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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 4433/2016. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 07-

én 19:00 órakor tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: dr. Vancsura István polgármester, 
  Ajtai Elemérné, Csernák Zsolt Sándor  

dr. Csernus Tibor, Győri István 
Kézsmárki László (6 fő) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

Külön megjelentek:   Bálint Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző 
                              Kerekes András hangtechnikus 
    
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Bejelentéssel távollevő képviselők: dr. Taricska Tibor alpolgármester, Bartók István, dr. 
Vancsura Zoltán 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 19:33 órakor, hogy a Képviselő-testület 
6 fővel határozatképes. Elmondta felvennének egy plusz napirendi pontot, ami a 19. napirendi 
pont után lenne tárgyalva, ez a 029/4 hrsz-ú terület értékesítéséről szóló előterjesztés. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés „Útfelújítás Tiszaalpár Nagyközség területén – tervezés” tárgyú 
közbeszerzési eljárásról  

 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
2. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról, beszámoló az adóztatási 

feladatok ellátásáról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 



3 

 

3. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. 
(XII.14) Ör. önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról  

 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
4. Előterjesztés Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár alapító okiratának 

módosításáról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
5. Előterjesztés 2017. évi belső ellenőrzési tervről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
6. Előterjesztés a külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázatról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
7. Előterjesztés utak kitűzetéséről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
8. Előterjesztés a Szent Imre téri kerékpárút létesítésének vizsgálatáról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
9. Előterjesztés a Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesülettel kötendő együttműködési 

szándéknyilatkozatról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
10. Előterjesztés a Tiszaalpári Hírmondó felelős szerkesztői feladatának ellátásáról  
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
11. Előterjesztés a Toldi utcai buszmegálló ügyében 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
12. Előterjesztés a 2116/1 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
13. Előterjesztés a TOP 3.1.1. pályázat keretén belül megvalósítandó kerékpárút 

tervezésére vonatkozó árajánlatok bekéréséről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
14. Előterjesztés John Deere 6900 traktorhoz alkatrész beszerzéséről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
15. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) Ör. 

számú rendeletének módosításáról szóló…/2016. (XI….) Ör. számú rendeletről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
16. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. év 

I. félévi munkatervéről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
17. Tájékoztató a népszavazáson való választókerületi részvételről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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18. Előterjesztés Kecskeméti SZC gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma oktatási intézménnyel való együttműködési 
megállapodás megkötéséről 

 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
19. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző képviselő-

testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
20. Előterjesztés a 029/4 hrsz-ú terület értékesítéséről  
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
21. Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 

Zárt ülés 
 

22. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2017. évi fordulójának pályázati bírálatáról 

 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

23. Előterjesztés Tiszaalpár, Alkotmány u. 18/a. szám alatti önkormányzati lakás bérletére 
érkezett kérelmekről  

 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
24. A 4026/2016. sz. határozat elleni fellebbezéséről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
25. Előterjesztés a 3835-2/2016. sz. határozat elleni fellebbezéséről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
26. Előterjesztés Némedi-Varga István Tiszaalpár, Hunyadi u. 2. szám alatti lakos étkezés 

térítési díjának elengedésére vonatkozó kérelméről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

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

1.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés „Útfelújítás Tiszaalpár Nagyközség területén – tervezés” tárgyú 
 közbeszerzési eljárásról  
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Az új közbeszerzési szabályzat alapján mikor lezárják a közbeszerzést akkor névszerinti 
szavazást kell tartani a határozat-tervezetről. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

(Jegyző által hitelesített név szerinti szavazásról szóló kimutatás 
mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 

 

205/2016. (XII.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Útfelújítás Tiszaalpár 
Nagyközség területén - tervezés” tárgyban indított közbeszerzési eljárásról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva „Útfelújítás Tiszaalpár Nagyközség területén - tervezés” 
tárgyban indított közbeszerzési eljárásban a következő döntést hozta: 
 

1) a Celica 2004 Kft. ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján, mert R.S. szakember önéletrajzából a 
hiánypótlást követően sem állapítható meg egyértelműen a felolvasólapon 
feltüntetett 192 hónap szakmai tapasztalat; 

2) az Utas Group Kft. ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján, mert ajánlattevő nem teljesítette kiegészítő 
indokolási kötelezettségét, így nem állapítható meg, hogy az ajánlat tartalmaz-e 
aránytalanul alacsony árat; 

3) a VONALVEZETŐ Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, mert az 
ajánlat mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás, az egyéb közbeszerzési 
dokumentumok, valamint a jogszabályok előírásainak; 

4) az eljárást eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 75. (2) bekezdés b) pontja 
alapján, ugyanis a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a 
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattevővel. 

 
Felelős: dr. Vancsura István 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Bálint Ágnes, műszaki- vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. Irattár 
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Közbeszerzési Tanácsadói Szakvélemény 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.), „Útfelújítás 
Tiszaalpár Nagyközség területén - tervezés” tárgyban indított közbeszerzési eljárást 2016. 
szeptember 20-án. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és dokumentációja négy 
ajánlattevő részére került megküldésre. 
 
Az eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérésére került sor, melyre a választ Ajánlatkérő 
2016. szeptember 27-én megadta. Az ajánlatok felbontása 2016. szeptember 30-án 11 órakor, 
a polgármesteri hivatal tárgyalótermében megtörtént. 
 
Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be: 
 
1. sz ajánlat: 
Celica 2004 Kft. (6034 Helvécia, Gazdasági dűlő 36/A.) 
1. Ajánlati ár (nettó Ft): 3.000.000,- Ft 
2. Teljesítési határidő (nap): 50 nap 
3. Az ajánlattevő szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományának szakmai 
tapasztalata (hónap): 192 hónap 
  
2. sz ajánlat: 
Utas Group Kft. (6000 Kecskemét, Felsőszéktó 103/2.) 
1. Ajánlati ár (nettó Ft): 1.412.500,- Ft 
2. Teljesítési határidő (nap): 60 nap 
3. Az ajánlattevő szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományának szakmai 
tapasztalata (hónap): 168 hónap 
 
3. sz ajánlat: 
VONALVEZETŐ Kft. (6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II/8a) 
1. Ajánlati ár (nettó Ft): 12.350.000,- Ft 
2. Teljesítési határidő (nap): 240 nap 
3. Az ajánlattevő szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományának szakmai 
tapasztalata (hónap): 238 hónap 
 
Az eljárás során hiánypótlási felhívás kiküldésére került sor, mert az Utas Group Kft. és a 
Celica 2004 Kft. ajánlat hiányos volt. Hiánypótlási kötelezettségét az Utas Group Kft. 
teljesítette, a Celica 2004 Kft. hiányosan teljesítette. 
 
Az eljárás során indokoláskérés az aránytalanul alacsony ár tekintetében kiküldésére került 
sor, mert az Utas Group Kft. és a Celica 2004 Kft. ajánlata irreálisan alacsonynak ítélhető 
ellenszolgáltatást tartalmazott. Indokolási kötelezettségét mindkét ajánlattevő teljesítette. 
 
Az Utas Group Kft. beadott indokolásával kapcsolatban kiegészítő indokoláskérés bekérésére 
került sor, mert az indokolás vitatott ajánlati elemeket tartalmazott. 
 
Második indokolásadási kötelezettségét az Utas Group Kft. ajánlattevő nem teljesítette. 
 
A bíráló bizottság a Celica 2004 Kft. ajánlata, valamint a benyújtott hiánypótlás és indokolás 
alapján összességében az alábbiakat állapította meg: 

1) Az eljárásból az ajánlattevőt nem kell kizárni. 
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2) Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a bíráló bizottság 
elfogadta az ajánlattevő nyilatkozatait. 

3)  A kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan a bíráló bizottság elfogadta az 
ajánlattevő nyilatkozatait, valamint a 321/2015. Kormány rendeletében részletezettek 
szerint ellenőrizte a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus 
nyilvántartásokból is. 

4) Ajánlattevő nyújtott be kiegészítő indokolást, amelyből megállapítható, hogy az 
ajánlat nem tartalmaz aránytalanul alacsony árat. 

5) Ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlattevőnek csatolnia kell a szakemberek által saját 
kezűleg aláírt olyan önéletrajzokat, melyből az előírásoknak való megfelelés 
megállapítható, azzal, hogy annak tartalmaznia kell a szakmai tapasztalat 
megszerzésének idejét (év, hó részletezettséggel). R.S. szakember önéletrajzából a 
hiánypótlást követően sem állapítható meg egyértelműen a felolvasólapon feltüntetett 
192 hónap szakmai tapasztalat.  

6) A Celica 2004 Kft. ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, tekintettel 
az 5) pontban foglaltakra, érvénytelen. 

 
A bíráló bizottság az Utas Group Kft. ajánlata, valamint a benyújtott hiánypótlás és indokolás 
alapján összességében az alábbiakat állapította meg: 

1) Az eljárásból az ajánlattevőt nem kell kizárni. 
2) Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a bíráló bizottság 

elfogadta az ajánlattevő nyilatkozatait. 
3)  A kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan a bíráló bizottság elfogadta az 

ajánlattevő nyilatkozatait, valamint a 321/2015. Kormány rendeletében részletezettek 
szerint ellenőrizte a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus 
nyilvántartásokból is. 

4) Ajánlattevő nem nyújtott be kiegészítő indokolást, ezért nem állapítható meg, hogy az 
ajánlat tartalmaz-e aránytalanul alacsony árat. 

5) Az Utas Group Kft. ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, 
tekintettel a 4) pontban foglaltakra, érvénytelen. 

 
A bíráló bizottság a VONALVEZETŐ Kft. ajánlata alapján összességében az alábbiakat 
állapította meg: 

1) Az eljárásból az ajánlattevőt nem kell kizárni. 
2) Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a bíráló bizottság 

elfogadta az ajánlattevő nyilatkozatait. 
3)  A kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan a bíráló bizottság elfogadta az 

ajánlattevő nyilatkozatait, valamint a 321/2015. Kormány rendeletében részletezettek 
szerint ellenőrizte a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus 
nyilvántartásokból is. 

4) Az ajánlat nem tartalmaz aránytalanul alacsony árat. 
5) Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 
6) A VONALVEZETŐ Kft. ajánlata megfelelő. 

 
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján történik: 
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Az elbírálás részszempontjai 
A részszempontok 

súlyszámai 

Az ajánlattevő neve: 

VONALVEZETŐ Kft. 

Értékelési pontszám 
Értékelési pontszám és 

súlyszám szorzata 

 1. Ajánlati ár (nettó Ft) 5 10,00 50,00 

 2. Teljesítési határidő (nap) 4 10,00 40,00 
3. Az ajánlattevő szerződés teljesítésében 
részt vevő személyi állományának szakmai 
tapasztalata (hónap) 

1 10,00 10,00 

A súlyszámmal szorzott értékelési 
pontszámok összegei ajánlattevőnként:     100,00 

 
Az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevő ajánlata nettó 1.950.000,- Ft-tal meghaladja a 
rendelkezésre álló fedezet mértékét, ezért a bíráló bizottság javaslata a döntéshozó felé, hogy 
 

5) a Celica 2004 Kft. ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa érvénytelennek a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján, mert R.S. szakember önéletrajzából a 
hiánypótlást követően sem állapítható meg egyértelműen a felolvasólapon 
feltüntetett 192 hónap szakmai tapasztalat; 

6) az Utas Group Kft. ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa érvénytelennek a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján, mert ajánlattevő nem teljesítette kiegészítő 
indokolási kötelezettségét, így nem állapítható meg, hogy az ajánlat tartalmaz-e 
aránytalanul alacsony árat; 

7) a VONALVEZETŐ Kft. ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa érvényesnek, mert az 
ajánlat mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás, az egyéb közbeszerzési 
dokumentumok, valamint a jogszabályok előírásainak; 

8) az eljárást nyilvánítsa eredménytelennek a Kbt. 75. (2) bekezdés b) pontja 
alapján, ugyanis a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a 
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattevővel. 

 
Kecskemét, 2016. november 28. 
 

Tóth Csaba 
felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó  
 

2.) Napirendi pont: 

 Tárgy: Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról, beszámoló az 
 adóztatási feladatok ellátásáról 
 Előterjesztő/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 Képviselő-testület 5 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

206/2016. (XII.07.) Kth. 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
2016. évi munkájáról, beszámoló az adóztatási feladatok ellátásáról 
 
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 Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2016. évi beszámolóját - az adóztatási feladatok 
ellátásáról szóló beszámolási kötelezettségre kiterjedően is - megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 
Határozatról értesül: 

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

 
3.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 27/2015. (XII.14) Ör. önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról  
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
207/2016. (XII.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat által bevezetett helyi adók felülvizsgálata tárgyában: 
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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 helyi adókról szóló 27/2015. 
(XII.14.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálta, a bevezetett adónemeken és adómértékeken 
nem kíván változtatni, az megfelel a helyi adókról szóló 1990. C. törvény követelményeinek. 
 
A határozatról értesül: 

1. Borsi Sándorné adóügyintéző, elektronikusan, 
2. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
3. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan 
4. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
5. Bálint Katalin pénzügyi és gazd. csoportvezető, elektronikusan, 
6. Irattár 

 

4.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár alapító okiratának 
 módosításáról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta az alapító okirat módosításáról szóló határozat-tervezet elfogadását. A 
bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

208/2016. (XII.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 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 Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat által 2014. 06. 04. napján kiadott, 110/2014. (VI. 04.) Kth. számú alapító 
okiratában az alábbi módosítások kerülnek átvezetésre: 

1. Az alapító okirat „10. Alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása” 
pontja kiegészül a „013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok”, a „049010  Máshova nem sorolt gazdasági ügyek”, a 
„096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”, a „096025  
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Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben”, a „104037  Intézményen 
kívüli gyermekétkeztetés”, és a „107051  Szociális étkeztetés” kormányzati 
funkcióval. 

 
2. Az alapító okirat „7. Közfeladata” pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: „A 

költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult. 
tv.) 55.§ (1) bek., valamint a 65. § (2) alapján a nyilvános könyvtári ellátás 
biztosítása, a közművelődési és a közgyűjteményi feladatok ellátása. Valamint 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8., 8a. pontja alapján: : gyermekjóléti szolgáltatások 
és ellátások; szociális szolgáltatások és ellátások.” 

 
3. Az alapító okirat „8. Szakmai alaptevékenysége „ helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Kult. tv. 55. § (1) bekezdésében, valamint a 
65. § (2) bekezdésében meghatározott települési és nyilvános könyvtári feladatok ellátása:  

� a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 

� gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 
rendelkezésre bocsátja, 

� tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, 

� biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
� részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
� biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 
� a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 
� segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos 

kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét 
 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8., 8a. pontja alapján: gyermekjóléti szolgáltatások 
és ellátások; szociális szolgáltatások és ellátások; gyermekétkeztetés köznevelési 
intézményben, intézményen kívüli gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, valamint az 
intézmények dolgozói részére és a közigazgatási terület lakosai számára az életkori 
sajátosságoknak megfelelő étrend összeállítása, az ételek megfelelő minőségű és mennyiségű 
elkészítése. Mindezek a közigazgatási területen kívül is biztosíthatók.” 
4. Az alapító okirat „2. pontja” kiegészül az alábbiakkal: 

telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Konyha 6066 Tiszaalpár, Dobó István utca 1. 
 

5. Az alapító okirat a hatályos jogszabályoknak megfelelő formában kerül kiadásra. 

Határidő: - 
Felelős: - 
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
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4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Tiszaalpári Pejtsik Béla Könyvtár Vezetője, Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 

 

dr. Vancsura István, polgármester 
 
Szavazásra bocsátotta az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalásáról szóló határozat-
tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

209/2016. (XII.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár alapító okiratának módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalásáról 
 
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 Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár alapító okiratának egységes 
szerkezetét a Képviselő- testület megtárgyalta és az alábbi tartalommal elfogadta: 
 
Okirat száma: 4377/2016. 

 
Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Tiszaalpári Pejtsik 

Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Konyha 6066 Tiszaalpár, Dobó István utca 1. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 08. 01. 



13 

 

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 

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 muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult. tv.) 55.§ (1) 
bek., valamint a 65. § (2) alapján a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a közművelődési és 
a közgyűjteményi feladatok ellátása. Valamint 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8., 8a. 
pontja alapján: : gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; szociális szolgáltatások és 
ellátások.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Kult. tv. 55. § (1) bekezdésében, valamint a 65. § 
(2) bekezdésében meghatározott települési és nyilvános könyvtári feladatok ellátása:  

� a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 

� gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 
rendelkezésre bocsátja, 

� tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, 

� biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
� részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
� biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 
� a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 
� segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos 

kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét 
A 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8., 8a. pontja alapján: gyermekjóléti szolgáltatások 
és ellátások; szociális szolgáltatások és ellátások; gyermekétkeztetés köznevelési 
intézményben, intézményen kívüli gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, valamint az 
intézmények dolgozói részére és a közigazgatási terület lakosai számára az életkori 
sajátosságoknak megfelelő étrend összeállítása, az ételek megfelelő minőségű és 
mennyiségű elkészítése. Mindezek a közigazgatási területen kívül is biztosíthatók. 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
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funkciószám 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 

3 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

4 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

5 082044 Könyvtári szolgáltatások 

6 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

7 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értéke gondozása 

8 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

9 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

10 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

11 107051 Szociális étkeztetés 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tiszaalpár Nagyközség 

Közigazgatási területe, de a kapacitáskihasználás érdekében a közigazgatási területen 
kívüli ellátást is folytathat. 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A könyvtár 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 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény 

2 
munka-törvénykönyv alapján 
létesített munkaviszony 

2012. évi I. törvény 

3 
egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony esetében 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés 
 

Jelen alapító okiratot 2017. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2014. 06. 04. napján kelt, 110/2014. (VI. 04.) Kth. okiratszámú alapító okiratot 
visszavonom. 
 
Kelt: Tiszaalpár, 2016. december 7. 

P.H. 
Dr. Vancsura István 

polgármester 
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Határidő: - 
Felelős: - 
 
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. Tiszaalpári Pejtsik Béla Könyvtár Vezetője, Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 

 
 
5.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés 2017. évi belső ellenőrzési tervről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

210/2016. (XII.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi belső ellenőrzési 
tervről 
 
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 2017. évi belső ellenőrzési 
tervről szóló előterjesztést megtárgyalta, a belső ellenőrzési tervet az előterjesztés 2. sz. 
melléklete alapján elfogadja. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester elektronikusan, 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan 
3. Borvák Erzsébet aljegyző elektronikusan, 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető elektronikusan, 
5. Molnár István belső ellenőr 
6. Irattár 
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6.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázatról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

211/2016. (XII.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú felhívásra pályázat benyújtása 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú felhívás 2. célterületének b.) önjáró munkagépek és mezőgazdasági erőgépek 
beszerzése alcímre pályaművet kíván készíteni az alábbi tartalommal: 

- erőgép beszerzés 
 
A megvalósulás helyszíne: Tiszaalpár 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata nyertesség esetén biztosítja a 15%-os önerőt. 
  
Felkéri a Polgármesteri Hivatal dolgozóit a pályázati anyag elkészítésére, az árajánlatok 
bekérésére. Felhatalmazza dr. Vancsura István polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: 2017. január 06. 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozat értesül: 

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

 

7.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés utak kitűzetéséről 
 /Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

212/2016. (XII.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az utak kitűzetéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete felhatalmazza Dr. Vancsura 
István polgármestert az alábbiakban felsorolt utak kitűzetésére: 

1. tiszaalpári  0169/18 hrsz-ú kivett út 
2. tiszaalpári 07 hrsz-ú, kivett közút (részlegesen) 
3. tiszaalpári 04/71 hrsz-ú, kivett út  
4. tiszaalpári 04/5 hrsz-ú, kivett út 
5. tiszaalpári 012/42 hrsz-hoz tartozó b alrészletű út (részlegesen) 
6. tiszasasi 0147/2 hrsz-ú út, 
7. tiszaalpári 0288/46 hrsz-ú út 
8. tiszaalpár 0284 hrsz-ú (részleg) 

valamint felkéri Pozsár Péter (6640 Csongrád, Hunyadi tér 12.) földmérő mérnökkel a fent 
megjelölt utak kitűzését tartalmazó szerződés megkötésére. 
 
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 

 
 

8.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Szent Imre téri kerékpárút létesítésének vizsgálatáról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem támogatja a kerékpárút megépítését, maradna az 
eredeti terv szerinti megvalósítás. 
 
Szavazásra bocsátotta a bizottság javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot. 
 
213/2016. (XII.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Imre téri kerékpárút 
létesítésének vizsgálatáról  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Szent Imre téri 
kerékpárút létesítését. 

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 

 

9.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesülettel kötendő 
 együttműködési szándéknyilatkozatról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
  
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással– elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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214/2016. (XII.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Főnix Kulturális és 
Ifjúsági Egyesület támogatásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete a Főnix Kulturális és Ifjúsági 
Egyesületet támogatja a CIC-17-19 pályázati azonosítószámú fejlesztésében és a pályázat 
nyertessége esetén együttműködési megállapodás megkötését támogatja. 
 
Határidő: azonnali 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozat értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan, 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, 
5. Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület (6200 Kiskőrös, Klapka György u. 79.) 
6. Irattár 

 

10.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Hírmondó felelős szerkesztői feladatának ellátásáról  
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, miszerint kérdezzenek meg három személyt, 
hogy bruttó 50.800 Ft-ért elvállalja-e, a 2017. év januári, februári hónapra az újságírói 
feladatokat, amennyiben nem, akkor Győri Anikó a 2017. év januári, februári hónapra plusz 
nettó 15.000 Ft-ért vállalja tovább az újság írását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

215/2016. (XII.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Hírmondó 
felelős szerkesztői feladatának ellátásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 



20 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a Tiszaalpári Hírmondó 2017. januári és februári lapszámainak 
szerkesztési feladatainak ellátására – megbízási díj bruttó 50.800 Ft/hó - keresse meg Sztakó 
Ildikó korábbi szerkesztőt, Szentirmay Tamás korábbi szerkesztőt, valamint Víglási 
Krisztinát. 
 
Amennyiben a fent megjelölt személyek nem vállalják a szerkesztői feladatokat, akkor 
Tiszaalpári Hírmondó szerkesztési feladatainak ellátásával megbízott Győri Anikó 6066 
Tiszaalpár, I. Géza király utca 31/A. szám alatti lakos megbízási szerződését 2017. február 
28-ig meghosszabbítja. 2017. január, február hónapokra az eredeti megbízási szerződésben 
megállapított megbízási díját havonta nettó 15 000 Ft-al megemeli. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Hírmondó 
szerkesztői feladatainak 2017. március 1-jét követő ellátására pályázatot ír ki az alábbi 
tartalommal: 
 
„Pályázat a Tiszaalpári Hírmondó felelős szerkesztői feladatának ellátására 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
Tiszaalpári Hírmondó, Tiszaalpár Nagyközség Lapjának felelős szerkesztői feladatának 
ellátására 

A felelős szerkesztő feladatai: 

A felelős szerkesztő egyszemélyben felelős a lapnak, a sajtótörvénynek és a sajtóetikai 
követelményeknek megfelelő, időben történő havi megjelenéséért. Tevékenységét a 
Tiszaalpári Hírmondó Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kell 
végeznie. 

A megbízás időtartama: 10 hónap. Megbízás kezdő napja: 2017. március 1., megszűnésének 
időpontja:  2017. december 31. 

A szerződést bármelyik fél 2 hónapos határidővel írásban felmondhatja. 

A lap adatai: 

• Címe: „Tiszaalpári Hírmondó” - Tiszaalpár Nagyközség Lapja 
• A megjelenés gyakorisága: havonta, minden hónap második hétvégéjén, 
• A lap mérete: A / 4,  
• Megjelenési példányszám: 700 db, 
• A megjelenés terjedelme: minimum 12 oldal,  

Pályázati feltételek: 

• Legalább középfokú iskolai végzettség, felsőfokú iskolai végzettség előnyt 
  jelent,  
• magas fokú szövegalkotási- és kifejezőkészség, kreativitás, 
• tájékozottság a helyi közösség ügyeit illetően, 
• szövegszerkesztői-, számítógépes ismeretek, 
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• pályázhat bármely természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség  
  nélküli társaság, 
• újságírói gyakorlat előnyt jelent. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

• a pályázó személyi adatait, 
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
• szakmai önéletrajzát, 
• az újságírói és a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
• referenciaanyagot korábbi munkáiból, 
• a lap szerkesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket, 
• megbízási díj iránti igényt. A megbízási díjon felül további költségtérítés a 

  felelős szerkesztőt nem illeti meg, 
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a bizottsági, képviselő-

  testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását. 

A pályázat benyújtásának részletei: 

• A pályázat beérkezésének határideje: 2017. január 10. kedd 16.00 óra. A 
 beadási határidőn a pályázatnak a hivatalba történő érkezését kell érteni. 
• A pályázat benyújtásának helye: dr. Vancsura István Polgármester - Tiszaalpár 
 Nagyközség Önkormányzata, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
• A borítékra kérjük ráírni: „Tiszaalpári Hírmondó felelős szerkesztői pályázat.” 
• Felvilágosítás kérhető: a 06-30-255-4495 telefonszámon 

 
A pályázati eljárás módja:  

A pályázatot a Polgármester, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke, valamint a jegyző 
bontja fel és formailag ellenőrzik a benyújtott pályázatokat. 

A pályázók meghallgatására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen kerül sor, a 
meghallgatást követően a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági kialakítja véleményét, melyet a 
Bizottság elnöke a Képviselő-testület elé terjeszt. A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja 
el. 

A személyes meghallgatás helyéről és idejéről a pályázókat értesítjük. A személyes 
meghallgatásról szóló értesítéshez kérjük a pályázatban feltüntetni a pályázó személyes 
elérhetőségét (telefon, e-mail). 

A pályázat elbírálási határideje: 2017. február 28. 

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül - 
eredménytelennek nyilvánítsa.” 

__________________________ 
 
A pályázati kiírás megjelentetési helyei: 

• www.tiszaalpar.hu honlapon: teljes terjedelemben, 
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• Tiszaalpári Hírmondó: rövid felhívás formájában, utalva arra, hogy a teljes 
 pályázati kiírás a www.tiszaalpar.hu honlapon megtalálható, 
• Petőfi Népe: rövid felhívás/hirdetés formájában, utalva arra, hogy a teljes 
 pályázati kiírás a www.tiszaalpar.hu honlapon megtalálható. 

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
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. Győri Anikó (6066 Tiszaalpár, I. Géza király utca 31/A.) 
6. irattár 

 
 
11.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Toldi utcai buszmegálló ügyében 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással – nem fogadta 
el a határozat-tervezetet. 
 

12.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a 2116/1 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

216/2016. (XII.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2116/1 hrsz-ú ingatlan 
átminősítéséről 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete hozzájárul a saját tulajdonában 
levő tiszaalpári 2116/1 hrsz-ú ingatlan (mely jelenleg a 6067 Tiszaalpár, Petőfi S. u. 15. 
címmel szerepel, kivett beépítetlen területként) ingatlan- nyilvántartási átvezetéséhez, 
miszerint a terület a későbbiekben a jelen, valós állapotnak megfelelően útként kerüljön 
feltüntetésre, valamint felhatalmazza Dr. Vancsura István polgármestert a 2116/1 hrsz-ú 
ingatlan átminősítéséhez szükséges dokumentumok aláírására, valamint a felmerülő költségek 
rendezésére- amely költségek a tartalékkeret terhére kerülnek felhasználásra. 
 
Felelős: dr. Vancsura István 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Bálint Ágnes, műszaki- vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. Irattár 

 
 
13.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a TOP 3.1.1. pályázat keretén belül megvalósítandó kerékpárút 
 tervezésére vonatkozó árajánlatok bekéréséről 
 Előterjesztő/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 –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

217/2016. (XII.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 3.1.1. pályázat 
keretén belül megvalósítandó kerékpárút tervezésére vonatkozó árajánlatok bekéréséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete felhatalmazza Dr. Vancsura 
István polgármestert, hogy a TOP 3.1.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztési pályázat 
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keretén belül megpályázandó kerékpárút nyomvonalának megtervezésére legalább három 
tervezőtől árajánlatot bekérjen. Az árajánlatokat a polgármester, a jegyző és a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság Elnöke bontja fel, azok kiértékelés után kerülnek a Képviselő-testület 
elé.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete felkéri Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés tervezése során gondoskodjon a kerékpárút 
tervezési költségének betervezéséről. 
 
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 

 

14.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés John Deere 6900 traktorhoz alkatrész beszerzéséről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata, hogy nézzék meg alkatrészekből is fel lehet-e 
javítani a traktort. Erre árajánlatot kell majd bekérni olyan vállalkozótól, aki számlát tud adni 
az általa elvégzett munkáról. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
218/2016. (XII.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a JOHN DEERE 6900 
Traktorhoz alkatrész beszerzéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat tulajdonában lévő John Deere nagytraktor javításához – két első gumi cseréje, 
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két darab függesztő rúd cseréje - bruttó 590 000 Ft-ot biztosít a 2016. évi költségvetés 
tartalékkeretből. 
 
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 

 

15.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) 
 Ör. számú rendeletének módosításáról szóló …/2016. (XI….) Ör. számú rendeletről 
 /Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendelet-tervezetet: 
 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) Ör. számú rendeletének 

módosításáról szóló 22/2016. (XII.12.) Ör. számú rendeletről 
 (lásd melléklet) 

 

16.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 2017. év I. félévi munkatervéről 
 Előterjesztő/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 –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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219/2016. (XII.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. év I. félévi 
munkaterve 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 

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

Január 
1. Tájékoztató a Képviselő-testület és bizottságainak 2016. év II. félévének munkájáról 

 
Február 

1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása – 
szükség esetén 
Előterjesztő: polgármester 

2. Közmeghallgatás kitűzése, előkészítése 
Előterjesztő: polgármester 

3. Szervezetek intézmények beszámolója az  önkormányzat 2016. évi támogatásának 
felhasználásáról. 2017. évi támogatási kérelmek 
Előterjesztő: polgármester  
Meghívott előadó: szervezetek elnökei, intézményvezetők 

4. Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 
Előterjesztő: polgármester 
Meghívott előadó: óvodavezető 

5. Tiszaalpár Nagyközség 2017. évi  rendezvény- és programterve, valamint 
költségvetési keretének engedélyezése  
Előterjesztő: polgármester 

6. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetése 
Előterjesztő: polgármester 

7. Javaslat a település közterületeinek szépítése tárgyában 
Előterjesztő: polgármester 

 
Március 

1. 2017. évi közbeszerzési terv 
Előterjesztő: polgármester  

2. Beszámoló a Halászati Társulás 2016. évi működtetéséről 
Előterjesztő: polgármester  
Meghívott előadó: a társulás képviselője 
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3. Beszámoló a folyamatban lévő projektekről 
Előterjesztő: polgármester  

4. Beszámoló a Gondozási Központ 2016. évben folytatott szakmai munkájáról 
Előterjesztő: polgármester  
Meghívott előadó: intézményvezető 

5. Beszámoló a Tiszaalpári Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában 2016. évben 
folytatott szakmai munkáról 
Előterjesztő: polgármester  
Meghívott előadó: óvodavezető 

6. Beszámoló a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2016. évben 
folytatott szakmai munkájáról 
Előterjesztő: polgármester  
Meghívott előadó: intézményvezető 

7. Tájékoztató a külterületi és belterületi utak állapotáról és az időarányosan elvégzett 
feladatokról 
Előterjesztő: polgármester 
Előadó: településgazda 

 
Április 

1. Beszámoló Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról, a 
költségvetés végrehajtásáról, pénzmaradvány felhasználásáról döntés 
Előterjesztő: polgármester 

2. Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzésről 
Előterjesztő: polgármester 
Előadó: belső ellenőr 

3. Az önkormányzati költségvetés módosítása – ha szükséges 
Előterjesztő: polgármester  

4. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi és családsegítési 
feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: polgármester  
Meghívott előadó: családsegítő munkatárs 

 
Május 

1. Rendőrségi beszámoló Tiszaalpár Nagyközség közbiztonsági helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
Előterjesztő: polgármester  

2. Beszámoló a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában az óvodai étkeztetés 
tapasztalatairól, valamint a 2017/2018. nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári 
szünet idejéről, és a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatokról 
Előterjesztő: polgármester  
Meghívott előadó: óvodavezető 

 
Június 

2016. évi II. félévi munkaterv elfogadása 
 
Zárt ülésen:  Javaslat a „TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím, a TISZAALPÁR  

NAGYKÖZSÉG SZOLGÁLATÁÉRT díj és a TISZAALPÁR 
NAGYKÖZSÉGÉÉRT, „Bársony Mihály Díj” adományozására 
Előterjesztő: polgármester  
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Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

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

 

17.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Tájékoztató a népszavazáson való választókerületi részvételről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tájékoztatás megtörtént. 
 

18.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Kecskeméti SZC gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma, 
 Szakközépiskolája és Kollégiuma oktatási intézménnyel való együttműködési 
 megállapodás megkötéséről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását, annyi kiegészítéssel, hogy a 
megállapodásban szerepeljen az önkormányzatnál való feladat ellátás is. A bizottság 
támogatta. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

220/2016. (XII.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat és a Kecskeméti SZC gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma Oktatási Intézmény együttműködési megállapodása 
tárgyában: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kecskeméti SZC gróf Károlyi 
Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Oktatási Intézménnyel 
együttműködési megállapodása tárgyában készült előterjesztést megtárgyalta, és támogatja a 
diákok 50 órás közszolgálat teljesítése érdekében az együttműködést. 
 
Felkéri dr. Vancsura István polgármester, hogy a mellékelt keret megállapodásra irányuló 
szerződés 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. Kecskeméti SZC gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma 

           9.Irattár 
 
 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI M EGÁLLAPODÁS  
 ISKOLAI K ÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT  

KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL  
 
amelyet egyrészről  iskola: Kecskeméti SZC gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma    
 székhely: Kecskemét, Bibó I. u. 1. 6000  
 képviselő: Riczkó Eleonóra 
 OM-azonosító: 203041 
 a továbbiakban: Iskola 
  
kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel:  
1. A megállapodás előzményei, körülményei, célja: 
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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. Az Iskola kötelezettségei, vállalásai: 
2.1 Tájékoztatja az intézmény tanulóit a Fogadó szervezet által biztosított lehetőségekről. 
2.2 Szervezi és koordinálja a tanulók jelentkezését a Fogadó szervezetnél történő közösségi szolgálat 
teljesítésével kapcsolatban. 
2.3 A Fogadó szervezet rendelkezésére bocsátja a tanuló által kitöltött Jelentkezési lapot és a 
szülő/gondviselő egyetértő nyilatkozatát. 
2.4 A Fogadó szervezet által kiállított teljesítésigazolás alapján igazolást állít ki a tanuló részére. 
2.5 Végzi a felkészítési programban szereplő felkészítő, és záró foglalkozások megtartását. 
2.6 A tanuló állami baleset-biztosítása, valamint a felkészítő órák során a balesetvédelmi felkészítések 
által gondoskodik a tanuló balesetvédelméről. 
3. A Fogadó szervezet kötelezettségei, vállalásai: 

Az alábbi területeken folytatható tevékenységekben biztosít közösségi szolgálatra lehetőséget:  
• Gondozási Központban mentális gondozásban való részvétel; mozgáskorlátozott 

személyek helyváltoztatásában közreműködés, 
• Gondozási Központban tartott foglalkozások alkalmával közreműködés ezen 

feladatok ellátásában, 
• Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában játékos feladatok előkészítése, 

közreműködés a gyermekek felügyelésében; kisgyermekekkel való játék, mesélés, 
stb. feladatokban való közreműködés 

• Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtárban könyvek rendezése, ABC 
sorrendbe rakása, irattározási, selejtezési munkákban való közreműködés. 

• Önkormányzatnál való feladatok ellátásában 
3.1 Dokumentálja a fogadó szervezetnél elvégzett közösségi szolgálatot. 
3.2 A közösségi szolgálatot teljesítő tanuló számára biztosítja: 

- a vállalt munka elvégzéséhez szükséges szervezett, kulturált, egészséget nem veszélyeztető, 
biztonságos feltételeket, 
- ha szükséges, pihenőidőt, 
- a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és 

irányítást, az ismeretek megszerzését, amennyiben szükséges mentort, 
- a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cselekvőképes 

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

3.3 A tanuló és az Iskola számára hivatalos igazolást állít ki a közösségi szolgálat teljesítéséről. 
4.  Egyéb rendelkezések: 
4.1 A közösségi szolgálati tevékenység egyeztetése érdekében a Fogadó szervezet bármikor 

felkereshető telefonon, e-mailben vagy személyesen.  
4.2 A közösségi szolgálati tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásról, szállításról, 

szállásról és étkezésről sem a Fogadó szervezetnek, sem az Iskolának nem kötelessége 
gondoskodni, de segíthet abban. 

4.3 Ha a közösségi szolgálat során egy utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, a tanuló köteles erre 
az utasítást adó figyelmét felhívni. A tanuló nem felel az általa okozott kárért, amennyiben 
figyelem felhívási kötelezettségének eleget tett. 

4.4 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. Az Iskolai koordinátor 
Pulius Nóra 
elérhetőségei: telefonszám: 76/500-853, e-mail: pulius@freemail.hu 
6. A Szervezet részéről a program felelőse és kapcsolattartója 
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név: dr. Menyhárt Anett jegyző     
elérhetőségei: telefonszám: 76/424-133/106 mell., e-mail: jegyzo@tiszaalpar.hu 
6.1 A mentor neve, feladatköre és elérhetőségei 
Név:   Bartucz István 
 feladatkör:  településüzemeltető 
 elérhetőségei:  0620/464-4534; email cím: bartuczistvan@tiszaalpar.hu 
7. A program megvalósulása során felmerülő módosítási kérelmek bírálatának menete 
7.1. A Felek a jelen megállapodásban megfogalmazottak módosítására irányuló jelzését követően − 
indokolt esetben – a módosítás tervezetét elkészítik. A szerződésmódosítást aláírásukkal hagyják jóvá. 
8. A Felek elállási, felmondási joga 
8.1. 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. 

8.2. 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. 
8.3. A Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek 
rendezni. 
8.4. 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 megállapodás 2 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, 
amelyből 1 darab az Iskolánál, 1 darab a Fogadó szervezetnél marad. 
Kecskemét, 2016. október 4.  
………………………………………………. 

Riczkó Eleonóra 
         ………………………………………. 

a Fogadó szervezet részéről: 
        Tagintézmény-vezető                                              dr. Vancsura István 
                                                                                                         polgármester 
 
 
19.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző 
 képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadását. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül - 1 tartózkodással - elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
221/2016. (XII.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 

 
Tárgy: Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 

 
dr. Csernus Tibor, képviselő 
        
A fogadóóra kötött programú volt? 
  
dr. Vancsura István polgármester: 
 
Levélben volt megkeresés, amit többen is aláírtak, ebben a levélben különböző problémákat 
vetettek fel a Tiszaújfalun élő emberek, úgy gondolta, hogy azokat az embereket meghívják a 
fogadóórára. Boris Ferenccel és Bartucz Istvánnal vettek részt ezen a fórumon. Megállapodtak 
az ott felvetett problémák megoldásában, az egyik fő kérelem az volt, hogy gyalogos járdát 
kértek a Bokrosi utca jobb oldalára a buszmegálló könnyebb megközelítése érdekében. Ez a 
megbeszélés kompromisszumos és jó hangulatú volt, az ilyenekre szükség is van. 
 
Szavazásra bocsátotta az előző képviselő-testületi ülés óta történt legfontosabb eseményekről 
szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - elfogadta az 
alábbi határozatot: 1 fő nem vett rész a szavazásban. 
 
222/2016. (XII.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előző Képviselő-testületi 
ülés óta történtek tárgyában  
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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 

 

20.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a 029/4 hrsz-ú terület értékesítéséről  
 Előterjesztő/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 –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

223/2016. (XII.07.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 029/4 hrsz-ú terület 
értékesítéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésben biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete felhatalmazza Dr. Vancsura 
István polgármestert a tiszaalpári 029/4 hrsz-ú terület kitűzetésére, valamint a telekmegosztás 
ingatlannyilvántartási rendszerben történő átvezettetésére az alábbiak figyelembevételével: 

- tiszaalpári 028 hrsz-út kitűzetése jelenlegi állapot szerint, 
- kerékpárút létesítéséhez szükséges 350 m2 a 4625. sz. közúttal párhuzamosan- 

figyelembevéve a tiszaalpári 028 út valós helyzetét, 
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- Papp József Sándor részére 3000 m2 terület kitűzetése- közvetlenül a kerékpárút 
létesítéséhez szükséges terület mellett- lehetőség szerint legtávolabb a 
szennyvíztisztító teleptől, 

- Fennmaradó terület kitűzetése az Anno Logisztik Kft. részére- közvetlenül a 
szennyvíztisztító telep mellett. 

 
Felkéri Pozsár Péter (6640 Csongrád, Hunyadi tér 12.) földmérő mérnökkel a kitűzésekről 
szóló szerződés megkötésére. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete támogatja az ingatlanok 
értékesítését, azonban értékükről a kitűzést követően dönt.  
 
Felelős: dr. Vancsura István 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Bálint Ágnes, műszaki- vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. Papp József Sándor, 6066 Tiszaalpár, Vak Bottyán u. 9. 
7. Anno Logisztik Kft., 6066 Tkb 350iszaalpár, Deák Ferenc u. 71/D. 
8. Irattár 

 

 
21.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 
Hozzászólás nem történt. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Képviselő-testület 19:55 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 
 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 

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


