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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 1945/2017. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 26-án 
tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: dr. Vancsura István polgármester, 
  dr. Taricska Tibor alpolgármester 
  Bartók István, Csernák Zsolt Sándor  
  Győri István (5 fő képviselő) 

dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

Külön megjelentek: Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
                                 Kiss Lajos Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 
                                 Bálint Ágnes köztisztviselő 
                                 Bartucz István településüzemeltetési előadó 
                                 Kapus Márta köztisztviselő 
                                 Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
                                 Kisné Szabó Erzsébet élelmezésvezető 
                                 Kerekes András hangtechnikus 
                             
Bejelentéssel távollevő képviselők: Ajtai Elemérné, dr. Csernus Tibor, Kézsmárki László, dr. 
Vancsura Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 19:35 órakor, hogy a Képviselő-testület 
5 fővel határozatképes.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
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Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola által ellátandó feladatok 
átszervezésének véleményezéséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
2. Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázatról 

Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

3. Előterjesztés a konyha felújítás lehetőségéről, VP-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázati 
felhívásról  
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
4. Előterjesztés a 73/2017. (IV. 04.) Kth. határozat felülvizsgálatáról, Tóth Csaba és 

Tóthné Szabó Ilona kérelméről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
5. Előterjesztés a Tiszaalpári Sportegyesület Kézilabda Szakosztályának kérelméről 

  Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

6. Előterjesztés a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című (TOP-5.1.2-16 
kódszámú) felhívásról  
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
1.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola által ellátandó 
 feladatok átszervezésének véleményezéséről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az előterjesztés részletesen tartalmazza azokat a pontokat, amiket módosítani kell. Valami 
okból kifolyólag szeretnék, ha a Képviselő-testület is véleményezné. A határozat-tervezeten 
nem kíván módosítani, úgy gondolja, ami le van írva az elfogadható. Az egyik az egész napos 
oktatásra vonatkozik, a másik, a sajátos nevelésű igényű integrált nevelése – oktatásával. 
 
Csernák Zsolt Sándor, képviselő 
 
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséhez-oktatásához sok feltételnek kell 
megfelelni, mert sok olyan dologból áll, ami külön szakképzett pedagógust igényel. Kérdés, 
hogy van-e az iskolának ilyen pedagógusa? Tudomása szerint jelen pillanatban két pedagógus 
van, aki foglalkozhat ezekkel a gyerekekkel. Ha már mozgásszervi fogyatékosokról 
beszélnek, akkor később akadály mentesíteni kell az iskolát. Az egész napos oktatásról 
szeretne kérni egy tájékoztatást. A fogyatékos tanulóknál majd eszköz igény fog felmerülni, 
mert azért nem úgy  működik, hogy neki kezd az iskola és majd lesz belőle valami, mert ők 
elég komoly nevelési igényű gyerekek. 
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dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ezek teljesen a KLIK -re tartozó szakmai dolgok. A feltétel rendszerét nem az önkormányzat 
biztosítja, akár a sajátos nevelésű gyerekeknél, akár az egész napos oktatással kapcsolatban. 
Ez mind a KLIK – nek a feladata. Nem érti, hogy miért kell a testületnek dönteni benne. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A most hatályos alapító okirat, ami még, a jelen módosítás előtti, abban benne vannak ezek a 
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése – oktatása és a zárójelben felsoroltakból 
egyedül a legutolsó nincs benne az – enyhe értelmi fogyatékos. Általában azokat a 
gyerekeket, akik integrálhatók, őket szokták általános iskolai kereteken belül oktatni, és ha 
nagyobb a probléma, akkor szokták speciális iskolában fejlesztésben részesíteni. Itt, ami 
módosítás szerepel, az-az enyhe értelmi fogyatékos lenne, a többi benne szerepel a most 
hatályos alapító okiratban. Az egész napos oktatás az ő ismeretei szerint a 8:00 órától 16:00 
óráig történik. A jelenlegi elsősök is így vannak, már nincs fél napos osztály. Ezek a gyerekek 
nem mennek délben haza, hanem az iskolai menzát veszik igénybe. 
 
Csernák Zsolt Sándor, képviselő 
 
Pont ezzel van a gondja, mert a menzával nincs kibékülve. A saját gyerekeit sem étkezteti az 
óvodában, mert a sót tiltják az ételekből, de a számára elfogadhatatlan dolgokat belerakják, 
pl.: ízfokozó. Úgy gondolja, hogy a menzán olyan ételeket kap, ami az ő nevelésükbe nem fér 
bele.  
 
Győri István, képviselő 
 
Nincs átszervezés, csak eddig nem volt benne az alapító okiratba az a két dolog, amit most 
beletettek. Az egyik, ami már működik 2016. szeptember 1-jétől, az egész napos oktatás ezt a 
KLIK finanszírozza, az önkormányzatnak egy fillérjébe nem kerül. Ami az egészben az új az 
– az egyéb pszichés fejlődési zavar feladat felvétele. Az, hogy megvan-e ezeknek az anyagi és 
a tárgyi feltétele az most nem az önkormányzatnak a kompetenciája. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Amit képviselő úr felvetett az étkeztetésről az majd egy külön téma lesz, ami szintén nagyon 
fontos. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat- tervezet elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

74/2017. (IV.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Árpád 
Fejedelem Általános Iskola által ellátandó feladatok átszervezésének véleményezéséről 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §  (4)  h) pontjában 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Egyetért a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskolában végrehajtandó feladat-
átszervezéssel: – 6.1.5. Egyéb köznevelési foglalkozás keretén belül egész napos oktatás 
felvétele, 6.1.1.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi 
fogyatékos, beszédfogyatékos, értelmi fogyatékos – enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi 
fogyatékos-hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos – látási fogyatékos) – egyéb pszichés 
fejlődési zavar feladat felvétele. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Kecskeméti Tankerületi Központ, 6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5., 
kecskemet@kk.gov.hu 

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

 

 
2.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázatról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ma a MATIC Kft- nél járt a képviselő-testület. Erről is szó esett, hogy az állomástól a Toldi 
utcáig nincs járda. Ha nyer a pályázat, akkor ennek egy része megvalósulna, mert az 
állomásig egy új járda kerülne kivitelezésre. Úgy gondolja, hogy abból az anyagból, ami most 
a járda meg lehetne csinálni azt a szakaszt is. Most arról kellene dönteni, hogy ezt a 
pályázatot benyújtsák-e?  
 
Szavazásra bocsátotta a határozat- tervezet elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

75/2017. (IV.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló pályázatról 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 
3. melléklet II. 2. c.) pontja alapján meghirdetett pályázati felhívásra pályaművet nyújt be.  
 
A pályázati kiírás alapján Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat számára a maximálisan 
igényelhető támogatás összege bruttó 15 000 000 Ft, a támogatás maximális mértéke - az 
adóerő képesség alapján –a fejlesztési költség 85%-a. 
 
A pályázat összköltsége – árajánlat alapján - bruttó 18.638.809,- Ft, az igényelt támogatás 
bruttó 15 000 000 Ft, a vállalt önerő – saját forrás -  bruttó 3.638.809,- Ft, melyre a 
Képviselő-testület a fedezetet a 2017. évi költségvetés beruházásokra betervezett 
pénzösszegből biztosítja. 
 
Határidő: 2017. május 02. 
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 

 
 
3.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés a konyha felújítás lehetőségéről, VP-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú 
 pályázati felhívásról  
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

dr. Vancsura István, polgármester 
 
Szintén egy pályázat, aminek a benyújtásával lehetőség lenne bizonyos bővítéseket elvégezni 
a konyhán, és eszközöket is beszerezni. A pályázati anyag részletesen mellékelve van. 
Szeretné elmondani, hogy lett volna lehetőség más pályázatnál új konyha létesítésére, ezért 
javasolná, hogy egy új konyha terveit készítessék el, és építését engedélyeztessék, mert most 
is az volt a probléma, hogy nem álltak rendelkezésre ilyen dokumentumok. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat- tervezet elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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76/2017. (IV.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a konyha felújítás 
lehetőségéről, VP-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázati felhívásról  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat fenntartásában 
lévő Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskola Könyvtár intézményhez tartozó Konyha 
telephely felújítására - mely a 6066 Tiszaalpár, Dobó utca 1. (400 hrsz.) szám alatt található- a 
VP-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázati kiírásra pályaművet kíván benyújtani.  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete felhatalmazza Dr. Vancsura 
István polgármestert hogy a VP-7.2.1-7.4.1.3-17 azonosító jelű „Helyi termékértékesítést 
szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című felhívás alapján 
támogatási kérelmet nyújtson be, és a támogatási jogviszony létrejötte esetén a 
kedvezményezeti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja. 
 
Határidő: 2017. május 29. 
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 

 

 

4.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés a 73/2017. (IV. 04.) Kth. határozat felülvizsgálatáról, Tóth Csaba 
 és Tóthné Szabó Ilona kérelméről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A legutolsó képviselő-testületi ülésen úgy döntöttek, hogy először vázrajzot kellene 
készíttetni. Az előterjesztés a Kossuth utcai ingatlanról szól, ami benyúlik az utcára és ennek 
a megoldását kellene véglegesíteni. 
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
Azért kellene az előző döntést felülbírálni, mert abban arról határoztak, hogy a 
telekmegosztást végezze el a földmérő és az kerüljön záradékoltatásra a földhivatalnál. Ezzel 
az a probléma, hogy az ingatlan területén, papíron még épület áll, de a valóságban már nincs 
ott semmi. Először mindenképpen az épületet kell eltüntetni az ingatlan területéről, és utána 
lehet a telekmegosztást elvégezni. 
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Győri István, képviselő 
 
Ezt már tárgyalták, akkor 150 e Ft-ot jóváhagytak arra, hogy a szennyvízberuházás miatt a 
Kossuth utca kiegyenlítésre fog kerülni. Ha az önkormányzat pénztárából átutalásra került ez 
az összeg, de a földhivatalnál nem került átvezetésre akkor itt valami nagyon sántít. Nem 
tartja helyesnek a hivatal részéről. 
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
Ami 2016. november 14-én elfogadásra került, illetve hatályba lépet TRT az, ami engedélyezi 
ennek a nyomvonalnak a rendezését. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A határozat-tervezet részletesen tartalmazza a lépéseket, az árajánlat mellékelve van. Az évek 
óta húzódó problémák megoldását rejti magában. Javasolja elfogadásra. 
 
Győri István, képviselő 
 
Az akkori képviselő-testületi határozatban 150 – 250 e Ft-ot szavaztak meg, hogy majd ez az 
összeg fedezni fogja a kárukat ezeknek a személyeknek. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat- tervezet elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 

77/2017. (IV.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2017. (IV. 04.) Kth. 
határozat felülvizsgálatáról, Tóth Csaba  és Tóthné Szabó Ilona kérelméről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 

1. A 73/2017. (IV. 04.) Kth. határozatát felülvizsgálta és azt visszavonja. 
 

2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete támogatja a 
tiszaalpári 1993-as hrsz-ú, Kossuth utcai ingatlan telekhatár- rendezését a 2008/1 
hrsz-ú Kossuth utca nyomvonalának rendezése érdekében: vállalja a telek, 
valamint Kossuth utca közti telekhatár- rendezéshez szükséges költségek 
kiegyenlítését- amelynek értelmében a magántulajdon és a közterület közötti 
telekhatár megegyezne az utcában található magántulajdonban levő ingatlanok és 
közterület telekhatárával-, illetve az 1993-as hrsz-ú ingatlan kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület művelési ág kivett beépítetlen területté való átminősítését, 
amelyért cserébe Tóth Csaba és Tóthné Szabó Ilona díjmentesen átadják 
fennmaradó- a közterület és a tulajdonukban levő ingatlan közötti-  területet 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat részére. (Az Önkormányzatot terhelő 
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költségek magukba foglalják, a földmérő munkadíját, a fölhivatali szolgáltatások 
költségeit, valamint a művelési ág változtatáshoz szükséges hatósági bizonyítvány 
illetékét, illetve az ajándékozás során felmerülő ügyvédi költséget). 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete felkéri Dr. Vancsura 
István polgármestert, fogadja el Pozsár Péter árajánlatát, amely az épület 
bontását, valamint az árajánlat 2. pontjában található telekalakítás költségét is 
tartalmazza, valamint felhatalmazza, hogy a költségeket a 2017. évi 
költségvetésből egyenlítse ki. 

 
3. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete abban az esetben biztosítja 

Tóth Csaba és Tóthné Szabó Ilona részére a művelési ág változtatással illetve, 
telekhatár- rendezéssel  érintett 1993 hrsz-ú telek további két területté történő 
megosztását,  

• amennyiben a kérelmezők az első pontban részletezett telekhatár- rendezéssel 
egyszerre kívánják megvalósítani az 1993-as hrsz-ú ingatlan telekmegosztását, 

• a kérelmezők vállalják a Pozsár Péter földmérő árajánlatának 3. pontjában 
található munkadíj többletköltségét, a szakhatósági díj megfizetését, valamint a 
telekmegosztáshoz szükséges földhivatali szolgáltatás díjainak megfizetését. 

 
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. Tóth Csaba és Tóthné Szabó Ilona, 6000 Kecskemét, Szilágyi Erzsébet u. 58. 
7. Irattár 

 

 

5.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Sportegyesület Kézilabda Szakosztályának 
 kérelméről 
   Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

dr. Vancsura István, polgármester 
 
Arról már született döntés, hogy támogatják a pályázatot, anyagilag is. Viszont egy új 
helyszín merült fel, ami mindenben megfelelne, ez pedig a sütő üzem és a volt fogorvosi 
szolgálati lakás közötti terület. Ha nyer a pályázat és ez megvalósul, akkor a korábban 
megjelölt helyszín a tornaterem és az ABC közötti terület más célra is hasznosítható marad. A 
sportegyesület ott egy kispályát szeretne kialakítani labdarúgás céljából. Az új helyszínen 
pedig egy több funkciós pálya megépülhetne. 
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Csernák Zsolt Sándor, képviselő 
 
Nem tudja, milyen méretei lehetnek ennek a pályának, de nem lehetne, hogy a sportpályán 
lévő öltözök helyén kerüljön kialakításra, mert azok egyébként is elcsúfítják a pályát. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Azok nem is öltözők, hanem a galambászok használják, de valóban arról is kellene dönteni, 
mert azok nagyon elcsúfítják a környezetet. 
 
Csernák Zsolt Sándor, képviselő 
 
Azért nem szeretné, ha azon a területen lenne, mert ott magán ingatlanok vannak és nem 
tudni, hogy ez a pálya körbe lesz-e kerítve. Ráadásul ott van egy elég nagy forgalmú közút, 
ami balesetveszélyes. Sokkal jobb helye lenne a tornaterem mögötti területen vagy a sportkör 
épülete melletti területenAzért nem ért vele egyet, mert házak között lenne bent, és esetleg 
zavarná az ott lakók nyugalmát. 
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
Ez a pálya alapvetően kézi labda pályának készülne, viszont relatívan pályához képest olcsó 
pénzért bármilyen más sporthoz szükséges felületet fel lehet rá festeni. A Sportegyesületnek 
van egy labda fogó hálója, amit az ABC melletti területre terveztek, ezt a hálót ugyanúgy a 
másik pályára is fel tudják tenni. Azért gondolták a sütő üzem melletti területet, mert a házak 
között talán egy kicsit védettebb helyen lehetne ezeket a sportokat végezni. 
 
Győri István, képviselő 
 
Annak nagyon örül, hogy azt a pályát többféle célra is lehet használni, de most is azt mondja, 
hogy a tornaterem és az ABC közötti területre kellene megépíteni. Ezen a területen az 
iskolások is igénybe vehetnék ezt a pályát. Szeretné, ha a Sportegyesület és az iskola 
megegyezne ennek a pályának a használatáról. A sütőüzem melletti területen sokkal jobban el 
tudna képzelni szolgálati, ifjúsági lakásokat. 
 
Bartók István, képviselő 
 
A konyhát hova tervezik majd? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Azt kellene az iskola melletti területre tervezni. Arról kellene most dönteni, hogy ezt a 
helyszínt elfogadják, vagy nem fogadják el. 
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
A Sportegyesülettől tudja, hogy a sportpálya és az ABC közötti területre az idei évbe, 
szeretnének locsoló berendezést telepíteni, és egy rendes füves kis pályás foci pályát készíteni 
a gyerekeknek. Sok gyerek van a településen, akik a BOZSIK programba részt vesznek, és 
nekik nem mindegy, hogy füvön tanulnak meg focizni vagy a gumiborítású pályán. 
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Győri István, képviselő 
 
Füves pályának ott a nagy pálya, ez egy nagyon gyenge érv. 
 
 dr. Vancsura István, polgármester 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat- tervezet elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

78/2017. (IV.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Sportegyesület 
Kézilabda Szakosztályának kérelméről 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat  Képviselő- Testülete hozzájárul, hogy a tulajdonában 
levő 511 hrsz-ú ingatlan területén a Tiszaalpári Sportegyesület a 2017- 2018. évi TAO 
pályázat keretén belül fejlesztéseket végezzen- amely egy gumiborítású kültéri kézilabda 
pálya kivitelezését jelenti,- valamint hozzájárul, hogy a Tiszaalpári Sportegyesület- a 
fenntartási költségek viselése ellenében- beruházás megvalósítását követően határozatlan 
ideig- de minimum 10 évig- térítésmentesen használja a területet. 
 
Felelős: dr. Vancsura István 
Határidő: értelemszerű 
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Bálint Ágnes, műszaki- vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. Tiszaalpári Sportegyesület, 6066 Tiszaalpár, Szent Imre tér 15/b. 
7. Irattár 

 
 
6.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című (TOP-5.1.2-16 
 kódszámú) felhívásról  
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ez egy konzorciumos pályázat, a megye járásai pályázhatnak külön. Tiszaalpár 
Tiszakécskével tudna közösen pályázni. Két lehetőség van, hogy konzorcium tagként vagy 
partnerként. Javasolja a konzorciumi tagságot, mert az közvetlen beleszólást is enged a 
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pályázatba. Ez nem materiálisan kézzel fogható pályázat, hanem képzések, munkahely 
teremtés és egyéb dolgok elősegítését célozza ez a pályázat.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat- tervezet elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

79/2017. (IV.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Helyi foglalkoztatási 
együttműködések” című (TOP-5.1.2-16  kódszámú) felhívásról  
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzata részt kíván venni a Tiszakécskei Járás és a 
Kecskeméti Járásból a Kecskemét Megyei Jogú Város által létrehozott paktumhoz nem 
csatlakozott érintett települései által megvalósítandó TOP-5.1.2-16 kódszámú, a „Helyi 
foglalkoztatási együttműködések” felhívásra benyújtandó támogatási kérelem pozitív 
elbírálása esetén megvalósuló helyi foglalkoztatási együttműködésben konzorciumi tagként. 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a konzorcium 
vezetője Tiszakécske Város Önkormányzata legyen. Egyben megbízza a konzorcium vezetőt, 
hogy a támogatási kérelem benyújtásához szükséges tevékenységeket, dokumentációt készítse 
elő.  
Amennyiben a támogatási kérelem előkészítéséhez pénzügyi fedezetre van szükség, úgy 
jóváhagyásra terjessze azt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
Határidő: azonnal 
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 

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Képviselő-testület rendkívüli ülését 20:07 órakor bezárta. 

 
K.m.f. 

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


