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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 3963/2017. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 26-án 

19:00 órakor tartott soron következő 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) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

Külön megjelentek:   Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
 Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Bartucz István településüzemeltetési előadó 
 Kádár Ákos környezetvédelmi ügyintéző 
  Kerekes András hangtechnikus 
  
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Bejelentéssel távollevő képviselők: dr. Taricska Tibor alpolgármester, Ajtai Elemérné, 
Kézsmárki László, dr. Vancsura Zoltán  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 20:06 órakor, hogy a Képviselő-testület 
5 fővel határozatképes.  
 
Szavazásra bocsátotta a módosított napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés az 1710/26 és az 1698 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó telekhatárrendező és 

adásvételi szerződésről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
2. Előterjesztés az adósságkonszolidációs pályázat megvalósításához szükséges 

módosításokról  
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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3. Előterjesztés a 2016. évi adósságkonszolidációs pályázat kivitelezői ajánlattéli felhívás 
eredményéről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

4. Előterjesztés a buszmegállók hiányzó üvegtábláinak pótlásáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

5. Előterjesztés V. Siketek Futsal Bajnokok Ligáján való részvételhez támogatás nyújtásáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
6. Előterjesztés a Tiszaalpári Hírmondó felelős szerkesztői feladatának ellátásáról 

Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

7. Előterjesztés Magyar Vakok és Gyengénlátók BKM-i Egyesületének kérelméről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
8. Előterjesztés Kerekes András hangtechnikus megbízási szerződésének 

meghosszabbításáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
9. Előterjesztés a tiszaalpári játszóterek időarányos állapotáról 

Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
10. Előterjesztés a téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, 

feladatokról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
11. Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
12. Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásról szóló 8/2014.(V.05.) Ör. számú rendeletének 

módosításáról szóló ……/2017.(….) Ör. számú rendeletéről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
13. Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 

számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

14. Előterjesztés a 99/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
15. Előterjesztés Torben Beak-Sorensen 1710/21 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos 

kérelméről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
16. Előterjesztés a tiszaalpári 029/6 és 029/7 hrsz-ú telephelyek értékesítéséről 

Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
17. Előterjesztés kártérítési iránti kérelem elbírálásáról 

Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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18. Előterjesztés járdaépítési kérelem elbírálásáról  
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
19. Előterjesztés a 1332 hrsz-ú ingatlan használati szerződéséről 

Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
20. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 9/2017.(V.15.) 

Ör. számú önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
21. Előterjesztés Kádár Ákos kérelméről 

Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
22. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző képviselő-testületi 

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

23. Előterjesztés terembérleti díj mérsékléséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

24. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújításáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

25. Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 

Zárt ülés 
 

26. Előterjesztés Bíró Tímea és Hárinkó Róbert első lakáshoz jutáshoz való kérelméről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
27. Előterjesztés Fenyvesi Annamária önkormányzati lakás iránti kérelméről 

Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

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

 
 

1.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés az 1710/26 és az 1698 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó 
 telekhatárrendező és adásvételi szerződésről 
 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 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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148/2017. (X.26.) Kth. 
 
A 1710/26 és az 1698 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó telekhatárrendező és adásvételi 
szerződésről 
 
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 Tiszaalpár 1710/26 és az 1698 
hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó telekhatárrendező és adásvételi szerződésről szóló 
előterjesztést megtárgyalta. Az előterjesztéshez csatolt szerződéstervezetet jóváhagyja. 
Felhatalmazza dr. Vancsura István polgármestert annak aláírására. 
 
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. dr. Csernus Tibor ügyvéd 
6. Irattár 

 
 

2.) 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 határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
149/2017. (X.26.) Kth. 
 
2016-ben megnyert adósságkonszolidációs pályázat módosításáról 
 
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 a 2016-ban megnyert 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatoknak kiírt pályázati 
konstrukciót az alábbi tartalommal kívánja módosítani, továbbá az 1.852.378 Ft önerőt 
biztosítja. 
A 2015-ös adósságkonszolidációs pályázatban szereplő 3 utcaszakasz átcsoportosításra kerül 
a 2016-os felújítási listába és megvalósulás az alábbi tartalommal történik meg:  
 

Szakaszszám Szakasznév
23á Kinizsi Pál utca (Jókai M. u. - Zápolya u. között)
24 Kinizsi Pál utca (Zápolya u. - Bethlen G. u. között)
25 Bethlen G. u. (Kinizsi P. u. vége)
26 Mikszáth Kálmán u.
27 Munkácsy Mihály u.
28 Mikes Kelemen u.
29 Toldi Miklós u.
30 Köztársaság u. (Újfalu felöli rész)
31 I.Géza király u. (Toldi u. - Köztársaság u. között)
32 I.Géza király u. (Köztársaság u. - Móricz Zs. U.)
33 I.Géza király u. (Móricz Zs u. - Csokonai u. között)
35 Thököly u. (Móricz Zs. U. - Köztársaság u. között)
36 Thököly u. (Arany J. u. - Zrínyi M. u. között)
37 Thököly u. (Csokonai u-tól Móricz Zs. U. felé)
38 Bajcsy-Zsilinszky u.
39 Bocskai u.
40 Esze Tamás u. (Bajcsy Zs. U. - Thököly u. között)
42 Új utca
54 Jókai u. (Dobó I. u. - Mikes K. u. között)
59 Balassa Bálint u.
7 Kossuth Lajos utca

18 Köztársaság utca
19 Szent László tér  

 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a Támogatási szerződés-módosítást a 
határozat tartalma szerint kezdeményezze a Belügyminisztériumnál. 
 
Határidő: azonnali 
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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3.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a 2016. évi adósságkonszolidációs pályázat kivitelezői 
 ajánlattéli felhívás eredményéről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A közbeszerzés szabályzat alapján az eljárást lezáró döntés esetén névszerinti szavazást kell 
tartani. 

 
(Jegyző által hitelesített név szerinti szavazásról szóló kimutatás 

mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
150/2017. (X.26.) Kth. 
 
2016-ban megnyert adósságkonszolidációs pályázat kivitelezőjéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
1. Az eljárás során az alábbi ajánlattevő adott be érvényes ajánlatot:  

MEGA-SPED Kft. (6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.) 
1. Ajánlati ár (nettó Ft): 275.185.862 Ft 
2. Jótállási idő (hónap; min. 24, max. 60 hónap): 42 hónap 
 

2. Az eljárás során érvénytelen ajánlat nem volt. 
 

3. A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján a következő ajánlattevők ajánlata nem került 
bírálatra: 
STRABAG Általános Építő Kft. 
1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület) 
SOLTÚT Kft. 
6320 Solt, Kecskeméti út 34. 
DUNA ASZFALT Kft. 
6060  Tiszakécske, Béke u. 150. 
 

4. Az előre meghatározott bírálati szempont szerint meghozott döntés alapján az eljárás 
nyertese: 
MEGA-SPED Kft. (6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.) 

Az elbírálás alapja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt 
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megjelenítő értékelési szempont alapján az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása. 
Az eljárás nyertese a legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevő. Keretszerződés megkötésére 
kerül sor a rendelkezésre álló forrás, br. 256.175.459,- Ft értékében.  
 
Határidő: azonnali 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozat értesül: 

6. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
7. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan, 
8. Borvák Erzsébet aljegyző, 
9. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, 
10. Irattár 

 
 
4.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés a buszmegállók hiányzó üvegtábláinak pótlásáról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést.  
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozatot-tervezet elfogadását, miszerint nézzenek meg 
gazdaságosabb megoldásokat.  A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
151/2017. (X.26.) Kth. 
 
A buszmegállók hiányzó üvegtábláinak pótlásáról 
 
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 felkéri Dr. Vancsura István 
polgármestert a buszmegállók hiányzó üvegtábláinak pótlására terjesszen elő az üvegtáblák 
mellett más esztétikus és gazdaságos megoldást. 
 
Felelős: dr. Vancsura István 
Határidő: - 
 
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan 
4. Bálint Katalin, pénzügyi és gazdasági csoportvezető, elektronikusan 
5. Irattár 
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5.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés V. Siketek Futsal Bajnokok Ligáján való részvételhez támogatás 
 nyújtásáról 
 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: 
 
152/2017. (X.26.) Kth. 
 
Győző Tilla 6067 Tiszaalpár, Kátai sor 28. szám alatti lakos részére anyagi támogatás 
biztosítása 
 
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 Győző Tilla 6067 Tiszaalpár, 
Kátai sor 28. szám alatti lakos részére nettó 60.000,-Ft támogatást biztosít – támogatási 
szerződés kötésével  - a Siketek Futsal Bajnokok Ligáján való részvételhez.  
 
A támogatás fedezete a 2017. évi költségvetés tartalékkerete. 
 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Határozatról értesül: 

1. Győző Tilla 6067 Tiszaalpár, Kátai sor 28. 
2. dr. Vancsura István polgármester 
3. dr. Menyhárt Anett jegyző 
4. Borvák Erzsébet aljegyző 
5. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
6. Irattár 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását.  
 
153/2017. (X.26.) Kth. 
 
Győző Tamara 6067 Tiszaalpár, Kátai sor 28. szám alatti lakos részére anyagi 
támogatás biztosítása 
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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 Győző Tamara 6067 Tiszaalpár, 
Kátai sor 28. szám alatti lakos részére nettó 60.000,-Ft támogatást biztosít – támogatási 
szerződés kötésével  - a Siketek Futsal Bajnokok Ligáján való részvételhez.  
 
A támogatás fedezete a 2017. évi költségvetés tartalékkerete. 
 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Határozatról értesül: 

1. Győző Tamara 6067 Tiszaalpár, Kátai sor 28. 
2. dr. Vancsura István polgármester 
3. dr. Menyhárt Anett jegyző 
4. Borvák Erzsébet aljegyző 
5. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
6. Irattár 

 
 
6.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Hírmondó felelős szerkesztői feladatának ellátásáról 
 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 4 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 
154/2017. (X.26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Hírmondó 
felelős szerkesztői feladatának ellátásáról 
 
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 Hírmondó 
szerkesztési feladatainak ellátásával megbízza Víglási Krisztina 6067 Tiszaalpár, Petőfi 
Sándor  utca 22. szám alatti lakost 2018. január 1-jétől 2019. december 31-ig bruttó 55.000 
ft/hó díjért. A megbízottat további költségtérítés nem illeti meg.  
Felmondási idő 2 hónap. 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza dr. Vancsura István 
polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. 

 
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. Víglási Krisztina, 6067 Tiszaalpár, Petőfi Sándor  utca 22.  
6. irattár 

 
 
7.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Magyar Vakok és Gyengénlátók BKM-i Egyesületének 
 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 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 
155/2017. (X.26.) Kth. 
 
Magyar Vakok és Gyengénlátók BKM-i Egyesületének 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 a Magyar Vakok és Gyengénlátók 
BKM-i Egyesülete részére 20.000,-Ft támogatást biztosít – támogatási szerződés kötésével - a 
karácsonyi ünnepségükhöz. 
 
A támogatás fedezete a 2017. évi költségvetés tartalékkerete. 
 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
Határidő: azonnal 
Határozatról értesül: 

1. Magyar Vakok és Gyengénlátók BKM-i Egyesülete Golovics Mihályné területi 
képviselő, 6065 Lakitelek, Széchényi krt. 5.   

2. dr. Vancsura István polgármester 
3. dr. Menyhárt Anett jegyző 
4. Borvák Erzsébet aljegyző 
5. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
6. Irattár 
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8.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Kerekes András hangtechnikus megbízási szerződésének 
 meghosszabbításáról 
 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:  
 
156/2017. (X.26.) Kth. 
 
Kerekes András megbízási szerződésének meghosszabbítása 
 
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 Kerekes András Tiszaalpár, Deák 
Ferenc utca 32. sz. alatti lakos megbízási szerződését 2019. december 31-ig meghosszabbítja, 
a megbízási díj összege bruttó 70.000 Ft/hó. 
. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 

A határozatról értesül: 
1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan 
4. Bálint Katalin, pénzügyi és gazdasági csoportvezető, elektronikusan 
5. Kerekes András 
6. Irattár 

 
 
9.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a tiszaalpári játszóterek időarányos állapotáról 
 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 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 
157/2017. (X.26.) Kth. 
 
Tiszaalpári játszóterek időarányos állapotáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
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 játszóterek 
időarányos állapotáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadta. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bartucz István 
 
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.) Bartucz István település-üzemeltető 

 
 
10.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó 
 felkészülésről, feladatokról 
 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:  
 
158/2017. (X.26.) Kth. 
 
A téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, feladatokról 
 
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 téli síkosság mentesítési 
munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, feladatokról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt 
elfogadta. 
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Határidő: folyamatos 
Felelős: Bartucz István 
 
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. Bartucz István település-üzemeltető 

 
 
11.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
 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 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 
159/2017. (X.26.) Kth. 
 
Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításának 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: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program módosítását megtárgyalta, és az előterjesztésnek megfelelően a módosított 
programot jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 

Határozatról értesül: 
1. dr. Vancsura István polgármester elektronikusan 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző elektronikusan 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető elektronikusan, 
4. Bálint Katalin a vagyongazdálkodási csoportvezető elektronikusan, 
5. dr. Makkos Nándor esélyegyenlőségi mentor 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a II. határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 
160/2017. (X.26.) Kth. 
 
Helyi Esélyegyenlőségi Fórum megszüntetése 
 
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 316/2013.(XII.19.) Kth. számú 
határozatával létrehozott fórumot megszünteti, és a továbbiakban a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program felülvizsgálatának véleményezésére felkéri a szociálpolitikai kerekasztalt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester elektronikusan 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző elektronikusan 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető elektronikusan, 
4. Bálint Katalin a vagyongazdálkodási csoportvezető elektronikusan, 
5. dr. Makkos Nándor esélyegyenlőségi mentor 

 
 
12.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásról szóló 8/2014.(V.05.) Ör. számú 
 rendeletének módosításáról szóló ……/2017.(….) Ör. számú rendeletéről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított rendelet-tervezet elfogadását, miszerint, élettársi kapcsolat 
esetén 1 év szükséges ahhoz, hogy ezt a támogatást igénybe lehessen venni. A bizottság 
támogatta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet:  
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
a lakáscélú helyi támogatásról szóló 8/2014.(V.05.) Ör. számú  rendeletének 

módosításáról szóló 15/2017.(X.30.) Ör. számú rendeletéről 
 (lásd melléklet) 
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13.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 
 választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 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 
16/2017.(X.27.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról  
 (lásd melléklet) 

 
 
14.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a 99/1 hrsz-ú ingatlan 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 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 
161/2017. (X.26.) Kth. 
 
A 99/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 
 
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 Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete felkéri Dr. Vancsura István 
polgármestert Tiszaalpár 99/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 200.000 Ft – a kiadás fedezete a 
Víziközmű Társulattól visszautalt, az önkormányzatot megillető összeg - vételárért. 
 
Az önkormányzatot terheli az adásvételi szerződés, valamint az ügylethez kapcsolódó jogi, 
földhivatali feladatok elvégzésének díja, illetékek megfizetése. 
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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. Némedi-Varga István (6066 Tiszaalpár, Hunyadi János u. 2.) 
7. Némedi-Varga János (6060 Tiszakécske, Szabolcska u 63.) 
8. Kiskunsági Nemzeti Park (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.) 
9. Irattár 

 
 
15.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Torben Beak-Sorensen 1710/21 hrsz-ú ingatlan értékesítésével 
 kapcsolatos kérelméről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezet elfogadását. Napolják el és próbáljanak 
ártárgyalásba bocsátkozni az ingatlan tulajdonosával. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 
162/2017. (X.26.) Kth. 
 
Torben Beak-Sorensen 1710/21 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos 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 a Torben Beak-Sorensen 1710/21 
hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos kérelméről szóló előterjesztést megtárgyalta, és 
úgy döntött, hogy a döntéshozatalt elnapolja. Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert 
folytasson tárgyalásokat kifejezve az önkormányzat vételi szándékát. 
Felelős: dr. Vancsura István 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 
 
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
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5. Kádár Ákos, környezetvédelmi- vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. Torben Beak-Sorensen (8620 Kjellerup, Hjordbakken 9.) 
7. Irattár 

 
 
16.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a tiszaalpári 029/6 és 029/7 hrsz-ú telephelyek értékesítéséről 
 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:  
 
163/2017. (X.26.) Kth. 
 
A tiszaalpári 029/6 és 029/7 hrsz-ú telephelyek értékesítéséről 
 
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 hozzájárul, hogy Papp József 
(6066 Tiszaalpár, Köztársaság u. 6/A.) a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában 
levő tiszaalpári 029/6 hrsz-ú külterületi ingatlant 393.500 Ft + ÁFA, valamint az Anno 
Logisztik Kft. (6066 Tiszaalpár, Deák Ferenc u. 71/D) a tiszaalpári 029/7 hrsz-ú külterületi 
ingatlant 854.500 Ft+ÁFA ellenérték fejében megvásárolja, amennyiben a vevők az 
ingatlanok eladásával kapcsolatos valamennyi költséget viselnek.  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete felhatalmazza Dr. Vancsura István 
polgármestert az adás-vételi szerződések aláírására. 
  
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. Papp József, 6066 Tiszaalpár, Köztársaság utca 6/A. 
7. Anno Logisztik Kft. 6066 Tiszaalpár, Deák ferenc utca 71/D 
8. Irattár 
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17.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés kártérítési iránti kérelem elbírálásáról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság nem támogatta. 
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – nem fogadta 
el az előterjesztésben lévő határozatot:  
 
 
18.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés járdaépítési 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 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 
164/2017. (X.26.) Kth. 
 
Varga János 6066 Tiszaalpár, Móricz Zs. u. 20. szám alatti lakos járdaépítési 
kérelmének tárgyában: 
 
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 Varga János 6066 Tiszaalpár, 
Móricz Zs. u. 20. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, és úgy döntött, hogy jelenleg a 
kérelmet nem tudja támogatni, de amennyiben a 2018. évi költségvetés lehetővé teszi, abból a 
járdázási kérelmek finanszírozását külön, erre a célra elkülönített keretből fogja biztosítani az 
önkormányzat 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Varga János 6066 Tiszaalpár, Móricz Zs. u. 20. 
2. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
3. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan 
4. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
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5. Bálint Katalin pénzügyi és gazd. csoportvezető, elektronikusan, 
6. Irattár 

 
 
19.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a 1332 hrsz-ú ingatlan használati szerződéséről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezet elfogadását, miszerint napolják el ezt a 
napirendi pontot. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 
165/2017. (X.26.) Kth. 
 
Az 1332 hrsz-ú ingatlan használati szerződéséről 
 
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 az 1332 hrsz-ú ingatlant 
megtekinti, és a döntéshozatalt elnapolja. 
 
Felelős: dr. Vancsura István 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 
 
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. Kiskunsági Nemzeti Park (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.) 
7. Irattár 

 
 
20.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 
 9/2017.(V.15.) Ör. számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított rendelet-tervezet elfogadását. A rendelet- tervezet azzal 
kerülne kiegészítésre, hogy nem csak utalvány formájában, hanem természetben is kiadható a 
tűzifa. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet:  
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2017.(X.27.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 9/2017.(V.15.) Ör. számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 (lásd melléklet) 
 
 
21.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Kádár Ákos kérelméről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester   
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezet elfogadását. Nézzék meg, hogy a telek 
út felőli része a településrendezési tervvel szinkronban van-e, ha esetleg szükséges az útnak a 
szélesítése, akkor ezt a településrendezési tervbe szerepeltetni kell. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos ügyekben minősített többség kell. 5 igen kell 
hozzá. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Újra szavazásra teszi fel a módosított határozat-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – nem 
fogadta el az előterjesztésben lévő határozat-tervezetet  
 
 
22.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző 
 képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
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 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő 
 
A korábbi szavazással kapcsolatban mikor képviselő-testület döntött arról a rendelet 
módosítással kapcsolatos kérdéskörről, amit javaslatként feltett, az ebben a táblázatban nem 
szerepel, és nincs is róla beszámoló, tisztázták, hogy nem történt semmi ez ügyben. 
Mindenféleképpen legyen felvéve a lejárt határidejű határozatok közé, mert a rendelet 
módosítással kapcsolatos dolog benne szokott lenni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 
166/2017. (X.26.) 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 a módosítással megegyezően 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: 
 
A mai napon volt Kiss Mária Óvodavezetőnek egy mester pedagógusi minősítéséhez szakmai 
beszámoló. Ez egy órás beszámoló volt. Marika 30 éve dolgozik ezen a pályán és egy nagyon 
jó minősítést kapott. Ez a minősítés 2022- ig tart és ez volt ez egyik állomása. Amit még ki 
szeretne emelni az a LEADER pályázatokról tájékoztató. Tavasszal még olyan határozatot 
fogadtak el, hogy amennyiben szükséges, akkor ki kell egészíteni a kistérségi ügyintézőnek a 
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bérét. Most úgy látszik, hogy ez már rendeződött, és a pályázati lehetőségek is közel kerültek, 
ha minden igaz 2018. január 1-ig be kell adni pályázatokat, amik még nincsenek is kiírva. 
 
Győri István, képviselő 
 
Ha Tiszaalpáron történik egy beruházás amit a Kiskunsági Nemzeti Park valósított meg és az 
átadásra kerül, akkor a képviselők, hogy nem értesültek róla? Szerettek volna ott lenni, ő híve 
a természetvédelemnek. 
 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az előző képviselő-testületi ülés óta történt legfontosabb eseményekről 
szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1ellenszavazattal - tartózkodás nélkül - elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 
167/2017. (X.26.) 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: 
 
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 

 
 
23.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés terembérleti díj mérsékléséről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő 
 
Annyiban szeretné ha kiegészülne az előterjesztés, hogy maximum heti 2 órát engedélyeznek. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 
168/2017. (X.26.) Kth. 
 
Kovácsné Sáfrány Irén aerobik sportedző, pilates oktató részére terembérleti díj 
mérsékléséről 
 
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 Kovács Sáfrány Irén kérelmét 
megtárgyalta, és úgy döntött, hogy részére kedvezményes bérleti díjat állapít meg,  
 
Az Árpád Művelődési Ház nagytermének használatát bruttó 3175,-Ft/óra bérleti díj helyett 
bruttó 1.590,- Ft/óra mérsékelt díj ellenében teszi lehetővé, maximum heti 2 óra alkalmával.  
 
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. Kovácsné Sáfrány Irén kérelmező 
6. irattár 

 
 
24.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújításáról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezet elfogadását. Elnapolják ezt a napirendi 
pontot az ingatlanok megtekintése céljából. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot:  
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169/2017. (X.26.) Kth. 
 
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújításáról 
 
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 az önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlanok felújításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a 
döntéshozatalt elnapolja az ingatlanok megtekintése céljából. 
 
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 

 
 
25.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő 
 
Korábbi felvetése volt a Bethlen Gábor utcának az a szakasza ahol a kereszteződés is van. Ott 
van 8-10 méter hosszú szakasz, amit egyszer már javítottak beszakadt aszfalt probléma miatt, 
de sajnos további súrlódások vannak, még a személyautóknak is okozhat problémát, de 
teherautók, buszok vonatkozásában egy csörgés - csattogós hely. Nem tud róla, hogy valami 
történt volna ez ügyben. Tájékoztatást nem kaptak róla múltkori felvetés alapján. Nem egy 
egyszerű feladat és nem is egy nap alatt oldódik meg. Ezt a tél előtt mindenféleképpen meg 
oldani, hogy ne legyen balesetveszélyes. 
 
Csernák Zsolt Sándor, képviselő 
 
Felújításra került a Móricz Zsigmond utca, ez adta most a lehetőséget, hogy az autósók nagy 
lendülettel megérkeznek újfalú felöl és az ott lévő elsőbbség adás kötelező táblát nem nagyon 
veszik észre. Többször előfordult már, hogy baleset történt. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő 
 
Beszéltek róla, hogy ott forgalmi rendet célszerű lenne változtatni. 
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Csernák Zsolt Sándor, képviselő 
 
Az iskola előtti utcát is sürgősen egyirányusítást kellene. Nem tudja, hogy a volános busz 
azon megy e még végig, ha igen akkor ki kell tiltani onnan.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Móricz Zsigmond utcához megkérte Boris Ferencet, hogy rendeljen meg egy forgalmi 
rendváltozás táblát, ez folyamatban. Az iskola utcáját a közút kezelő megnézte egyetért az 
egyirányúsítással ott még egy dolgot meg kellene csinálni, mégpedig azt, hogy az autók 
ferdén tudjanak beparkolni ne pedig merőlegesen.  
 
Győri István, képviselő 
 
A múltkori ülésen polgármester úr nyilatkozta, hogy a Víziközmű társulat 60 millió Ft –ot fog 
átutalni az önkormányzat számlájára. Ez milyen jogcímen fog beérkezni? Mi miatt tart igényt 
ilyen összegre a tiszaalpári önkormányzat? A Tiszaalpári újságban az szerepel, hogy ez a 
parkoló 18 egész valahány millió Ft-ba került. A költségvetésben parkoló építésre 25 millió Ft 
– ot szavaztak meg. Ezek közül melyik a reális ár? A Holt-Tisza partjára veszélyes hulladék 
elhelyezésére ki adott jogot? Lehet, hogy a polgármester úr azt hiszi, hogy sokat segített az út 
felújításán, de tapasztalatból mondja, hogy a későbbiekben itt nagyon nagy gondok fognak 
adódni. A sittet, a betontörmeléket az építési hulladékot le kellett volna zúzatni és a helyi 
utaknál kellett volna felhasználni, és nem a természetvédelmi területre elhordani. Ha van egy 
olyan rendelet, hogy-hogyan kell elhelyezni az építési sittet, a veszélyes hulladékot hogyan 
kell kezelni, akkor nagyon nagy bátorság bárkinek is természetvédelmi területeken elhelyezni 
a veszélyes hulladékot. Valakikre már nem vonatkozik a törvény. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Legutóbb Kiss Lajos képviselő úrtól megkapta képviselő úr a választ. A Gazdák munkáját 
leminősítette képviselő úr, ő maga nem vett részt csak kritizálta. 
 
Győri István, képviselő 
 
Tisztességes kérdésre, tisztességes választ szeretne kapni. Sajnos a polgármester úr 
tisztességes választ se tud adni. 

 
dr. Csernus Tibor képviselő 20:41 órakor a képviselő-testületi ülésről elment, a jelenlévő 

képviselők száma 4 fő. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A Képviselő-testület ülését 20:42 órakor bezárta határozatképtelenség miatt. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


