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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 2348/2017. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.június 09-én 

19:00 órakor tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: dr. Vancsura István polgármester, 
  dr. Taricska Tibor alpolgármester 
  Bartók István, Csernák Zsolt Sándor 

dr. Csernus Tibor, Győri István 
Kézsmárki László (7 fő) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

Külön megjelentek:   Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
 Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Molnár István Belső Ellenőr 
 Bartucz István településüzemeltetési előadó 
 Kapus Márta köztisztviselő 
 Kerekes András hangtechnikus 
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Bejelentéssel távollevő képviselők: Ajtai Elemérné, dr. Vancsura Zoltán  

 
dr. Taricska Tibor képviselő 21:09 órakor kiment a képviselő-testületi ülésről 

így a jelenlévő képviselők létszáma 6 fő 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 21: 07 órakor, hogy a Képviselő-testület 
6 fővel határozatképes. 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. Rendőrségi beszámoló Tiszaalpár Nagyközség 2016. évi közrend-közbiztonsági 
helyzetéről  
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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2. Előterjesztés a 2017/2018-as óvodai nevelési év előkészítéséről, tájékoztató szülők 

kérelméről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

3. Előterjesztés az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2016. 
évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről  
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

4. Előterjesztés a kerékpárút nyomvonaláról  
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

5. Előterjesztés a TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázat tervezői feladatainak ellátására 
vonatkozó ajánlatkéréséről  
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

6. Előterjesztés az adósságkonszolidációs pályázat megvalósításához szükséges 
módosításokról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

7. Előterjesztés arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítéséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

8. Előterjesztés Kaczibáné Bartucz Nikolett vételi szándékáról a 0274/146 hrsz-ú 
ingatlan vonatkozásában 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

9. Előterjesztés Bársony Melinda kérelméről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

10. Előterjesztés Kádár Lajos Nyugdíjas Klub rendezvény költségeinek biztosítására 
vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

11. Előterjesztés Kecskeméti Református Gimnázium oktatási intézménnyel való 
együttműködési megállapodás megkötése tárgyában az iskolai közösségi szolgálat 
közös lebonyolításáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

12. Előterjesztés haszonbérleti szerződés felmondásának kezdeményezéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

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

 
14. Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
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Zárt ülés 
 

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

 
1.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Rendőrségi beszámoló Tiszaalpár Nagyközség 2016. évi közrend-
 közbiztonsági helyzetéről  
 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: 
 

98/2017. (VI.09.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagyközség 
2016. évi közrend- közbiztonsági helyzetéről  
 
Tiszaalpár Nagyközség 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 Kecskeméti Rendőrkapitányság 
Tiszakécske Rendőrőrs által készített Tiszaalpár Nagyközség közbiztonsági helyzetéről, a 
Kecskeméti Rendőrkapitányság közbiztonság érdekében 2016. évben tett intézkedéseiről, az 
azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót 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 
5. Kecskeméti Rendőrkapitányság Tiszakécske Rendőrőrs Vezetője, 
6. irattár 

 

 
dr. Taricska Tibor képviselő 21:09 órakor visszajött a képviselő-testületi ülésre 

így a jelenlévő képviselők létszáma 7 fő 
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2.) Napirendi pont: 

 Tárgy: Előterjesztés a 2017/2018-as óvodai nevelési év előkészítéséről, tájékoztató 
 szülők kérelméről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Bartók István, képviselő 
 
Névszerinti szavazást szeretne kérni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a névszerinti szavazás elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
névszerinti szavazást. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Felolvasná a határozat-tervezetet. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában a csoportok számát hét csoportban határozza 
meg. A 7. csoport működtetéséhez szükséges személyi és dologi kiadásokat az egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson belülre - Iskolaműködtetési támogatás - 
25.044.000 Ft terhére biztosítja.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felkéri dr. Menyhárt Anett jegyző asszonyt a név szerinti szavazás lebonyolítására. 
 

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

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – nem fogadta 
el a határozatot.  
  
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A busznak a kérdésében nem született határozat. A Volánnal egyeztetett, ha július 31- ig nem 
küldik el a határozatot nem lesz elég idejük lefolytatni az egyeztetést a minisztériummal, és 
szeptember 1 – jétől ugyanúgy fizetni kell a 70.000 Ft – ot. Szeretne szavazást kérni a 
buszjárat megszüntetésében. Az óvodavezető asszony felmérte az igényt, és le is írta, hogy 
késés, hiányzás nem volt, a szülők megoldják ezt a kérdést. 
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Bartók István, képviselő 
 
Volt arról szó, hogy ezzel kapcsolatban egy pályázatot nyújtanak be.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Arról még nem tudnak semmit. 
 
Bartók István, képviselő 
 
És ha nyer a pályázat? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Akkor újra lehet indítani. Azért kell ez a határidő, mert a minisztériumba el kell küldeni, ott 
30 nap kell, hogy véleményezzék, ha nem nyilatkozik, akkor hozzájárulásnak kell tekinteni. 
Az óvodavezető asszonynak volt egy olyan kérése, hogy a dajka létszámát ne június 30 – ával 
hanem december 19 –ével szüntesse meg a képviselő-testület, mert így a nyugdíjas dajkának 
kifut a felmentési ideje. A költségvetési rendelet is lehetőséget ad erre. Ennek a 2 határozat-
tervezetnek a függvényében most dönteni kellene. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a busz megszüntetését. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással –elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
99/2017. (VI.09.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda és a település buszmegállói közötti buszjárat megszüntetése 

Tiszaalpár Nagyközség 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 Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvodába járó gyermekek intézménybe szállítását és hazaszállítását biztosító, a település 
meghatározott buszmegállóit érintő reggeli és délutáni buszjárat megszüntetését kéri a 
2017/2018-as nevelési év kezdetétől, 2017. szeptember 1-jétől. 
 
Felelős: dr. Vancsura István Polgármester 
Határidő: 2017. június 30. 
 
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 
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5. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda, 
6. DAKK Dél- Alföldi Közlekedési Központtal (6000 Kecskemét, Noszlopy Gáspár park) 
7. irattár 

 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A képviselő-testület a 40/2017.(II.22.) Kth. határozata szerint a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda dajka létszámát egy fővel csökkentette június 30-ai határidővel. A képviselő-
testület engedélyezi, hogy a fent megjelölt létszámcsökkentés határideje 2017. december 19. 
legyen. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy a dajka munkaviszonya ne június 30 –ával, hanem december 19 – 
ével, szűnjön meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással –elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
100/2017. (VI.09.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvodában engedélyezett foglalkoztatotti létszámról 
 
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 a 41/2017. (II.22.) Kth. határozata a Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda dajka létszámkeretét 1 fővel csökkentette 2017. június 30-ai határidővel. 
 
A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a fent megjelölt létszámcsökkentés határideje 2017. 
december 19. legyen. 
 
Felelős: dr. Vancsura István Polgármester 
Határidő: határozatban foglaltak szerint 
 
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. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda, 
6. Belső ellenőr, 
7. irattár 
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3.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési 
 szervek 2016. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről  
 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 – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

101/2017. (VI.09.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi belső ellenőrzési 
beszámoló jóváhagyásáról  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
A képviselő-testület az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2016. 
évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
Felelős: dr Vancsura István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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 

 
 
4.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a kerékpárút nyomvonaláról  
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

102/2017. (VI.09.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16 kódszámú 
pályázat nyomvonaláról 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testület a Terület- és Területfejlesztési 
Operatív Programban (TOP-3.1.1-16) a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című 
pályázati kiírásra benyújtandó dokumentáció elkészítésekor kéri, hogy az alábbi nyomvonal 
kerüljön kidolgozásra: 
 

- Polyákfalut elhagyva a vasúti átjárótól indulna a falu felé, 
- majd a kerteknél felmegy a vasút mellé, 
- a Táncsicson kijelöléssel az Alkotmány utcáig, 
- a Csokonai Vitéz Mihályon kijelöléssel a Thököly utca kereszteződéséig, 
- majd a Thököly utcán új út építéssel az összekötő útig, 
- az összekötő út mentén a József Attila utcáig, 
- a József Attila utcán kijelöléssel a Bokrosi utca kereszteződéséig, 
- majd onnantól pedig a 4501-es út mellett új kerékpárút építéssel a kereszteződésig. 

valamint 
- a Csokonai Vitéz Mihály kereszteződésnél a Bajcsy- Zsilinszky utcától az Alkotmány 

utcáig, 
- majd a 4625 ös út mentén a Matic Kft. új üzeméig, ahol átmenne a túloldalra. 

 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert a pályázati dokumentáció fenti tartalom szerinti 
kidolgoztatására. 
 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
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 

 
 
5.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázat tervezői feladatainak 
 ellátására vonatkozó ajánlatkéréséről  
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
103/2017. (VI.09.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-BK1 
azonosítószámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” pályázat tervezői 
ajánlatkérésekkel kapcsolatban 
 
Tiszaalpár Nagyközség 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. június 19. 12:00 
 
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 
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6.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés az adósságkonszolidációs pályázat megvalósításához szükséges 
 módosításokról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
104/2017. (VI.09.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016-ban megnyert 
adósságkonszolidációs pályázat tartalmának módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközség 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 2016-ban megnyert 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatoknak kiírt pályázati 
konstrukciót az alábbi tartalommal kívánja módosítani: 
 
A felújítandó utcák: 

1.  Kinizsi Pál u. (Jókai M. u. - Zápolya u. között) 
2.  Kinizsi Pál u. (Zápolya u. - Bethlen G. u. között) 
3.  Bethlen Gábor (Kinizsi P. u. vége) 
4.  Toldi Miklós u. 
5.  Köztársaság u. (Újfalu felöli rész) 
6.  I.Géza király u. (Toldi u. - Köztársaság u. között) 
7.  I.Géza király u. (Köztársaság u. - Móricz Zs. u. között) 
8.  I.Géza király u. (Móricz Zs. u. - Csokonai u. között)- FÉLPÁLYA 
9.  Thököly u. (Móricz ZS.- Köztársaság u. között) 
10.  Thököly u. (Arany J. u.- Zrínyi M. u. között) 
11.  Thököly u. (Csokonai u.-tól Móricz Zs. u. felé) 
12.  Bocskai u. (Dózsa György- Hunyadi J. közötti szakasz) 
13.  Esze Tamás u. (Bajcsy-Zs. u. - Thököly u. között) 
14.  Új u. 
15.  Jókai u. (Dobó I. u. - Mikes K. utca között) 
16.  Balassa Bálint u. 
17.  Bajcsy Zsilinszky u. (Hunyadi J.u- Csokonai Vitéz Mihály u. között) 
18.  Rákóczi u. folytatása a Tisza-part felé 
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19.  Mikszáth Kálmán u. 
20.  Munkácsy Mihály u. 
21.  Mikes Kelemen u. 
22.  Könyves Kálmán tér 
23.  Zrínyi Miklós u. 
24.  Vásárhelyi Pál u. 
25.  Erkel Ferenc u. 
26.  Bethlen Gábor u. 
27.  Gróf Széchenyi István u. (Árpádtelep) 
28.  Wesselényi Miklós u. (Árpádtelep) 
29.  Kisfaludy Károly u. (Árpádtelep) 
30.  Bánk Bán u. (Árpádtelep) 
31.  Árpád tér (Polgármesteri Hivatal előtt) 
32.  Alkotmány u. (Tiszatáj vendéglő előtt)- FÉLPÁLYA 
33.  Hétvezér u. 
34.  Damjanich János u. 
35.  Szabadság u. 
36.  Liszt Ferenc u. 

 
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 végezné. 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,  

Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a Támogatási szerződés-módosítást 
kezdeményezze a Belügyminisztériumnál.  
 
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 arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítéséről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
 
105/2017. (VI.09.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az arculati kézikönyv és a 
településképi rendelet- tervezet elkészítéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközség 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 településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvényben, továbbá a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglalt 
Tiszaalpár arculati kézikönyvére és településképi rendelet-tervezet elkészítésére vonatkozó 
árajánlatokat megtárgyalta és azokat a Rédei Építészeti és Mérnöki Kft.-vel készítteti el  
(6000 Kecskemét, Mécses u. 40.) az ajánlat szerinti 450.000,- Ft + Áfa (bruttó 571.500,- Ft) 
összegért, felhatalmazza továbbá dr. Vancsura István polgármestert a munka elvégzéséről 
szóló szerződés aláírására. 
 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
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 

 
 
8.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Kaczibáné Bartucz Nikolett vételi szándékáról a 0274/146 hrsz-ú 
 ingatlan vonatkozásában 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 



14 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
106/2017. (VI.09.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaczibáné Bartucz 
Nikolett vételi szándékáról a 0274/146 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 
 
Tiszaalpár Nagyközség 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 a tulajdonában 
levő, 0274/146 hrsz-ú külterületi ingatlant érintően Kaczibáné Bartucz Nikolett vételi 
szándéknyilatkozatát, és az ingatlant az alábbi feltételekkel értékesíti a kérelmező részére: 

- Kérelmező vállalja a bruttó 2.141.750 Ft vételár megfizetését. 
- Az adásvételi szerződés elkészítéséről a vevő saját költségén gondoskodik az általa 

kiválasztott ügyvéd által, valamint saját költségén vállalja az ügylethez kapcsolódó 
jogi, földhivatali feladatok elvégzését/elvégeztetését. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
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. Bálint Ágnes, műszaki- vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. Kaczibáné Bartucz Nikolett 6067 Tiszaalpár, Kossuth u. 70. 
7. irattár 

 
 
9.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Bársony Melinda kérelméről 
 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 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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107/2017. (VI.089.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bársony Melinda 
kérelméről 
 
Tiszaalpár Nagyközség 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 nem támogatja Bársony 
Melinda kérelmét a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában levő tiszaalpári 
0261/50 hrsz-ú kivett tanya, szántó művelési ágú külterületi ingatlan cseréjét érintően.  
 
Támogatja a 0261/50 hrsz-ú kivett tanya, szántó művelési ágú területét 2018-ban Bársony 
Anett részére történő eladását. 
 
Amennyiben Bársony Anett vételi szándékát 2018-ban is fenntartja, úgy Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete felhatalmazza Dr. Menyhárt Anett jegyzőt, 
gondoskodjon a terület értékbecslésének elkészíttetéséről, annak Képviselő-testület elé 
terjesztéséről. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
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. Bársony Melinda, 6066 Tiszaalpár, Toldi Miklós u. 3. 
6. Bársony Anett, 6067 Tiszaalpár, Kádár Lajos u. 34. 
7. Irattár 

 
 
10.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Kádár Lajos Nyugdíjas Klub rendezvény költségeinek 
 biztosítására vonatkozó kérelméről 
 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 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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108/2017. (VI.09.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kádár Lajos Nyugdíjas 
Klub részére a nagy nyugdíjas találkozó rendezvény megszervezéséhez anyagi támogatás 
biztosítása 
 
Tiszaalpár Nagyközség 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 Kádár Lajos Nyugdíjas Klub 
részére a nagy nyugdíjas találkozó megszervezésének költségeihez egyszeri nettó 50.000,Ft 
támogatást biztosít a tartalékkeret terhére. 
 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Határozatot kapják: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Kádár Lajos Nyugdíjas Klub részéről: Boros Béláné elnök 
6. Irattár 

 
 
11.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Kecskeméti Református Gimnázium oktatási intézménnyel való 
 együttműködési megállapodás megkötése tárgyában az iskolai közösségi szolgálat 
 közös lebonyolításáról 
 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 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 
109/2017. (VI.09.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat és a Kecskeméti Református Gimnázium Oktatási Intézmény 
együttműködési megállapodása tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kecskeméti Református 
Gimnázium Oktatási Intézménnyel együttműködési megállapodása tárgyában készült 
előterjesztést megtárgyalta, és támogatja a diákok 50 órás közszolgálat teljesítése érdekében 
az együttműködést. 
 
Felkéri dr. Vancsura István polgármestert a mellékletben található együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
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 

  Kőrös Lajosné GK vezető 
  Sztakó Ildikó könyvtárvezető 

 
Határozat melléklete: megállapodás-tervezet 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Borvák Erzsébet aljegyző 
3. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
4. Kiss Mária óvodavezető 
5. Kőrös Lajosné GK vezető 
6. Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
7. Kecskeméti Református Gimnázium, Kecskemét 
8. Irattár 

 
 

MELLÉKLET 
 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS   
AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT  

KÖZÖS LEBONYOLÍTÁ SÁRÓL  
 

amelyet egyrészről  Kecskeméti Református Gimnázium 
 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.  
 képviselő: Szenes Mártonné Durucz Anna Igazgató 
 OM-azonosító: 027953 
  
másrészről Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
 képviselő: dr. Vancsura István polgármester 
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kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
1. 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 a törvényben meghatározott kötelezettségüket. 

2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat vállalja, hogy a Kecskeméti Református 
Gimnázium tanulói számára lehetőséget biztosít az általa meghatározott tevékenységi 
körökben a közösségi szolgálat végrehajtására. 

3. A Református Gimnázium részéről a fentiekben megfogalmazott program felelőse és 
kapcsolattartója: Jánosyné Bánszky Zsuzsanna (Elérhetősége: janosyne@t-online.hu 
Tel: +36/30-219-2729) 

4. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat részéről kapcsolattartó: dr. Menyhárt Anett 
jegyző (elérhetősége: 06-70/442-3158) 

5. A fogadó intézménynél az iskola tanulói a következő tevékenységi körökben végzik 
szolgálatukat: 

• 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 

• Közreműködés települési rendezvények előkészítésében és lebonyolításában. 
6. Az Iskola vállalja, hogy: 
a) Tájékoztatja a diákokat a közösségi szolgálat lehetőségéről. 
b) Segíti a közösségi szolgálat megszervezését. 
c) Törekszik arra, hogy tanulóit segítse a közösségi szolgálat vállalására vonatkozó 

bármilyen irányú felelős döntés meghozatalában. 
 

7. A fogadó intézmény köteles biztosítani: 
a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges 

feltételeket, 
b) ha szükséges, pihenőidőt, 
c) a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges 

tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését, (mentort, eszközöket) 
d) a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan 

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

e)  az elvégzett szolgálat tényét a tanuló szolgálati naplójába leigazolni (naponta 
minimum 1óra, maximum 3óra lehet). 
 

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

 
8. A megállapodás visszavonásáig érvényes. 
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9. 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. 

10. A Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos 
úton kötelesek rendezni. 

11. 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, 2 oldalból álló 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 a Kecskeméti Református Gimnáziumnál, 1 darab a Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzatnál marad. 
 
Kecskemét, 2017. …… hó…. nap 
 

……………………………………. …………………………………….. 
Kecskeméti Református Gimnázium 

Szenes Mártonné Durucz Anna 
igazgató 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Dr. Vancsura István 

polgármester 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés haszonbérleti szerződés felmondásának kezdeményezéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 
110/2017. (VI.09.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári holtágon 
fennálló haszonbérleti szerződés felmondásának kezdeményezéséről  
 
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 Tiszaalpári Holt-Tisza 
Tulajdonosi Közösség és a Sporthorgász Egyesület Bács-Kiskun Megyei Szövetsége között 
létrejött haszonbérleti szerződés – helyrajzi számok: tiszaalpári 0292/2, 0293/2, 018/22, 
020/1, 021/6, tiszasasi 0166, - felmondását javasolja a Tiszaalpári Holt-Tisza Tulajdonosi 
Közösségnek.  



20 

 

 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
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. irattár 

13.) 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. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat - tartózkodás nélkül - elfogadta az 
alábbi határozatot: 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
 
111/2017. (VI.09.) 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 
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dr. Vancsura István polgármester: 
 
Írásbeli előterjesztés nem készült, szóban ismerteti az előző ülés óta történt eseményeket. 
 
Szavazásra bocsátotta az előző képviselő-testületi ülés óta történt legfontosabb eseményekről 
szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – 1 tartózkodással - elfogadta 
az alábbi határozatot: 
  
112/2017. (VI.09.) 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: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 

 

 
13.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Képviselő-testület 21:30 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


