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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 3477/2017. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.szeptember 08-

án 18:30 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:   Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Bartucz István településüzemeltetési előadó 
 Kerekes András hangtechnikus 
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Bejelentéssel távollevő képviselők: Ajtai Elemérné,  dr. Vancsura Zoltán  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 18:39 órakor, hogy a Képviselő-testület 
7 fővel határozatképes. Elmondta, hogy felvennének még egy napirendi pontot a BURSA 
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer 2018. évi 
fordulójához való csatlakozásról, ami 10. napirendi pontként lenne tárgyalva, a többi 
napirendi pont e szerint módosulna. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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2. Előterjesztés a Konyári család által megvételre felajánlott 047/3 hrsz-ú és a 047/19 
hrsz-ú ingatlanokról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

3. Előterjesztés „A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP-5.3.1-16) elnevezésű 
pályázat benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás 
aláírásának jóváhagyása” tárgyában 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

4. Előterjesztés a piac működéséről szóló rendelettervezetről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

5. Előterjesztés elővásárlási jog gyakorlásáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

6. Előterjesztés ingatlanok önkormányzati tulajdonba történő megvásárlásáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

7. Előterjesztés járdázási kérelem elbírálásáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

8. Tájékoztató várossá nyilvánítási pályázat eredményéről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
9. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző képviselő-

testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

       
      10. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
 pályázati rendszer 2018. évi fordulójához való csatlakozásról 

 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
11. Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 

Zárt ülés 
 

12. Előterjesztés Polgárőr jutalmazásáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

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

1.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
 önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
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Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
az  önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.17.) Ör. számú 

rendeletének módosításáról szóló 13/2017. (IX.11.) Ör. számú rendeletről 
 (lásd melléklet) 

 
 

2.) Napirendi pont: 

 Tárgy: Előterjesztés a Konyári család által megvételre felajánlott 047/3 hrsz-ú és a 
 047/19 hrsz-ú ingatlanokról 
 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: 
 
137/2017. (IX.08.) Kth. 
 
A Konyári család felajánlásáról 
 
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 nem kívánja megvásárolni a 
Konyári család tulajdonában levő tiszaalpári 047/3 hrsz-ú – természetben 6066 Tiszaalpár, 
Újmajor körzet 13. –, valamint a 047/19 hrsz-ú ingatlanokat. 
 
Felelős: Dr. Vancsura István 
Határidő: azonnal 
 
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. Kádár Ákos, műszaki- vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. Konyári Tímea (6000 Ágasegyháza. Árpád krt. 15.) 
7. Irattár 
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3.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés „A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP-5.3.1-16) 
 elnevezésű  pályázat benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi 
 megállapodás  aláírásának jóváhagyása” tárgyában 
 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: 
 
138/2017. (IX.08.) Kth. 
 
A „A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP-5.3.1-16) elnevezésű pályázat 
benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának 
jóváhagyása 
 
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 megtárgyalta a „A helyi identitás 
és kohézió erősítése (TOP-5.3.1-16) elnevezésű pályázat benyújtásának, és az ehhez 
kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása” tárgyú előterjesztést, és 
támogatja a megvalósítani kívánt pályázatokat, azok benyújtásával egyetért. Tiszaalpár 
Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a 
pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket konzorciumvezetőként megtegye, és a 
pályázat benyújtásához szükséges szerződéseket megkösse – különös tekintettel a pályázat 
benyújtásához szükséges konzorciumi megállapodás aláírására. 
 
Határidő: a pályázatok benyújtása 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozat értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan, 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, 
5. Irattár 
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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatási kérelem benyújtására 

 
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2. pontban 
megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Területfejlesztési1 Operatív 
Program keretében  
a TOP-5.3.1-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése”2 felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási 
kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel 
megvalósítsák.  
 
A támogatási kérelem címe: _____________________________________________  
 
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik 
az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási 
kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: 
 
Szervezet neve: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Postacím: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
Székhely: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
724649 

Adószám: 15724643-2-03 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Dr. Vancsura István polgármester 

 
Szervezet neve: Lakitelek Önkormányzata 
Postacím: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. 
Székhely: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. 
Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
724627 

Adószám: 15724629-2-03 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Kiss Anita polgármester 

 
Szervezet neve:  
Postacím:  
Székhely:  
Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
 

Adószám:  
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 

 
Szervezet neve:  
Postacím:  
Székhely:  
Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
 

Adószám:  
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzatot (a továbbiakban Vezető-t) választják. 
 

                                                           
1 Operatív program neve 
2 Felhívás megnevezése 
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3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. 
§-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a 
támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje. 
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve 
kötelezőnek ismerik el.  
 
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem támogatása 
esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban 
részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási kérelem támogatása esetén az 
abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott döntésében 
foglalt tartalommal szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a 
projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal 
mindenben egyezőt aláírták. 
 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: 
_________________________________……………………………………………………..3 
 
Konzorcium vezetője 

 
 

.............................................. 
Dr. Vancsura István polgármester 

Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Kiss Anita  

polgármester 
Lakitelek Önkormányzata 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

  

 
 
                                                           
3 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek 
az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők. 
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4.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés a piac működéséről 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 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017 (IX.11.) 
önkormányzati rendelete 

a piac működéséről 
 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
139/2017. (IX.08.) Kth. 
 
Tiszaalpár Helyi Termelői Piac Üzemeltetési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről 
 
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 Tiszaalpár Helyi Termelői Piac 
Üzemeltetési Szabályzatát 2017. szeptember 12-ével hatályon kívül helyezi. 
   
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. Irattár 

 
 
5.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés elővásárlási jog gyakorlásáról 
 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: 
 
140/2017. (IX.08.) Kth. 
 
Tiszaalpári 0232/56 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó megkeresésről 
 
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 0232/56 hrsz. alatt 
felvett, 1 ha 1450 m² nagyságú Barna Sándor Tiszaalpár, Kossuth u. 56. sz. alatti lakos által 
megvásárolni kívánt 462/4092 részére elővásárlási jogával nem kíván él. 
 
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. dr. Csernus Tibor ügyvéd 
4. Irattár 

 
 
6.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés ingatlanok önkormányzati tulajdonba történő megvásárlásáról 
 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:  
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141/2017. (IX.08.) Kth. 
 
Ingatlanok önkormányzati tulajdonba történő megvásárlásáról 
 
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 felhatalmazza dr. Vancsura 
István polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson ingatlanok megvételéről az 
Önkormányzat tulajdonába. 
 
Felelős: dr. Vancsura István 
Határidő: azonnal 
 
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. Kádár Ákos, környezetvédelmi- vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. Irattár 

 
 
7.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés járdázási kérelem elbírálásáról 
 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: 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
 
142/2017. (IX.08.) Kth. 
 
Gálig Imre 6066 Tiszaalpár, Bajcsy-Zs. u. 27. szám alatti lakos járdaépítési kérelméről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Gálig Imre 6066 Tiszaalpár, 
Bajcsy-Zs. u. 27. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, és úgy döntött, hogy jelenleg a 
kérelmet nem tudja támogatni, de amennyiben a 2017. évi költségvetés lehetővé teszi - a 
víziközmű társulattal történő elszámolás után - erre a célra kérelmező részére biztosítani fog 
keretet a tartalékból. 
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Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Gálig Imre 6066 Tiszaalpár, Bajcsy-Zs. u. 27. 
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. Irattár 

 
 
8.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Tájékoztató várossá nyilvánítási pályázat eredményéről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

Tájékoztatás megtörtént. 
 
 
9.) 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. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő 
 
A 132. sorszámnál, aminek a tárgya: Tiszaalpári 450 hrsz. –ú természetben 6066 Tiszaalpár, 
Dobó István u. 47. szám alatti ingatlan megvásárlása, ott a végrehajtásnál kimaradt az, hogy a 
szerződés megkötve. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A véglegesbe beleírjuk, hogy a szerződés megkötve. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal - tartózkodás nélkül - elfogadta az 
alábbi határozatot 
  
143/2017. (IX.08.) Kth. 
 
Lejárt határidejű határozatok tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 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 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 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal - tartózkodás nélkül - elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 
144/2017. (IX.08.) Kth. 
 
Előző Képviselő-testületi ülés óta történtek tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 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 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 

 
 
10.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
 pályázati rendszer 2018. évi fordulójához való csatlakozásról 

 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 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 
145/2017. (IX.08.) Kth. 
 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszeréhez való csatlakozás 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. 
Felkéri dr. Vancsura István polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: 2017. október 2. 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
 
11.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 
Győri István, képviselő 
 
Szeretné tudni azt, hogy a polgármester úr saját megrendelései terítették be veszélyes 
hulladékkal a Holt-Tisza partot. Van ott aszfalt, sitt, beton törmelék, építési hulladék, 
kőtörmelék, amit nem tudtak eltemetni. Nagyon kíváncsi lenne rá, hogy ezt ki rendelte meg, 
milyen pénzügyi fedezete volt, fizetett – e a polgármester ezért bárkinek. Ki engedélyeztette 
ezt. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Mikor járt a Képviselő úr azon az úton? 
 
Győri István, képviselő 
 
Körülbelül egy hete. 
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dr. Vancsura István, polgármester 
 
Előtte hónapokkal járt- e képviselő úr azon az utón?  
 

(hangzavar) 
 
Győri István, képviselő 
 
Nem véletlen mondja, hogy kis Rákosi Mátyás, az önkényuralom jelképe lesz. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ha képviselő úr lehiggadt, akkor elmondja ennek a történetét. Azért kérdezte, hogy 
hónapokkal ezelőtt járt- e ott. 
 
Győri István, képviselő 
 
Igen, járt. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Járhatatlan volt az út. Most a gazdák összefogtak az önkormányzattal együtt és megjavították 
ezt az utat. Semmilyen veszélyes hulladék nincs ott. 

 
(hangzavar) 

 
Kiss Lajos, a pénzügyi és bizottság tagja 
 
Győri képviselőnek az fáj, hogy végre egyszer járható az-az út. Tisztelt gazdák Győri István 
emelt szót az ellen a munka ellen, amit a tiszaalpári gazdák, a Tiszaújfalui gazdák az újfalui 
rétben csináltak. Feljelentéssel fenyegeti a gazdákat, akik tettek annak érdekében, hogy a 
földjeiket ne tegyék tönkre az arra járó gépek, hanem rendes, normális kezelhető úton 
tudjanak járni. Tisztelt gazdálkodók Győri István fenyegeti ezt az egész kérdést, és minden 
olyat fenyeget, amit társadalmi munkában a gazdák vagy a lakosság elvégez. 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Képviselő-testület 18:57 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


