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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 2062-2/2017. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 12-én 

19:00 órakor tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: dr. Vancsura István polgármester, 
  Ajtai Elemérné, Bartók István 
  Csernák Zsolt Sándor, Győri István (5 fő) 

dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

Külön megjelentek:   Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
 Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Kiss Lajos Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 
 Bálint Ágnes köztisztviselő 
 Bartucz István településüzemeltetési előadó 
 Kapus Márta köztisztviselő 
 Kerekes András hangtechnikus 
 Víglási Krisztina újságíró 
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselő: dr. Csernus Tibor 
 
Bejelentéssel távollevő képviselők: dr. Taricska Tibor alpolgármester, Kézsmárki László, dr. 
Vancsura Zoltán  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 19:55 órakor, hogy a Képviselő-testület 
5 fővel határozatképes.  
 
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 hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról szóló 
rendelettervezetről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

2. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 
rendelettervezetről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

3. Előterjesztés az Esze Tamás u. 82. sz. alatti ingatlan csapadékvíz elvezetéséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

4. Előterjesztés köztéren felállítandó műalkotás szakvéleményének kéréséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

5. Beszámoló a Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség 2016. évi működtetéséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

6. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásban végzett 
munkáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

7. Előterjesztés a TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázatról 
Előterjesztő/Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

8. Előterjesztés a Tiszaalpár 0125/24 hrsz.-ú területre vonatkozó használati 
megállapodásról  
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

9. Előterjesztés rendezvénysátor üzemeltetéséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

10. Előterjesztés Alpárfeszt 2017 rendezvény támogatásáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

11. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző képviselő-
testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

12. Előterjesztés Ágoston Béla kérelméről: a 30/2017. (II.15.) Kth. határozat kapcsán 
készült értékbecslés elkészültéről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
13. Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
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Zárt ülés 
 

 
14. Előterjesztés átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

15. Előterjesztés „Pedagógusok a kistelepülésekért” díjról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

16. Előterjesztés Mogyoró Mariann és Radu Loredan által benyújtott helyi lakáscélú 
támogatás igényléséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
1.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
 történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról szóló 
 rendelettervezetről 
 Előterjesztő/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 –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2017.(V.15.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról 

(lásd melléklet) 
 

 
2.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 
 rendelettervezetről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Megkérné jegyző asszonyt mondja el a módosításokat. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A nyári étkeztetésnél ki kerülne a d.) pont, hogy ne csak a Tiszaalpári Árpád Fejedelem 
Általános Iskolába járó gyerekek vehessék igénybe. A másik a 21.§. (2) bekezdésénél az a.) 
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pontnál 50 % - os, támogatás, a b.) pontnál pedig 25 % - os támogatás a térítési díjra. A 21.§. 
– nál még a hatálya is: a folyamatban lévő ügyekre kell alkalmazni. A rendelet pedig a 
kihirdetést követő napon lép hatályba.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított rendelet- tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – nem fogadta 
el az alábbi rendeletet: 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges. A polgármester úrnak/képviselőknek 
lehetősége van újraszavazást kérni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
Újraszavazást kér. 
Szavazásra bocsátotta a módosított rendelet- tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2017.(V.15.) önkormányzati rendelete 

A pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról 
 (lásd melléklet) 

 
 
3.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés az Esze Tamás u. 82. sz. alatti ingatlan csapadékvíz elvezetéséről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Javasolná, hogy az ott lévő lakosokat hívják össze és kérjék ki a 
véleményüket, hogy ők hogyan gondolják, hiszen ők a károsultjai a csapadék víznek. 
Természetesen megoldást jelenthetne az árkok kialakítása, de már sok helyen parkosítás van, 
ezért elég nehéz lenne megvalósítani. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat- tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

80/2017. (V.12.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Esze Tamás u. 82. sz. 
alatti ingatlan csapadékvíz elvezetéséről  



6 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 6066 Tiszaalpár, Esze Tamás u. 
82. szám alatti lakos kérelmével kapcsolatban úgy döntött, hogy dr. Vancsura István 
polgármester egy egyeztető megbeszélésre hívja össze az Esze Tamás utca lakosait. Majd a 
soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő a csapadékvíz elvezetés megoldásának 
lehetőségét.  
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Buzder-Lantos János 6066 Tiszaalpár, Esze Tamás. u. 82. 
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. Boris Ferenc közterület-felügyelő 
7. Irattár 

 
 
4.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés köztéren felállítandó műalkotás szakvéleményének kéréséről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Az elmúlt napokban kérdést intéztek Lázár János miniszter úrhoz 
ez ügyekben, hogy néhány település állított Horthy Miklósról szobrot és ezekről mi a 
véleménye. Röviden azt mondta, hogy a Kormány nem kíván állítani, de minden település 
úgy dönt, ahogy akar. A bizottsági ülésen egyértelművé vált, hogy a témában az informáltság 
nem egyforma a képviselők részéről, ami egyértelműen befolyásolta a szavazás tényét. 
 
Győri István, képviselő 
 
Támogatja a polgármester urat. Nem érti, hogy a Horthy Miklós Egyesület a szakvéleményt 
miért nem szerzi be, azt a tájékoztatást kapta, hogy ingyen megcsinálják. Most százezreket 
ráköltenek a véleményezésre, ezt nem tartja helyesnek. 
 
Bartók István, képviselő 
 
Kötelező az ilyen szobrokat véleményezni? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni. A 
Bársony Mihály szobornál is volt, kijött egy bizottság megnézték a helyszínt. Kötelező. 
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Győri István, képviselő 
 
Szerezze be az egyesület a szakvéleményt. 
 
Kiss Lajos, a bizottság 
 
Végignézte a Lázár Jánossal készített interjút, és azt mondta, hogy a Magyar Kormány 
számára, mint történelmi személyiség, Horthy vállalhatatlan. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Akkor nem változott a világ. 
 
Kiss Lajos, a bizottság 
 
Furcsának tartja, hogy ami ennyire megoszt embereket, azt 7-10 ember akarja eldönteni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A megosztás az éppen az informálatlanságból adódik. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat- tervezet elfogadását. A bizottság nem támogatta. 
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül,1 tartózkodással –nem fogadta 
el az előterjesztést: 2 fő nem vett részt a szavazásban. 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Beszámoló a Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség 2016. évi működtetéséről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a beszámolót. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat- tervezet elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással –elfogadta a 
határozatot: 
 
81/2017. (V.12.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Holt – Tisza Tulajdonosi 
Közösség 2016. évi működtetéséről 
 



8 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 

A Holt – Tisza Tulajdonosi Közösség 2016. évi működtetéséről szóló beszámolót 
megtárgyalta és az előterjesztésben leírtakkal megegyezően elfogadta. 
 
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. dr. Csernus Tibor képviselő 
6. irattár 

 
 
6.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásban végzett 
 munkáról 
 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, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
82/2017. (V.12.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett 2016. évi munkáról szóló 
beszámoló elfogadása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 

A Képviselő-testület dr. Vancsura István polgármester, mint a Szociális és Gyermekjóléti 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának tagja által készített 2016. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
 
 



9 

 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
A 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. Irattár 

 
 

7.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázatról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a I. határozat- tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
83/2017. (V.10.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-BK1 
azonosítószámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” pályázat benyújtásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata a Terület- és Területfejlesztési Operatív Programban 
(TOP-3.1.1-16) a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázaton pályaművet 
kíván benyújtani bruttó 435.000.000- Ft összköltséggel, br 435.000.000,- Ft igényelt 
támogatással.  
Benyújtani tervezett pályázat címe: Belterületi kerékpárút hálózat fejlesztés Tiszaalpáron 
A projektmenedzsment tevékenység ellátására igénybe veszik a Bács- Kiskun Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft. munkáját, konzorciumi együttműködési megállapodást kíván 
kötni a határozat melléklete szerinti tartalommal.  
 
Dr. Vancsura István polgármestert felhatalmazza a Képviselő- testület, hogy a pályázat 
előkészítési munkáiban eljárjon, a pályázat benyújtásához szükséges véglegesítő nyilatkozatot 
illetve minden szükséges dokumentumot aláírjon, a szükséges nyilatkozatokat megtegye. 
 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
Határidő: a pályázati dokumentáció benyújtása 
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Határozatról 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: 

 
Szavazásra bocsátotta a II. határozat- tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
84/2017. (V.12.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-BK1 
azonosítószámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” pályázat tervezői 
ajánlatkérésekkel kapcsolatban 
  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata a TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című pályaműve kapcsán a tervezői ajánlattételi felhívást az alábbiak 
részére küldi meg: 

- Utas- Group Kft. (6000 Kecskemét, Felsőszéktó 103/2.) 
- Delta Plan Tervező Bt. (6400 Kiskunhalas, Erdei F. tér 6/c. II/36.) 
- Liszkai Bt. (6200 Kiskőrös, Bethlen G. u. 26.) 
- Celica 2004 Bt. (6034 Helvécia, Gazdasági dűlő 36/a.)  

 
Az árajánlatnak tartalmaznia kell: 

o engedélyes tervkészítés  
o kiviteli tervkészítés 
o közműegyeztetések lebonyolítása 
o árazatlan és normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes árazott 

tervezői költségvetés 
o engedélyes eljárás lefolytatása 
o a pályázatban kötelezően elkészítendő Kerékpárforgalmi Hálózati Terv 

tanulmány elkészítésben közreműködés, KKK tervzsűri eljárásrendnek 
megfelelő tervzsűrin a műszaki tartalom és a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv 
képviselése, megvédése 

o biztonsági audit lefolytatása 
 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
Határidő: 2017. május 19. 12:00 
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Határozatról értesül: 
1. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan, 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, 
5. Utas- Group Kft. (6000 Kecskemét, Felsőszéktó 103/2.) 
6. Delta Plan Tervező Bt. (6400 Kiskunhalas, Erdei F. tér 6/c. II/36.) 
7. Liszkai Bt. (6200 Kiskőrös, Bethlen G. u. 26.) 
8. Celica 2004 Bt. (6034 Helvécia, Gazdasági dűlő 36/a.)  
9. Irattár 

 
 
8.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpár 0125/24 hrsz.-ú területre vonatkozó használati 
 megállapodásról  
 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, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

85/2017. (V.12.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári 0125/24 hrsz-ú 
ingatlan vonatkozásában fölhasználati megosztásról szóló megállapodás  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tiszaalpári 0125/24 helyrajzi 
szám alatti ingatlan vonatkozásában a csatolt térképmásolat alapján használati megállapodást 
elfogadja.  
 
Felhatalmazza dr. Vancsura István polgármestert a fent jelölt ingatlanra vonatkozó használati 
megállapodás aláírására. 
 
     
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
              dr. Menyhárt Anett jegyző 
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A határozatról értesül: 
1. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
4. Bálint Katalin pénzügyi és gazd. csoportvezető, elektronikusan, 
5. Irattár 

 
 

9.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés rendezvénysátor üzemeltetéséről 
 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, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

86/2017. (V.12.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendezvénysátor 
üzemeltetési megállapodás 3. sz. módosítása  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Rendezvénysátor 
üzemeltetési megállapodás 3. sz. módosításában foglaltak értelmében a 40 db sörpad garnitúra 
beszerzéséhez, annak költsége lakosságszám-arányos megosztásának Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatát terhelő összegéhez. 
 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan, 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, 
5. Kunszállás Község Önkormányzata, 6115 Kunszállás, Dózsa Gy. u. 24. 
6. Irattár 
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10.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Alpárfeszt 2017 rendezvény támogatásáról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

dr. Csernus Tibor képviselő 20:12 órakor megérkezett a Képviselő-testület ülésére, 
így a jelenlévő képviselők létszáma 6 fő 

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: 
 

87/2017. (V.12.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alpárfeszt 2017 
rendezvény támogatásáról  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Sánta Zoltán és Bodor Ádám az 
Alpárfeszt 2017 nevű program szervezőinek támogatási kérelmet megtárgyalta, a rendezvény 
megvalósításához 30 000 Ft támogatást biztosít a Gyereknapra biztosított előirányzat terhére. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető  
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Festő-Hegedűsné Istvánné ügyintéző 
6. Sánta Zoltán és Bodor Ádám Tiszaalpár 
7. irattár 

 
 

11.) 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 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

88/2017. (V.12.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatok tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 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. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az előző képviselő-testületi ülés óta történt legfontosabb eseményekről 
szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
89/2017. (V.12.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előző Képviselő-testületi 
ülés óta történtek tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésben biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
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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 

 
 

12.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Ágoston Béla kérelméről: a 30/2017. (II.15.) Kth. határozat 
 kapcsán készült értékbecslés elkészültéről 
 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: 
 

90/2017. (V.12.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ágoston Béla kérelméről: a 
30/2017. (II.15.) Kth. határozat kapcsán készült értékbecslés elkészültéről 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Ágoston Béla 
kérelmét, valamint a beérkezett árajánlatokat az önkormányzat tulajdonában álló 1698 hrsz.-ú 
ingatlan egy részének eladása vonatkozásában. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2017. (II. 15.) Kth. 
határozatában elfogadott terület megosztásával egyetért:  

• felkéri Dr. Vancsura István polgármestert a telekalakításhoz szükséges földmérési 
munkák Pozsár Péter földmérővel történő elvégeztetésére- annak árajánlata alapján. 

• felhatalmazza Dr. Vancsura István polgármestert, Ágoston Béla vevővel való 
adásvételi szerződés aláírására az alábbiak figyelembevételével: 
- Az adásvételi szerződést, valamint a hozzá kapcsolódó jogi, földhivatali 

feladatokat a vevő által felkért ügyvéd készíti elő/végzi el, a  a vevő saját 
költségére. 
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- A telekrész bruttó 549 Ft/m2 áron kerüljön értékesítésre, amelynek pontos mérete 
a földmérést követően válik ismertté. 

- Az adásvételi szerződés tartalmazza, hogy a vevő a szerződés aláírásával vállalja 
az ügyben, Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat részére felmerült költségek 
vételárral egyszerre történő kiegyenlítését (értékbecslés díja, földmérő munkadíja, 
földhivatali szolgáltatások költségei) 

 
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. Ágoston Béla, 6000 Kecskemét, Vágó u. 21-23. 
7. Irattár 

 

 

12.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 
dr, Csernus Tibor, képviselő 
 
Nem tudott jelen lenni az ülésen, ezért tájékoztatást szeretne kérni az elhangzottakról. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Csernák Zsolt bizottsági elnök úr a balesetveszélyes kihajtásokat javasolta megnézni a 
településen. A kamionok utcán való parkolását lehetőség szerint meg kellene tiltani, 
különösen akkor mikor az új út majd elkészül, és ezt helyi rendeletbe kellene szabályozni. 
Teherautóknak behajtani tilos táblát a Király saroktól, illetve 20 tonnás tiltó táblát, a 
mellékutcákba 5 tonnánál nagyobb autók ne hajthassanak be. Régi temetővel kapcsolatban: 
mit lehetne csinálni. Következő képviselő-testületi ülés valamelyikére majd beterjesztésre 
kerül, nyilvánvaló, hogy kegyeleti park kialakítása lenne célszerű. Korábban már készültek 
tervek, még Vajda Márta készítette. A föld utaknál ki lógnak az ágak és a mezőgazdasági 
gépekben kárt okoznak. Ezeket nézzék meg és lehetőség szerint próbálják megszüntetni. 
Kerekes Andrásnak volt egy észrevétele, hogy a Deák Ferenc utcán jó lenne legalább három 
fekvő rendőrt elhelyezni, mert egyesek elég komoly sebességgel közlekednek. 
 
dr, Csernus Tibor, képviselő 
 
A fekvő rendőrt erősen megfontolás tárgyává tenné, mert volt ilyen jellegű kezdeményezés 
Nyárlőrincen is, és azóta már felvették a fekvő rendőrt, mert attól nem biztos, hogy lassítanak, 
de ugyanúgy végig csattog rajta és ez éjszaka egy igen kellemes élmény lehet. Ő részéről is 
lett volna egy észrevétel, az Alkotmány utcán a késő tél kora tavasz folyamán igen intenzív 
fanyesésbe kezdtek, bízik benne, hogy azok a fák helyre fognak állni. Kicsit átgondoltabban 
javasolná ezt a közeljövőben megtenni, mert közeledik a nyár és semmiféle árnyékot nem 
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fognak adni. Az utcakép is elég érdekessé vált ezekkel a csonkokkal. Körülbelül 10-15 cm 
átmérőjű csonkok vannak ott, és egyelőre nem úgy tűnik, hogy ez olyan nagyon fakadni 
szeretne. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Aggodva figyeli ő is, hogy kihajtanak – e, ezek a fák, de van, amelyik elindult. 
 
Csernák Zsolt Sándor, képviselő 
 
Miért kellett ennyire megnyesni? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Valószínű az motiválta ezt a nagy nyesést, hogy a gömb kőrisek is ilyen módon lettek 
megnyesve és gyönyörűen kihajtottak. 
 
Győri István, képviselő 
 
A Holt-Tisza partján lévő fákat vágja az önkormányzat 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem tud róla. 
 
Győri István, képviselő 
 
Egy dolgot ki szeretne hangsúlyozni, az önkormányzat 3 fát ültetett el a Fricska lejárónál, a 
többi fűzfát a Kiskunság Nemzeti Park ültette. Az önkormányzatnak egy forintjába nem 
került, tisztelt tiszaalpári lakosok. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elég sok fűzfát az önkormányzat ültetett és nem a Kiskunsági Nemzeti Park. 
 
Csernák Zsolt Sándor, képviselő 
 
A Holt-Tisza partján vannak földterületek, beszélt a tulajdonosokkal és eladnák azokat a 
földeket, ha az önkormányzat megvenné. Az önkormányzat részéről jó lenne azt megvenni. 
 
Győri István, képviselő 
 
Törvénytelen út kihelyezés történt a vadászház felé jobb oldalt, ott 12 m a kövesúttól az 
önkormányzat területe. Javasolná, hogy mivel Bartucz István és Barna Sándor évek óta nem 
fizetnek bérleti díjat és használják az önkormányzat tulajdonát, vegyék meg. Törvénytelen ott 
az egész tranzakció. 
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Bartucz István, településüzemeltetés előadó 
 
Valami olyan kijelentést tett Győri képviselő úr, hogy törvénytelenül használ önkormányzati 
földet. Szeretné ezt pontosítani vagy vonja vissza ezt a vádat, mert a következő testületi ülést 
nem biztos, hogy látni fogja az, aki most nézi. Tudomása szerint mérnök által kimért karó van 
a gazda portánál letéve, mellette a közterületen még le is nyírta a füvet. Kérné a képviselőket, 
hogy nézzenek utána a földhivatalnál és a következő képviselő-testületi ülésen elmondanák 
nyilvánosan, hogy hol van ott a mezsgye. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő 
 
A napirendi ponthoz szeretné még szólni. Konkrétan az-az út éppen, hogy majdnem olyan 
széles, mint az aszfalt. Az-az út időtlen idők óta ott van. 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Képviselő-testület 20:26 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 
 


