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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 3737 /2016. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 07-én 
tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: dr. Vancsura István polgármester,  
  Taricska Tibor alpolgármester 
  Bartók István, Csernák Zsolt Sándor, 
  dr. Csernus Tibor, Győri István 
  Kézsmárki László, dr. Vancsura Zoltán (8 fő) 
  dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
                                 Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
            Bálint Ágnes műszaki-, vagyongazd. ügyintéző 
            Kerekes András hangtechnikus 
                               
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Bejelentéssel távollevő képviselők: Ajtai Elemérné 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 20:15 órakor, hogy a Képviselő-testület 
8 fővel határozatképes. 
 
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. 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Tájékoztató az Erdei Iskoláról, Bondár Enikő pedagógus kérelme  

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

2. Rendőrségi beszámoló Tiszaalpár Nagyközség 2015. évi közrend-közbiztonsági 
helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 

      Előadó: dr. Vancsura István polgármester, Tóth Tibor r.alezredes, őrsparancsnok 
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3. Ugró Sándor a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatójának tájékoztatója 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester, Ugró Sándor igazgató 
 

4. Előterjesztés az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2015. évben végzett alapcél 
szerinti és közhasznú tevékenységének  bemutatásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
5. Előterjesztés - Tiszaalpári Alkotó Kezek Egyesület Elnökének kérelme - Tiszaalpár 

településnév használatáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester, Török Józsefné polgármester 
 

6. Előterjesztés Gergely Ramóna -  a Népművészet Ifjú Mestere - kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

7. Előterjesztés Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtárban terembérleti díj 
megállapításáról  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

8. Tájékoztató a szociális étkeztetés igénybevételének alakulásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester, Palásti Viktor intézményvezető 
 

9. Előterjesztés Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Vezetőjének kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester, Kiss Mária óvodavezető 
 

10. Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

11. Előterjesztés Molnár Gabriella óvodapedagógus kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

12. Előterjesztés a TOP 3.1.1. pályázathoz szükséges geodéziai munkálatok árajánlatairól 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

13. Előterjesztés a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő tiszaalpári 1147 
hrsz-ú ingatlan vonatkozásában érkezett vásárlási szándékról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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14. Előterjesztés az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2013.(V.15.) 
Ör. számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló …../2016.(………) Ör. számú 
rendeletéről  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

15. Előterjesztés ingatlanok értékbecsléséről, javaslat értékesítésükre  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

16. Előterjesztés a tiszaalpári játszóterek időarányos állapotáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

17. Előterjesztés a téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, 
feladatokról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

18. Előterjesztés a 6066 Tiszaalpár, I. Géza király u. 4. szám előtt közvilágítás létesítéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

19. Tájékoztató Caminus Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zrt. leveléről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

20. Előterjesztés Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző 
Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola oktatási intézménnyel való 
együttműködési megállapodás megkötése tárgyában az iskolai közösségi szolgálat közös 
lebonyolításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

21. Előterjesztés Tiszaújfalui Egyházközösség részére templomtető felújításához támogatás 
biztosításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

22. Előterjesztés Bársony Mihály Díjról, a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról 
szóló helyi rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

23. Előterjesztés Bársony Mihály szobor megvilágításáról  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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24. Előterjesztés védőnő munkakör betöltésére pályázat kiírásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

25. Előterjesztés várossá nyilvánítási kezdeményezésről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

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

27. Előterjesztés Siketek Futsal Bajnokok Ligáján való részvételhez támogatás biztosításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

28. Előterjesztés Polgárőrök munkájának elismeréséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

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

30. Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 

Zárt ülés 
31. Előterjesztés Nagy Kata 6066 Tiszaalpár, gr. Széchenyi u. 1. szám alatti lakos részére 

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

32. Előterjesztés Birkás Mihály kérelméről  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
33. Előterjesztés Bertók Józsefné kérelméről  

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

 
34. Előterjesztés átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
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1.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Tájékoztató az Erdei Iskoláról, Bondár Enikő pedagógus kérelme  
 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 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

171/2016.(X.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszavirág tábor támogatási 
összegének módosítása 

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 Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszavirág tábor 2016. évi 
kiadásainak biztosításához további 26 000 Ft-ot biztosít, tekintettel arra, hogy két jelentkezett 
gyermek nem vett részt a táborban, így a tábor egy résztvevőre jutó költségei megemelkedtek, 
mely – tekintettel arra, hogy a táborban hátrányos helyzetű gyermekek vettek részt - sem a 
résztvevő gyermekekre, sem a táborból a jelentkezés ellenére távol maradt gyermekekre nem 
hárítható át. 
  
Határidő: azonnal. 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 

 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester elektronikusan, 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző elektronikusan, 
3. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető elektronikusan, 
4. Festő-Hegedűs Istvánné köztisztviselő 
5. Bondár Enikő pedagógus 
6. Győri Istvánné igazgató 
7. Irattár 
 

                                                                                                                         
2.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Rendőrségi beszámoló Tiszaalpár Nagyközség 2015. évi közrend-
 közbiztonsági helyzetéről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
       Előadó: dr. Vancsura István polgármester, Tóth Tibor r.alezredes, őrsparancsnok 
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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: 
 

172/2016.(X.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagyközség 
2015. évi közrend-közbiztonsági helyzetéről 
 
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 Kecskeméti Rendőrkapitányság 
Tiszakécske Rendőrőrs által készített Tiszaalpár Nagyközség 2015. évi közrend-közbiztonság 
helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 
Határozatról értesül: 

1. d. 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. Kecskeméti Rendőrkapitányság Tiszakécske Rendőrőrs Vezetője,  

 
 
3.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Ugró Sándor a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatójának tájékoztatója 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester, Ugró Sándor igazgató 
 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tájékoztatás megtörtént. 
 

 

4.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2015. évben 
 végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységének  bemutatásáról 
 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 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

173/2016.(X.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Aranyhomok 
Kistérségfejlesztési Egyesület 2015. évben végzett alapcél szerinti és közhasznú 
tevékenységének bemutatásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében az alábbi döntést hozza: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Aranyhomok Kistérségfejlesztési 
Egyesület 2015. évben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységének bemutatásáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta, azt 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. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető elektronikusan, 

 

 
5.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés - Tiszaalpári Alkotó Kezek Egyesület Polgármesterének kérelme - 
 Tiszaalpár településnév használatáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester, Török Józsefné 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: 
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174/2016.(X.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Alkotó Kezek 
Egyesület  részére Tiszaalpár településnév használatának engedélyezéséről 
 
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 Tiszaalpár Nagyközség település  
nevének használatáról szóló 10/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 6. 
§. (1) bekezdése alapján  „Tiszaalpár” településnév használatát a Tiszaalpári Alkotó Kezek  
Egyesület részére határozatlan időre engedélyezi. 
 
Az engedélyt a Képviselő-testület díjmentesen adta ki. 
 
Az ÖR. 10. §-a szerint a névhasználati engedélyt vissza kell vonni, amennyiben 
a) a kérelmező 

aa) a névhasználatot az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra folytatja, 
ab) az engedélyben meghatározott, a névhasználattal kapcsolatos feltételeket, 

kikötéseket, egyéb előírásokat megszegi, 
b) az ÖR. 8. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott okok az engedély kiadását követően 

következnek be. 
Felkéri a jegyzőt az engedélynek a nyilvántartásba való bejegyzésére. 
 
Felelős: dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
Határozatról értesülnek: 

1. dr. Vancsura István polgármester elektronikusan, 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző elektronikusan, 
3. Borvák Erzsébet aljegyző elektronikusan, 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető elektronikusan, 
5. Török Józsefné , Tiszaalpári Alkotó Kezek Egyesület Elnöke 
6. Irattár 

 
 
6.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Gergely Ramóna - a Népművészet Ifjú Mestere - 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 az 
előterjesztésben szereplő sátor vásárlását, azzal a módosítással, hogy bárki, aki erre jogosult 
igénybe tudja venni.  
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

175/2016.(X.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Gergely Ramóna a 
Népművészet Ifjú Mesterének 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 egy alumínium vázas 3x3 m-es 
kiállító pavilont vásárol, melynek a fedezete a 2016. évi költségvetés tartalékkerete. 
 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Gergely Ramóna 
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 

 
 
7.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtárban terembérleti díj 

megállapításáról  
 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 – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

176/2016.(X.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pejtsik Béla Nagyközségi és 
Iskolai Könyvtárban terembérleti díj megállapításáról  
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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 fenntartásában lévő Pejtsik 
Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi 
melléklettel egészíti ki: 

„Melléklet 
 
A Könyvtár helyiségeinek használatáért 2016. október 1-jétől az alábbi bérleti díjak 
fizetendőek: 
 
helység megnevezése nettó ár ft/óra 
nagyterem  1 500 Ft 
számítógépes terem számítógép használat nélkül 
számítógép használattal 
 

1 000 Ft 
1 500 Ft 

kisterem 1 000 Ft 
„ 
Felelős: dr. Vancsura István 
Határidő: értelemszerű 
 
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. Sztakó Ildikó könyvtárvezető 

 
 
8.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Tájékoztató a szociális étkeztetés igénybevételének alakulásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester, Palásti Viktor intézményvezető 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tájékoztatás megtörtént. 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Vezetőjének kérelméről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester, Kiss Mária óvodavezető 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta, azzal a 
kiegészítéssel, hogy ha az önkormányzatnál merül fel karbantartási munka, akkor az 
önkormányzat igénybe tudja venni a munkavállalót. A karbantartó munkavégzési helye 
legyen változó. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

177/2016.(X.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete létszámemelés a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodánál 

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 Kiss Mária, a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda Vezetőjének kérelmét megtárgyalta. 
Engedélyezi, hogy a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában a részmunkaidős – napi 6 órás 
- karbantartói munkakör teljes munkaidős munkakörre történő módosítását, azzal a kikötéssel, 
hogy amennyiben az önkormányzatnál merül fel karbantartási munka az önkormányzat 
igénybe tudja venni a munkavállalót. A karbantartó munkavégzési helye változó. 
 
A módosítás személyi kiadásának fedezete a 2016. évi költségvetés tartalékkerete. 
 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Kiss Mária, a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Vezetője  
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 

 
 
10.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának 
 módosításáról 
 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-tervezetek elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
178/2016.(X.07.) Kth. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
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 Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 581/2016. okiratszámú alapító okiratában az alábbi 
módosítások kerülnek átvezetésre: 
 
A „4.4.  A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése”  pontja kiegészül a „104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” 
kormányzati funkcióval. 
 
A 4.3. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nem sajátos nevelési igényű gyermek 
hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő 
foglalkozások és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló 
óvodai nevelés. Integrációs felkészítés a szociális hátrányokból és fejlettségből eredő 
hátrányok ellensúlyozására. 
Enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló), 
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási- figyelem- vagy 
magatartás szabályozási zavarral) küzdő gyermekek ellátása.” 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 
A határozatról értesül: 

1. Kiss Mária, a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Vezetője  
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 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

179/2016.(X.07.) Kth. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalásáról 
Okirat száma: ……./2016. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994. 02. 01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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3.1.2. székhelye: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.2.2. székhelye: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről alapján 
meghatározott közfeladata a gyermekek óvodai nevelése és iskolai életmódra való 
felkészítése, integrációs felkészítés a szociális hátrányokból és fejlettségből eredő hátrányok 
ellensúlyozására. 
 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nem sajátos nevelési igényű gyermek 

hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő 
foglalkozások és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában 
foglaló óvodai nevelés. Integrációs felkészítés a szociális hátrányokból és fejlettségből 
eredő hátrányok ellensúlyozására. 
Enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló), 
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási- figyelem- vagy 
magatartás szabályozási zavarral) küzdő gyermekek ellátása. 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

6 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

7 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 

programok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tiszaalpár Nagyközség 
Közigazgatási területe. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Az óvoda vezetőjét Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati 
eljárás lefolytatásával választja és bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény alapján. A megbízás időtartama: 5 év. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazottak 1992. évi XXXIII. törvény 

2 Munkavállalók 2012. évi I. törvény 

3 
egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony esetében 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a pénzügyi, gazdálkodási feladatait a 
Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal látja el, melynek székhelye: 6066 Tiszaalpár, 
Árpád tér 1. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése 
tagozat 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda  175 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
6066 Tiszaalpár, Ady Endre u. 
40. 

1685 saját tulajdon feladat ellátás 

7. Záró rendelkezés 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. december 15. napján kelt, 302/2014. (XII. 15.) Kth. 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 
 
Kelt: Tiszaalpár, 2016. október ….. 
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P.H. 
Dr. Vancsura István 

polgármester 
 
 
11.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Molnár Gabriella óvodapedagógus kérelméről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ismertette a kérelmet. 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a TOP 3.1.1. pályázathoz szükséges geodéziai munkálatok 
 árajánlatairól 
 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 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

180/2016.(X.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 3.1.1. pályázathoz 
szükséges geodéziai munkálatok árajánlatairól 

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 kerékpárút tervezési alaptérkép 
elkészítése kapcsán beérkezett árajánlatokat áttanulmányozta, a beérkezett árajánlatok alapján 
felhatalmazza Dr. Vancsura István polgármestert KUN-GEO 2010 Kft.-vel (6116 Fülöpjakab, 
Tanya 160.) való szerződés megkötésére, a tárgyi munka elkészíttetésére. 
 
Felelős: dr. Vancsura István 
Határidő: értelemszerű 
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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 

 
 
13.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő 
 tiszaalpári 1147 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában érkezett vásárlási szándékról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A határozat-tervezet elfogadásához 
minősített többségre van szükség. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
 

181/2016.(X.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat tulajdonában lévő tiszaalpári 1147 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

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 Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat tulajdonában lévő 554 m2 területű, tiszaalpári 1147 hrsz-ú ingatlant Bartók 
István 6066 Tiszaalpár, Kádár L. u. 24. szám alatti lakos részére értékesíti 3.600.000,-Ft, azaz 
Hárommillió-hatszázezer forint vételár ellenében. 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Vancsura István 
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
Az adásvétellel kapcsolatos minden költség a Vevőt terheli. 
 
Felelős: dr. Vancsura István 
Határidő: 2016. október 14. 
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A határozatról értesül: 
1. Bartók István 6066 Tiszaalpár, Kádár L. u. 24. 
2. dr. Vancsura István polgármester 
3. dr. Menyhárt Anett jegyző 
4. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan 
5. Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető, elektronikusan 
6. Irattár 
 

 
14.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
 4/2013.(V.15.) 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 az előterjesztést.  
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendelet-tervezetet. 
 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2013.(V.15.) Ör. számú önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 18/2016.(X.17.) Ör. számú rendelete 
(lásd melléklet) 

 
 
15.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés ingatlanok értékbecsléséről, javaslat értékesítésükre 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő 
 
Ismertette a módosító javaslatot, ami arról szól, hogy a bezárt belterületi ingatlanrész 50.000 
Ft-ért kerüljön felajánlásra azon személy részére, aki az előtte lévő teleknek a tulajdonosa. 
Közben elhangzott Bálint Ágnes részéről, hogy már fel lett ajánlva, de nem fogadta el. 
Legyen még egyszer konkrétan felajánlva, hátha ezen az áron vevő lesz rá. Ami most 
elhangzik az nem az eredeti javaslat, erről nem szavazott a bizottság. Ha mégsem él a vásárlás 
lehetőségével, akkor az egyéb feltételek mellett, amit a polgármester úr is említett, 
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megpróbálják ezt a telket építési telekként vagy értékesítésre, illetve egyéb feltételek szerint 
valakinek átadni, de azt csak úgy, hogy együtt a két telket, azt másképp nem szabad. Ezzel 
párhuzamosan pedig nem tudni, hogy a használó fenntartja-e a vásárlási szándékát az ingatlan 
megvásárlására, ha igen akkor elsősorban neki felajánlani, ha pedig nemleges véleményt 
adna, akkor nyilvánosan értékesíteni 520.000 Ft-ért. 
 
Szavazásra bocsátotta a dr. Csernus Tibor képviselő módosító javaslatát 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
 
182/2016.(X.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanok 
értékbecsléséről, javaslat értékesítésükre 
 
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 Tiszaalpár 2107/2 hrsz-ú 
ingatlant 50 000 Ft-ért felajánlja megvételre az előtte lévő telek tulajdonosának.  
 
A tulajdonos ha nem él a vásárlás lehetőségével, akkor a 2108 hrsz-ú területet használónak 
kerüljön fejajánlására. Ha nem kívánja az ingatlant megvásárolni, akkor nyilvános pályázati 
értékesítés történjen a 2107/2 és a 0258/42. hrsz-ú ingatlanokra egy eljárás keretében 520 000 
Ft-ért, a két ingatlant csak együttesen lehet megvásárolni.  
 
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 

 
 
16.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a tiszaalpári játszóterek időarányos állapotáról 
 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. 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
183/2016.(X.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tiszaalpári játszóterek 
időarányos állapotáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében az alábbi döntést hozza: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tiszaalpári játszóterek időarányos 
állapotáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt 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. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető elektronikusan, 
5. Bartucz István település-üzemeltető 

 
 
17.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó 
 felkészülésről, feladatokról 
 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 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
184/2016.(X.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a téli síkosság mentesítési 
munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, feladatokról  

Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében az 
alábbi döntést hozza: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a téli síkosság mentesítési 
munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, feladatokról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt 
elfogadta. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bartucz István 
 

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. Bartucz István település-üzemeltető 

 
 
18.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a 6066 Tiszaalpár, I. Géza király u. 4. szám előtt közvilágítás 
 létesítéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottság javaslata, hogy napolják el a következő Képviselő-testületi ülésre, addigra nézzék 
meg a település összes ilyen jellegű lehetőségét, egy korábbi felmérés illetve az új felmérés 
készítésével nézzék meg hol szükség új közvilágítási lámpa elhelyezése, illetve hol nem 
szükséges, és hol lehetne megszüntetni. 
 
dr. Vancsura Zoltán, képviselő 
 
Van egy ár, amire egy évet kellett várni. Ezzel egy igény ki lenne elégítve. Azt nem gondolják 
komolyan, hogy ami lámpatesteket leszednek azt majd díjmentesen vissza is szerelik, 
valószínű azok külön árak lesznek majd. Nem érti, miért kell elnapolni. Egy évet vártak erre 
az árajánlatra, ezt most a téli időszak előtt ki lehetne vitelezni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy hónapos késéssel tudják ezt is kezelni. A következő Képviselő-testületi ülésen meg 
tudják szavazni, mert addigra látják azt, hogy hol van felesleges és hova kellene még tenni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással– elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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185/2016.(X.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a  6066 Tiszaalpár, I. Géza 
király u. 4. szám előtt közvilágítás létesítéséről 

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 támogatja a 6066 Tiszaalpár, I. 
Géza király utca 4. szám előtti villanyoszlopra közvilágítási lámpatest elhelyezését, valamint 
a kivitelezésre vonatkozóan elfogadja az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 101.722 Ft+ 
ÁFA Ft összegű árajánlatát.  
 
A munka finanszírozása a tartalékkeret terhére történik. 
 
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 

 
 
19.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Tájékoztató Caminus Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zrt. 
 leveléről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
186/2016.(X.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Caminus 
Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zrt. leveléről 

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: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Caminus Energiaracionalizálási 
Szolgáltató és Fővállalkozó Zrt. leveléről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadta, 
továbbá a szerződést nem kívánja felbontani. 
 
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 

 

 
20.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, 
 Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola oktatási intézménnyel 
 való együttműködési megállapodás megkötése tárgyában az iskolai közösségi 
 szolgálat közös lebonyolításáról 
 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 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

187/2016.(X.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat és a Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Oktatási Intézmény 
együttműködési megállapodása tárgyában 

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 Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszakécskei Móricz Zsigmond 
Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 
Oktatási Intézménnyel együttműködési megállapodása tárgyában készült előterjesztést 
megtárgyalta, és támogatja a diákok 50 órás közszolgálat teljesítése érdekében az 
együttműködést. 
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Felhatalmazza dr. Vancsura István polgármester, hogy a mellékelt keret megállapodásra 
irányuló szerződést írja alá. 
Felkéri a Polgármesteri Hivatal vezetőjeként dr. Menyhárt Anett jegyzőt, a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda, a Gondozási Központ és a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és 
Iskolai Könyvtár vezetőjét, hogy az együttműködés részleteit dolgozza ki, és ezzel biztosítsa a 
közmunka lehetőségét a tiszaalpári középiskolás diákok számára. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István, polgármester 
   dr. Menyhárt Anett jegyző 
   Kiss Mária óvodavezető 

  Palásti Viktor GK vezető 
  Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
 

Határozat melléklete: megállapodás-tervezet 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
3. Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Kiss Mária óvodavezető 
6. Palásti Viktor GK vezető 
7. Sztakó Ildikó könyvtárvezető 

            8. Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola,  
               Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola, Tiszakécske 
           9.Irattár 

 
 

Melléklet 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
 ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT  

KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL  
 
amelyet egyrészről  iskola: Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium,  

Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola    
 székhely: 6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10.  
 képviselő: Szendreyné Kiss Judit intézményvezető 
 OM-azonosító: 027955 
 a továbbiakban: Iskola 
  

másrészről  név: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat (székhely: 6066 
Tiszaalpár, Árpád tér 1., törzskönyvi szám: 724649, adószám: 
15724643, törvényes képv.: Dr. Vancsura István polgármester), mint 
együttműködő önkormányzat (a továbbiakban: Fogadó intézmény )-,  
és intézményei 

- Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár,  
- Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda,  
- Gondozási Központ 

székhely: 6066 Tiszaalpár Árpád tér 1. 
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képviselő: dr. Vancsura István polgármester 
   
   a továbbiakban: Fogadó intézmény, szervezet 
   a továbbiakban együtt: Felek 
 
kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
1. A megállapodás előzményei, körülményei, célja: 
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően az 
iskolai közösségi szolgálat megszervezésében a Felek az e megállapodásban rögzítettek 
alapján együttműködnek. A Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy az érintett tanulók 
teljesíteni tudják az 50 órás kötelezettségüket. 
2. A Szervezet kötelezettségei, vállalásai: 
 (1) A fogadó szervezet köteles biztosítani: 

a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételeket, 
b) ha szükséges, pihenőidőt, 
c) a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és 

irányítást, az ismeretek megszerzését, 
d) a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cselekvőképes 

nagykorú tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos, szakszerű 
felügyeletét. 

(2) Ha a jelen megállapodás másként nem rendelkezik, a fogadó Szervezet gondoskodik a 
közösségi szolgálati tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásról, szállításról, 
szállásról és étkezésről. 
(3) Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, a tanuló köteles erre az utasítást adó figyelmét 
felhívni. A tanuló nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelemfelhívási 
kötelezettségének eleget tett. 
(4) A tanuló által a közösségi szolgálat során végzett tevékenységgel összefüggésben 
harmadik személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt a tanulónak 
felróható magatartás okozta, − a jelen szerződésben eltérő rendelkezés hiányában − a fogadó 
szervezet a tanulótól követelheti kárának megtérítését. 
(5) Amennyiben a tanuló bizonyítja, hogy: 

a) a testi sérüléséből, illetve egészségkárosodásából eredő kára,  
b) a tulajdonában vagy használatában álló, a közösségi szolgálattal összefüggésben 

végzett tevékenység ellátásához szükséges dologban a közösségi szolgálati 
tevékenység végzésének helyén keletkező kára a Szervezettől kapott utasítással 
összefüggésben következett be, a fogadó szervezet akkor mentesül a felelősség alól, ha 
bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag a 
tanuló elháríthatatlan magatartása okozta. A fogadó Szervezetnek nem kell 
megtérítenie a kárnak azt a részét, amely a tanulónak felróható magatartásából 
származott. 

 
(6) A Szervezet az alábbi feladatok elvégzésére fogadja az Iskola diákjait a közösségi 
szolgálat keretében: 
- hivatali segéd feladatok; 
- közterület fenntartási feladatok; 
- egyszerűbb közösségi rendezvények szervezésében, lebonyolításában való segítés; 
- könyvtári kiegészítő feladatok. 
 
Időszak: folyamatos, az együttműködési megállapodás keltét követően. 
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Feladatvégzés helye:  
3. Az Iskola részéről a program felelőse és kapcsolattartója 
Tóth Mónika, 
elérhetőségei: telefon: 76/441255, e-mail: moriczkonyvtar@gmail.com 
4. A Szervezet részéről a program felelőse és kapcsolattartója 
Név:    dr. Menyhárt Anett jegyző 
elérhetőségei: telefon:76/424-133 106 mell.  e-mail: jegyzo@tiszaalpar.hu 
4.1 A mentor neve, feladatköre és elérhetőségei 
Név: Bartucz István  
feladatköre: településüzemeltető 
elérhetőségei: telefonszám:   06-204644534  e-mail: bartuczistvan@tiszaalpar.hu 
5. A program megvalósulása során felmerülő módosítási kérelmek bírálatának menete 
5.1. A Felek a jelen megállapodásban megfogalmazottak módosítására irányuló jelzését 
követően − indokolt esetben – a módosítás tervezetét elkészítik. A szerződésmódosítást 
aláírásukkal hagyják jóvá. 
6. A Felek elállási, felmondási joga 
6.1. A Felek a jelen megállapodástól való elállásra vagy a megállapodás azonnali hatályú 
felmondására jogosultak, ha: 
— a jelen megállapodásban a megvalósításra meghatározott kezdő időponttól számított 

három héten belül a tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Felek a nekik 
felróható okból nem kezdeményezik, és a késedelem okáról ezen idő alatt írásban 
sem mentik ki, vagy 

— olyan körülmény merült fel vagy jut a Felek tudomására, amely alapján a program 
teljesülése kétségessé válik, vagy más irányt vet, vagy 

— a jelen megállapodásban meghatározott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós 
akadályba ütközik, vagy a jelen megállapodásban foglalt ütemezéshez képest 
jelentős késedelmet szenved, vagy 

— a Felek valamelyike a neki felróható okból megszegi a jelen megállapodásból, illetve 
az azzal kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem 
tesz eleget kötelezettségének, és ennek következtében a jelen megállapodásban 
meghatározott feladat szabályszerű megvalósítását nem lehet nyomon követni. 

6.2. A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen megállapodással összefüggő adatok nem 
minősülnek üzleti titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben 
azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát közérdekből elrendelik. 
6.3. A Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton 
kötelesek rendezni. 
6.4. A jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 
tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a Polgári törvénykönyv – az irányadók. 
A felek a jelen megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
A jelen 3 oldalas megállapodás 2 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező 
példányban készült, amelyből 1 darab az Iskolánál, 1 darab a Szervezetnél marad. 
Kelt Tiszakécskén, 2016. szeptember. … 
……………………………………………….. ………………………………………………. 

Szendreyné Kiss Judit intézményvezető 
az Iskola részéről 

dr. Vancsura István 
polgármester 

a Szervezet részéről 
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21.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaújfalui Egyházközösség részére templomtető felújításához 
 támogatás biztosításáról 
 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 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

188/2016.(X.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaújfalui 
Egyházközösség részére templomtető felújításához, valamint sekrestye felújításához 
támogatás biztosítása: 
 
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 Tiszaújfalui Egyházközösség 
kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy a Tiszaújfalui Egyházközösség részére 500.000,-
Ft, azaz Ötszázezer forint összegű támogatást biztosít a tiszaújfalui temlpomtető-, valamint a 
sekrestye felújításához a 2016. évi tartalék terhére. 
 
Határidő: 2016. október 14. 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Tiszaújfalui Egyházközösség  
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 

 
 
22.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Bársony Mihály Díjról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 

 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  19/2016( X.17.) 

önkormányzati rendelete „A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló  
6/2003.(VI.12.)Ktr. sz. rendelet módosításáról 

 (lásd melléklet) 
 
 
23.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Bársony Mihály szobor megvilágításáról  
 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 8 igen szavazattal –ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
189/2016.(X.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Bársony Mihály szobor 
megvilágításáról 

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 POLAR STÚDIÓ Kft.-t 
megbízza a Bársony Mihály szobor megvilágításának megtervezésével és kivitelezéssel. 
 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Kft-nek, hogy a tervezést és a kivitelezést 
megbízási díj nélkül végzik el.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
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A határozatról értesül: 
1. Polar Stúdió Kft.  
2. dr. Vancsura István polgármester 
3. dr. Menyhárt Anett jegyző 
4. Borvák Erzsébet aljegyző, aljegyző 
5. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
6. Irattár 

 
 
24.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés 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 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

190/2016.(X.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnő munkakör 
betöltésére pályázat kiírása 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben 
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  
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�         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. november 03. 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. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31. „ 
 
A Képviselő-testület - amennyiben nem érkezik pályázat vagy a beadott pályázatot 
visszavonják - hozzájárul a pályázat változatlan tartalommal történő – a beadási és elbírálási 
határidők értelemszerű módosításával a határidők értelemszerű módosításával – kiírásához. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr.Menyhárt Anett jegyző 
3. Irattár 

 
 
25.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés várossá nyilvánítási kezdeményezésről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
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Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta, a várossá 
nyilvánítási pályamű elkészítését azzal a kitétellel, hogy a készítő megbízási szerződésébe a 
sikerdíj szerepeljen. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
191/2016.(X.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi várossá 
nyilvánítási pályázatáról 

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 kezdeményezi Tiszaalpár 
Nagyközség várossá nyilvánítását, valamint a területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 
16.) Korm. Rendelete értelmében vállalja, hogy a várossá nyilvánítás esetén ellátja a városi 
önkormányzatok és szerveik részére jogszabályban előírt kötelezettségeket, megteremti azok 
végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit.  
A várossá nyilvánítási pályázat elkészítésével Dr. habil. Trócsányi Andrást bízza meg 
sikerdíjért.  

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

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

 
 
26.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés 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 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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192/2016.(X.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Sportegyesület 
részére a 2016/17 TAO pályázat önerőhöz támogatás biztosítása 

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 Sportegyesület 
kérelmét megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a 19/2016.(II.15.) Kth. számú határozatban a 
Tiszaalpári Sportegyesületnek biztosított támogatási összegen felüli – támogatási szerződés 
kötésével – 2016. évben további 500 000 Ft támogatást biztosít. 
 
A 2016/17 TAO sportfejlesztési program megvalósulásához az önerő részhez – támogatási 
szerződés kötésével – 1 000.000,- Ft-tal, azaz egymillió forinttal járul hozzá. 
A támogatás fedezete 2016. évi költségvetés tartalékkerete. 

Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
Határidő: 2016. október 14. 
 
Határozatról értesül: 

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

 
 
27.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Siketek Futsal Bajnokok Ligáján való részvételhez támogatás 
 biztosításáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta Győző Tilla 6067 Tiszaalpár, Kátai sor 28. szám alatti lakos részére 
anyagi támogatás biztosítása tárgyában a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság 
támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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193/2016.(X.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Győző Tilla 6067 Tiszaalpár, 
Kátai sor 28. szám alatti lakos részére anyagi támogatás biztosítása 

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 Győző Tilla 6067 Tiszaalpár, 
Kátai sor 28. szám alatti lakos részére nettó 60.000,-Ft támogatást biztosít – támogatási 
szerződés kötésével – a Siketek Futsal Bajnokok Ligáján való részvételhez. 

A támogatás fedezete a 2016. évi költségvetés tartalékkerete. 

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

1. Győző Tilla 6067 Tiszaalpár, Kátai sor 28. 
2. dr. Vancsura István polgármester 
3. dr. Menyhárt Anett jegyző 
4. Borvák Erzsébet aljegyző elektronikusan 
5. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető elektronikusan 
6. Irattár 

 
 Tárgy: Előterjesztés Siketek Futsal Bajnokok Ligáján való részvételhez támogatás 
 biztosításáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta Győző Tamara 6067 Tiszaalpár, Kátai sor 28. szám alatti lakos részére 
anyagi támogatás biztosítása tárgyában a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság 
támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
194/2016.(X.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Győző Tamara 6067 
Tiszaalpár, Kátai sor 28. szám alatti lakos részére anyagi támogatás biztosítása 

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: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Győző Tamara 6067 Tiszaalpár, 
Kátai sor 28. szám alatti lakos részére nettó 60.000,-Ft támogatást biztosít – támogatási 
szerződés kötésével – a Siketek Futsal Bajnokok Ligáján való részvételhez. 

A támogatás fedezete a 2016. évi költségvetés tartalékkerete. 

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

1. Győző Tamara 6067 Tiszaalpár, Kátai sor 28. 
2. dr. Vancsura István polgármester 
3. dr. Menyhárt Anett jegyző 
4. Borvák Erzsébet aljegyző elektronikusan 
5. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető elektronikusan 
6. Irattár 

 
 
28.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Polgárőrök munkájának elismeréséről 
 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 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
195/2016.(X.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Köszönetnyilvánítás a 
Tiszaalpári Polgárőrségnek, illetve polgárőröknek 

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 bűnmegelőzésért tett munkájáért 
köszönetét fejezi ki a Tiszaalpári Polgárőrségnek. A Polgárőrség vezetőségének javaslatára 
kiemelkedő munkavégzéséért elismerését fejezi ki Sinkó Antal, Fekete Ferenc, Baranyi János, 
Balla József és Popper József polgárőröknek. 
A Tiszaalpári Polgárőrség elnökségének és minden tagjának további eredményes munkát 
kíván. 
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Határidő: azonnal. 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 

 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester elektronikusan, 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző elektronikusan, 
3. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető elektronikusan, 
4. Bársony István Tiszaalpári Polgárőrség elnöke 
5. Sinkó Antal, Fekete Ferenc, Baranyi János, Balla József és Popper József polgárőrök 
6. Irattár 

 
 
29.) 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 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal - tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta:  
 
196/2016.(X.07.) 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 48.§ (1) bekezdésben 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: 
 
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: 1 fő nem vett rész a szavazásban 
 
197/2016.(X.07.) 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 48.§ (1) bekezdésben 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 

 
 
30.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 
Győri István, képviselő 
 
Azt tapasztalja, hogy a rendezvényekre vásárolt nagy mennyiségű üdítőt, sört, karton számra, 
meg hasonló dolgokat egyesek magán tulajdonnak tekintenek és elviszik haza. Miközben a 
Tiszaalpári Képviselő-testület elé a polgármester olyan vizet tesz, amit nem mernek meginni, 
mert nincs ellenőrizve. 

 
(hangzavar) 

 
Bartók István, képviselő 
 
A Budai Nagy Antal utcában Dobosné Piroska néni mellett van egy nagy nyárfa, azt szeretné, 
hogy vágják ki, mert életveszélyes. A fa az utcán található. 
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Csernák Zsolt Sándor, képviselő 
 
Javasolja, hogy az ingatlan eladásból származó bevételt ingatlan vásárlásra fordítsák. 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Képviselő-testület 20:46 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 


