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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 2292/2017. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 31-én 
tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: dr. Vancsura István polgármester, 
  Bartók István, Csernák Zsolt Sándor  

dr. Csernus Tibor, Győri István (5 fő képviselő) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
                                 Kiss Lajos Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 
                                 Kapus Márta köztisztviselő 
                                 Kerekes András hangtechnikus 
 
Bejelentéssel távollevő képviselők: dr. Taricska Tibor alpolgármester, Ajtai Elemérné, 
Kézsmárki László, dr. Vancsura Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 19:42 órakor, hogy a Képviselő-testület 
5 fővel határozatképes.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pont elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontot. 
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Napirendi pont: 
 
 Előterjesztés az adósságkonszolidációs pályázat megvalósításához szükséges 
 módosításokról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Kapus Márta titkársági ügyintéző 
  
Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés az adósságkonszolidációs pályázat megvalósításához szükséges 
 módosításokról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Kapus Márta titkársági ügyintéző 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat- tervezet, miszerint a 22 utca rangsorolva lenne, 
első helyre tennék azokat az utcákat, amikre futja a keret, utána a még fontossági sorrendbe 
lévő utcák következnének, és legvégül, azok az utcák, amire vélhetőleg már nem jut keret. A 
pályázat kiírója fent tarja magának azt a jogot, hogy minden utcára külön kér árajánlatot, és 
minden utcát külön fog elbírálni. Nem egy pályázó fogja elnyerni valamennyi utcát, hanem a 
képviselő-testület által meghatározott és a legjobb árat adó nyer. Több kivitelező is nyerhet 
ezen a pályázaton.  
 
A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
 

97/2017. (V.31.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságkonszolidációs 
pályázat megvalósításához szükséges módosításokról 
 
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 2015-ben megnyert 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatoknak kiírt pályázati 
konstrukciót az alábbi tartalommal módosítja: 
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A felújítandó utcák: 
• Vak Bottyán utca (Dózsa György utcától- Csokonai Vitéz Mihály utcáig) 
• Esze Tamás (Vak Bottyán- Hétvezér között) 
• Esze Tamás u. (játszótér előtt) 
• Szent Imre tér 
• Móricz Zsigmond 
• Táncsics M. (Balassa u.- Jókai M. között) 
• Katona József utca 
• Dózsa György utca (Bocskai u. –Thököly u. között) 
• Kossuth Lajos utca 
• Köztársaság utca 
• Szent László tér 
• Mártírok útja 
• Szent István utca 
• Honfoglalás utca 
• Jókai Mór utca 
• Kazinczy Ferenc utca 
• Bajcsy- Zsilinszky utca 
• Fecske utca óvoda felöli rész 
• Fecske utca Rákóczi u. felöli vége 
• Balassa Bálint utca 
• Deák Ferenc utca 

 
Az ajánlattételi felhívás tartalmazza, hogy az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az 
ajánlatok elbírálásakor: 

• utcánként elbírálhatóak legyenek az ajánlatok,  
• az egyes tételek/utcák kihagyhatóak legyenek, 
• nem egy ajánlattevőtől fogadja el a fent megjelölt utcák kivitelezését, azaz több 

nyertest hirdethet, így a kivitelezést nem egy vállalkozó készítené. A 
vállalkozói szerződésben meghatározásra kerül az egyes utcák kivitelezését 
végző vállalkozó. 
 

Kéri, hogy keretösszeg ne kerüljön bele az ajánlattételi felhívásba, az ajánlatok 
tételesen (utcánként) kerüljenek árazásra.  
 
Kacziba Sándor Tiszaalpár, Bokrosi u. 19. sz. alatti lakost felkéri szakmai 
segítségnyújtásra a kivitelezéshez.  
 
Felkér Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a Támogatási szerződés-módosítást 
kezdeményezze a Belügyminisztériumnál.  
 
Határidő: azonnali 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
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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 19:45 órakor bezárta. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

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

                    polgármester                                                    jegyző 

 


