) 
ÉSZREVÉTEL MEGJEGYZÉS 
Határidőben nem válaszolt, az előzetes  egyetértő véleményezőnek tekintendő 
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tájékoztatási szakaszban kifogást nem emelt 
6. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Útügyi Osztály Kecskemét, Szent István krt. 
19/a. (Iktatószáma: BK/UO/1/5/2016.) 
 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
- a módosítás ellen észrevételt nem tesz, az 
eljárás további szakaszában részt kíván venni  

egyetértő véleményező 

7. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi 
Osztály Kecskemét, Nagykőrösi u. 32. (Iktatószáma:BK/001/01794-2/2016.) 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
- a módosítás ellen az alábbiak 
figyelembevételével kifogást nem emel:  
 
2. sz. ügy: „a 083/163 hrsz-ú területen meglévő 
gazdasági erdőben üdülőterület létrehozása” 
megvalósítása esetén a környező területeken 
szennyező létesítmények nem helyezhetők el. 
A közút és az üdülőterület közé védelmi 
funkciót betöltő meglévő erdőállomány 
megtartásáról kell gondoskodni, illetve ennek 
hiányában ültetési kötelezettséggel zöldsávot 
kell biztosítani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- a további eljárásban részt kíván venni 

 
 
 
- a tervezett módosítás követi a meglévő 
erdőterületeket és ennek megfelelően szabja 
át az övezeteket, ezáltal a hatályos tervhez 
képest az üdülőterületi övezetek területe 
csökken, a mezőgazdasági és erdő övezetek 
területe növekszik. 
- az üdülőterületeket északról Lakitelek 
területén lévő erdők, délről és nyugatról 
tiszaalpári erdők határolják, itt szennyező 
létesítmények eleve nem helyezhetők el. A 
szomszédos felaprózódott mezőgazdasági 
területeken jellemzően növénytermesztést 
folytatnak, zavaró hatású nagyüzemi 
állattartásra a telekméretekre figyelemmel 
nem kell számítani, de a mezőgazdasági 
területen elhelyezhető építmények létesítését 
nem indokolt korlátozni. 
A terv a hatályos tervhez képest több erdőt 
és zöldterületet jelöl ki az egyébként nem 
nagy forgalmú országos közút és 
üdülőterület között, az ültetési kötelezettség 
előkertben történő elrendelése nem célszerű. 
az eljárás további szakaszába be kell vonni 
A véleménnyel kapcsolatban tervezői 
egyeztetés keretében a Népegészségügyi 
Főosztály Közegészségügyi Osztálya a 
választ elfogadta. 

8. NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 1389 Budapest, Teréz krt. 62. pf. 30.(Ikt. 
szám: UVH/UH/52/2/2016.) 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
- A módosítással kapcsolatban észrevételt nem 
tesz, annak elfogadását támogatja 

egyetértő véleményező 

9. NKH Légügyi Hivatal 1675 Budapest, Ferihegy I. pf. 41.(előzetes 
:FD/RR/NS/A/3666/1/2015) 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Az előzetes tájékoztatási szakaszban a 
módosításhoz hozzájárult, a további 

egyetértő véleményező 
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véleményezésben nem kívánt részt venni 
10. BKM KH. Kméti Jár. Hiv. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály Kecskemét, 
Széchenyi krt.12. 
 (előzetes Ikt.sz.: BK-05D/008/17-1/2016.) 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Nem válaszolt, de az előzetes tájékoztatási 
szakaszban jelezte, hogy a módosítással érintett 
területen védett vagy nyilvántartott örökségi 
elem nem található, a módosítás közvetlen 
örökségvédelmi érdeket nem érint. 

Mivel az Eljr. 37. §-a szerinti előzetes 
tájékoztatási szakaszban tett nyilatkozatában 
sem emelt kifogást, egyetértő 
véleményezőnek tekintendő 
 

11. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 6000 Kecskemét, 
Fecske u. 25. (Iktatószám:10109/2/2016) 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
- kifogást nem emel 
- tájékoztat a földvédelmi szabályokról 
felhívja a figyelmet a földvédelmi érdekek 
betartására és a térképhasználat szabályaira 
a további véleményezésben részt kíván venni 

egyetértő véleményező 

12. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 
Főosztály Kecskemét, József A. u. 2. (Ikt. szám:BKG/001/7165-2/2016) 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 

A módosítási tételek az Országos Erdőállomány 
Adattárban nyilvántartott erdőt nem érintenek, ezért 
kifogást nem emel. 

egyetértő véleményező 

13.HM. Hatósági Hivatal 1885 Budapest, Pf.: 25. (előzetes Ikt. szám:HHI/30-1/2016.)  
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Az előzetes tájékoztatási szakaszban észrevételt nem 
tett, a véleményezési eljárásban nem kívánt részt venni 

egyetértő véleményező 

14. Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály, 5000 Szolnok, 
Indóház u. 8. (előzetes Ikt. szám: JN/MEF/BO/29-2/2016.) 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Előzetes tájékoztatási szakaszban a módosításokkal 
egyetértett, javaslatot nem tett, kifogást nem emelt, az 
eljárás további szakaszában nem kívánt részt venni 

egyetértő véleményező 

15. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala Szegedi Hatósági Iroda Szeged, 
Csongrádi sgt. 15. (Ikt. szám:CE/39965-4/2015 .) 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
A módosítás a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
hatáskörébe tartozó érdeket nem sért  

egyetértő véleményező  
 

16. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. () 
határidőben nem válaszolt egyetértő véleményezőnek tekintendő 

17. Kiskunfélegyháza Város Polgármestere Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. (előzetes: 
21541/2016)  
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Előzetes tájékoztatási szakaszban kifogást nem 
emelt, a módosítások nem érintik, a véleményezési 
eljárásban nem kívánt részt venni 

egyetértő véleményező  
 

18. Csongrád Város Polgármestere Csongrád, Kossuth tér 7.  (előzetes Ikt. szám:13-787-
45/2015) 
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ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Előzetes tájékoztatási szakaszban a módosítással 
egyetértett, kifogást nem emelt, a 
véleményezésben nem kívánt részt venni 

egyetértő véleményező 

19. Lakitelek Nagyközség Polgármestere Lakitelek,Széchenyi krt. 48. (86-3/2016) 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Észrevételt nem tesz, hozzájárul a módosításhoz egyetértő véleményező 
20. Tiszaug Község Polgármestere Tiszaug, Rákóczi. u. 51 (112-3/2016.) 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Észrevételt nem tesz, a módosítással egyetért egyetértő véleményező 
21. Tiszasas Község Polgármestere () 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Az előzetes tájékoztatási szakaszban sem 
válaszolt 

a véleményezési eljárásba nem kellett bevonni, 
egyetértő véleményezőnek tekintendő 

22. Nyárlőrinc Község Polgármestere Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 32. () 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Az előzetes tájékoztatási szakaszban sem 
válaszolt 

a véleményezési eljárásba nem kellett bevonni, 
egyetértő véleményezőnek tekintendő 

23. BÁCSVÍZ Zrt Kecskemét, Izsáki út 13. () 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Az előzetes tájékoztatási szakaszban sem 
válaszolt 

a véleményezési eljárásba nem kellett bevonni, 
egyetértő véleményezőnek tekintendő 

24. ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt Kecskemét, Ipoly sor 5. () 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Az előzetes tájékoztatási szakaszban sem 
válaszolt 

a véleményezési eljárásba nem kellett bevonni, 
egyetértő véleményezőnek tekintendő 

25. Magyar Közút ZRT 6000 Kecskemét, Bocskai u. 5. (BKK-1298-2/2016.) 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
- a tervezett módosítások ellen kifogást 
nem emel 

egyetértő véleményező 

26. DÉMÁSZ Zrt. Kecskemét, Szultán u. 2. 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Az előzetes tájékoztatási szakaszban sem 
válaszolt 

a véleményezési eljárásba nem kellett bevonni, 
egyetértő véleményezőnek tekintendő 

27. BKM-i Kereskedelmi és Iparkamara Kecskemét, Árpád krt. 4. ( 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Az előzetes tájékoztatási szakaszban sem 
válaszolt 

a véleményezési eljárásba nem kellett bevonni, 
egyetértő véleményezőnek tekintendő 

28. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-kiskun Megyei Igazgatóság 6000 Kecskemét, 
Tatársor 6 (BACS01-00067-2/2016) 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
Határidőben nem válaszolt egyetértő véleményezőnek tekintendő 
29. Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő Egyesület Tiszaalpár, Dózsa György utca 2. ( 
ÉSZREVÉTEL KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ 
a véleményezési dokumentáció az interneten 
elérhető volt. az előzetes tájékoztatási szakaszban 
sem válaszolt 

a véleményezési eljárásba nem kellett 
bevonni, egyetértő véleményezőnek 
tekintendő 

Az összegezés lezárva 2016. szeptember 1. 
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2.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés az 502/2 hrsz-ú ingatlan megosztásáról (Általános iskola, 
 könyvtár, sportpálya) 
 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 nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

169/2016.(IX.09.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 502/2 hrsz-ú ingatlan 
megosztásáról (Általános iskola,  könyvtár, sportpálya) 
 
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 felhatalmazza Dr. Vancsura 
István polgármestert, hogy az 502/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a telek megosztása 
ügyében eljárjon, azzal kapcsolatban minden dokumentumot aláírjon, oly módon, hogy a 
jelenleg hatályos Helyi Építési Szabályzat, valamint Településrendezési Terv folyamatban 
levő módosítását követően a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola a sportpálya felől 
– az új szabályozás alapján- lehető legkisebb zöldterülettel, a Pejtsik Béla Könyvtár, valamint 
a Sportpálya az öltözőkkel, és egyéb zöldfelülettel külön- külön helyrajzi számmal 
rendelkezzen. 
 
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 

 
3.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
 pályázati rendszer 2017. évi fordulójához való csatlakozásról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
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 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
170/2016.(IX.09.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj  pályázati rendszer 2017. évi fordulójához való 
csatlakozásról 
 
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: 
 
A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához. 
Felkéri dr. Vancsura István polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: 2016. október 3. 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Képviselő-testület rendkívüli ülését 18:47 órakor bezárta 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


