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Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
T i s z a a l p á r
Szám: 4642/2017.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
december 27-én 17:30 órakor tartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Jelen voltak: dr. Vancsura István polgármester,
dr. Taricska Tibor alpolgármester
Ajtai Elemérné, Bartók István
Csernák Zsolt Sándor, dr. Csernus Tibor
Győri István(7 fő)
dr. Menyhárt Anett jegyző

Külön megjelentek:  Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető
Kiss Lajos Pénzügyi és Bizottság tagja
Kapus Márta pályázati koordinátor
Bartucz István településüzemeltetési előadó
Víglási Krisztina újságíró
Hódi Mihály
Rédeiné Bondor Klára mérnök

Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia

Bejelentéssel távollevő képviselők: Kézsmárki László, dr. Vancsura Zoltán 

dr. Vancsura István, polgármester:

Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 17:38 órakor, hogy a 
Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta 
a napirendi pontokat és azok sorrendiségét.

Napirendi pontok:

⦁ Tiszaalpár nagyközség Településképi Arculati Kézikönyvének (TAK) és 
Településkép-védelmi Rendeletének (TKR) jóváhagyásáról
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Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester

⦁ Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00071 elnevezésű nyertes pályázat 
támogatási szerződésének megkötése, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi 
megállapodás aláírásának jóváhagyásáról
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester

⦁ Előterjesztés Bakos Atilla kérelméről
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester

⦁ Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. év I. félévi munkatervéről
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester

⦁ Előterjesztés képviselői megbízásról, bizottsági tagságról lemondásról
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester

1.)   Napirendi pont:

Tárgy: Tiszaalpár nagyközség Településképi Arculati Kézikönyvének (TAK) 
és 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 nélkül, 1 tartózkodással –
elfogadta az alábbi határozatot:

195/2017. (XII.27.) Kth.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár 
nagyközség Településképi arculati kézikönyvének (TAK) jóváhagyásáról 

Tiszaalpár nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 
településképi arculati kézikönyvet.

Felelős: dr. Vancsura István polgármester
Határidő: azonnal

Határozat értesül:
⦁ dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan,
⦁ dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan,
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⦁ Borvák Erzsébet aljegyző,
⦁ Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető
⦁ Rédei Építészeti és Mérnöki Kft. (6000 Kecskemét, Mécses u. 40.)
⦁ Irattár

dr. Vancsura István, polgármester

Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással –
elfogadta az alábbi rendeletet:

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzata Képviselõ-testületének
18/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelete

Tiszaalpár nagyközség településképének védelméről 
(lásd melléklet)

2.)   Napirendi pont:

Tárgy: Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00071 elnevezésű nyertes 
pályázat támogatási szerződésének megkötése, és az ehhez kapcsolódó 
konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyásáról

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:

196/2017. (XII.27.) Kth.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
EFOP-1.5.3-16-2017-00071 kódszámú nyertes pályázat konzorciumi 
megállapodás aláírásának jóváhagyásáról

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

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Humán 
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek 
(EFOP-1.5.3-16-2017-00071) elnevezésű nyertes pályázat támogatási 
szerződésének megkötése, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás 
aláírásának jóváhagyása” tárgyú előterjesztést, és továbbra is támogatja a 
megvalósítani kívánt pályázatot, a megítélt támogatás elfogadásával egyetért. 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. 
Vancsura István polgármestert a támogatási szerződés, valamint a konzorciumi 
megállapodás aláírására.

Határidő: a Támogatási Szerződés megkötésének határideje
Felelős: dr. Vancsura István polgármester

Határozat értesül:
⦁ dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan,
⦁ dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan,
⦁ Borvák Erzsébet aljegyző,
⦁ Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető
⦁ Irattár

3.)   Napirendi pont:

Tárgy: Előterjesztés Bakos Atilla kérelméről
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester

dr. Vancsura István, polgármester:

dr. Csernus Tibor képviselő, részletesebben elmondja az előterjesztést.

dr. Csernus Tibor, képviselő

Határozat-tervezet utolsó mondata sajátos zárását jelenti ennek a 
folyamatnak. Az a területrész, ami átadásra kerül, egy 5,2 m szélességű
útnak létrehozását engedi meg. Eddig is volt ott út, csak saját tulajdonú út 
volt. Az önkormányzati út terület az bentebb haladt a két magánterület között, 
időközben az a rész beszántásra került. Most az önkormányzati út 
nyomvonalának megfelelő terület kerülne áthelyezésre magántulajdonú út 
területére. Az önkormányzat megkapja a jelenlegi útnál jóval szélesebb 
területet. Úgy gondolja, hogy miután felvállalja a jogi eljárásnak a rendezését, 
akkor az árok kialakítását az önkormányzat tegye meg. Ilyen tartalommal 
gondolja, hogy az önkormányzati tulajdonú út területének megfelelő
nagyságrendű és ehhez igazodó szélességű utat alakítson ki, és a befejező 
munkálatokat az önkormányzat elvégezhetné. 

dr. Vancsura István, polgármester

Egyetért, mert ha megtörténik a csere, az önkormányzati út karbantartása 
önkormányzati feladat. Úgy gondolja, hogy az utolsó mondatot le kellene húzni.

dr. Csernus Tibor, képviselő

Az a lényeg, hogy az önkormányzati tulajdonú út, ami most magántulajdonba átkerült 
az úgy kerül át, hogy átcsúszik erre a területrészre. Az a m2 ami ebbe a 
magántulajdonú részbe kerül ugyanazzal a  m2 nagysággal kerüljön kialakításra.
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Földmérő véleménye alapján 5,2 m szélességű út kialakítását teszi ez lehetővé, ezen 
az útszakaszon. Ami önkormányzati út volt az megmarad, egyébként egy útként 
használt terület része.

dr. Menyhárt Anett, jegyző

Polgármester úr: a jelenlegi önkormányzati útnak megfelelő szélességű utat kell 
kialakítania?

dr. Csernus Tibor, képviselő

Az nem jó, mert hosszabb útszakasz. Az a lényeg, hogy most van egy hosszabb 
útszakasz, ami egy rövidebb helyre fog bekerülni. Az önkormányzati útból 
igénybevett területrész az teljesen átkerülne egy útként használt terület alá. Az 
önkormányzat nem fog károsodni

dr. Vancsura István, polgármester

Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet azzal a módosítással, hogy az utolsó 
mondatot húzzák le.

Bartucz István, településüzemeltetési előadó

A földkimérés költségét ki fogja viselni?

dr. Menyhárt Anett, jegyző

A kérelmező.

dr. Vancsura István, polgármester

Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet azzal a módosítással, hogy az utolsó 
mondatot húzzák le.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta
az alábbi határozatot:

197/2017. (XII.27.) Kth.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bakos Attila 
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:
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete támogatja Bakos Attila 
kérelmét a 0237 hrsz-ú kivett út nyomvonalának egy részének a megváltoztatásáról, 
amennyiben a kérelmező vállalja az út nyomvonalának áthelyezésével, a nyomvonal 
kiszélesítésével, valamint a telekalakítási eljárással kapcsolatos költségeket. Kérelem 
alapján a 0237 hrsz-ú út a kérelmező tulajdonában lévő 0235/10 hrsz-ú ingatlan déli 
oldalán halad. A nyomvonal megváltozatásának célja, hogy a kérelmező egyesíteni 
tudja 0235/10 hrsz-ú és 0247/3 hrsz-ú ingatlanait.

Határidő: értelemszerű
Felelős:dr. Vancsura István polgármester

A határozatról értesül:
⦁ dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan,
⦁ dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan
⦁ Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan,
⦁ Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, elektronikusan,
⦁ Kádár Ákos környezetvédelmi- vagyongazdálkodási ügyintéző
⦁ Bakos Attila 6000 Kecskemét, Árok u. 37.
⦁ Irattár

4.)   Napirendi pont:

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének 2018. év I. félévi munkatervéről

Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester

dr. Vancsura István, polgármester:

Ismertette az előterjesztést.

Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül –
elfogadta az alábbi határozatot:

198/2017. (XII.27.) Kth.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. év I. félévi 
munkaterve

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

A Képviselő-testület rendszeresen megtárgyalja a napirendként nem jelölt, lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a Képviselő-testület két ülése között 
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hozott polgármesteri döntésekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót.

A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül egyrészt 
megtárgyalja az időközben alkotott, módosított törvények, illetve más jogszabályok 
által tárgyalni szükséges témákat, másrészt azokat a javaslatokat, önálló indítványokat 
és interpellációkat, amelyeket az ülést megelőzően, az SZMSZ-ben rögzített 
határidőig, írásban terjesztettek elő az arra jogosítottak, valamint az Önkormányzat 
aktuális témáit, és a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntést igénylő 
kérelmeket, ügyeket.

Január
Tájékoztató a Képviselő-testület és bizottságainak 2017. év II. félévének 
munkájáról
Előterjesztő: polgármester

Február

⦁ „Árpád Fejedelem Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása
Előterjesztő: polgármester

⦁ „Tiszaalpári I. számú felnőtt háziorvosi szolgálat fejlesztése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás lezárása
Előterjesztő: polgármester

⦁ Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
módosítása – szükség esetén
Előterjesztő: polgármester

⦁ Közmeghallgatás kitűzése, előkészítése
Előterjesztő: polgármester

⦁ Szervezetek intézmények beszámolója az önkormányzat 2017. évi 
támogatásának felhasználásáról. 2018. évi támogatási kérelmek
Előterjesztő: polgármester 
Meghívott előadó: szervezetek elnökei, intézményvezetők

⦁ Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
Meghívott előadó: óvodavezető

⦁ Tiszaalpár Nagyközség 2018. évi  rendezvény- és programterve, valamint 
költségvetési keretének engedélyezése 
Előterjesztő: polgármester

⦁ Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 2018. évi költségvetése
Előterjesztő: polgármester

⦁ Javaslat a település közterületeinek szépítéséről
Előterjesztő: polgármester

Március
⦁ 2018. évi közbeszerzési terv

Előterjesztő: polgármester 
⦁ Beszámoló a Gondozási Központ 2017. évben folytatott szakmai munkájáról

Előterjesztő: polgármester 
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Meghívott előadó: intézményvezető
⦁ Beszámoló a Tiszaalpári Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában 2017. 

évben folytatott szakmai munkáról
Előterjesztő: polgármester 
Meghívott előadó: óvodavezető

⦁ Beszámoló a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2017. 
évben folytatott szakmai munkájáról
Előterjesztő: polgármester 
Meghívott előadó: intézményvezető

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

Április
⦁ Az önkormányzati költségvetés módosítása – ha szükséges

Előterjesztő: polgármester 
⦁ Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi és családsegítési 

feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: polgármester 
Meghívott előadó: családsegítő munkatárs

Május
⦁ Beszámoló Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, 

a költségvetés végrehajtásáról, pénzmaradvány felhasználásáról döntés
Előterjesztő: polgármester

⦁ Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzésről
Előterjesztő: polgármester
Előadó: belső ellenőr

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

⦁ Beszámoló a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában az óvodai étkeztetés 
tapasztalatairól, valamint a 2018/2019. nevelési év előkészületeiről; az óvodai 
nyári szünet idejéről, és a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási 
feladatokról
Előterjesztő: polgármester 
Meghívott előadó: óvodavezető

⦁ Beszámoló a Halászati Társulás 2017. évi működtetéséről
Előterjesztő: polgármester 
Meghívott előadó: a társulás képviselője

Június
2018. évi II. félévi munkaterv elfogadása
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Zárt ülésen: Javaslat a „TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím, a TISZAALPÁR 
NAGYKÖZSÉG SZOLGÁLATÁÉRT díj és a TISZAALPÁR 
NAGYKÖZSÉGÉÉRT, „Bársony Mihály Díj” adományozására
Előterjesztő: polgármester 

Felelős: dr. Vancsura István polgármester
Határidő: folyamatos

Határozatról értesül:
⦁ dr. Vancsura István polgármester
⦁ dr. Menyhárt Anett jegyző
⦁ Borvák Erzsébet aljegyző 
⦁ Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető
⦁ Molnár István belső ellenőr
⦁ intézményvezetők
⦁ a Munkatervben érintett szervezetek vezetőik útján
⦁ a lakosság a honlap útján
⦁ Irattár

5)   Napirendi pont:

Tárgy: Előterjesztés képviselői megbízásról, bizottsági tagságról lemondásról
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester

dr. Vancsura István, polgármester:

Ismertette az előterjesztést.

Ajtai Elemérné, képviselő

Elnézést kér polgármester úrtól, hogy nem kért szót. Szerinte ilyen csúnyán még nem 
búcsúztattak képviselőt. Nem azt mondja, hogy köszönöm képviselő társam. Nem 
képviselői mivoltához viselkedik. 

Győri István, képviselő

Nagyot csalódott Marikában, mert azt hitte, hogy mellette és az egyszerű emberek 
mellett fog kiállni.

dr. Csernus Tibor, képviselő

Ezt a gondolatmenetet zárják le azzal, hogy hál istennek nincs gyakorlata a képviselő-
testületnek ilyen helyzeteknek a kezelésére. Ennek tudható be, a heves vélemény 
nyilvánítás és esetleg nem oda illő dolgoknak az egymás mellé rakása. Kéri, hogy 
mindenki ilyen módon kezelje ezt a kérdést. Ez egy helyzetnek a lezárása.
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Ajtai Elemérné, képviselő

Győri István kijelentése nem megfelelő állítás.

dr. Vancsura István, polgármester:

Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  –
elfogadta az alábbi határozatot:

199/2017. (XII.27.) Kth.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ajtai Elemérné 
önkormányzati képviselő megbízatásának, bizottsági tagságának lemondással 
történő megszűnése

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 Önkormányzat Képviselő-testülete Ajtai Elemérné képviselő 
2017. december 22. napján benyújtott, az önkormányzati képviselői megbízatása 
2017. december 29-ei nappal történő lemondással történő megszűnéséről szóló 
írásbeli lemondó nyilatkozatát  megismerte, és tudomásul vette.

Tudomásul vette továbbá, hogy Ajtai Elemérné képviselő 2017. december 29-ei 
nappal lemondott Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagságáról is.

Felelős: dr. Menyhárt Anett jegyző
Határidő: folyamatos

Határozatról értesül:
⦁ Ajtai Elemérné képviselő
⦁ dr. Vancsura István polgármester
⦁ dr. Menyhárt Anett jegyző
⦁ Biczók Mihály HVB elnöke
⦁ Irattár

dr. Vancsura István, polgármester

A Képviselő-testület rendkívüli ülését 17:50 órakor lezárta

K.m.f.
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/:  dr. Vancsura István  :/                                              /:  dr. Menyhárt Anett  :/
                    polgármester                                                  jegyző
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