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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 694/2018. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15-én 

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 
Kacziba Sándor, dr. Vancsura Zoltán (8 fő) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

Külön megjelentek:  Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
 Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Bartucz István településüzemeltetési előadó 
 Kádár Ákos környezetvédelmi ügyintéző 
 Kapus Márta pályázati koordinátor 
 Víglási Krisztina újságíró 
    
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Bejelentéssel távollevő képviselők: Kézsmárki László 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 19:10 órakor, hogy a Képviselő-testület 
8 fővel határozatképes. Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő, 0261/50 
helyrajzi számú ingatlan (Bodri-tanya) vonatkozásában érkezett ajánlatról, javaslat a 
Tiszaalpár Dobó utca 47. sz. alatti ingatlan értékesítéséhez ismételt pályázati felhívás 
kiírására 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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2. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2017. II. félévi munkájáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
3. Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 

munkatervéről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
4. Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 

Könyvtárhasználati Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
5. Beszámoló a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2017. évben 

folytatott szakmai munkájáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
6. Előterjesztés védőnő munkakör betöltésére pályázat kiírásáról 

Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

7. Előterjesztés Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.-vel 
együttműködési keret megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
8. Előterjesztés Tiszaalpár 84, valamint 1658 hrsz-ú temetők fenntartására, 

üzemeltetésére kötött együttműködési megállapodás módosításáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

9. Előterjesztés a „Tiszaalpári I. számú felnőtt háziorvosi szolgálat fejlesztése” című 
pályázatról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
10. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló ………/2018.(…….) Ör. számú 
rendeletéről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
11. Előterjesztés szervezetek támogatásáról 

Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

12. Előterjesztés 2018. évi költségvetést megalapozó rendeletről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

13. Előterjesztés Gombár Miklós és Gombár Miklósné kérelméről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

14. Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 10/2012.(V.09.) Ör. 
számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló ………../2018.(…..) Ör. számú 
önkormányzati rendeletére 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
15. Tájékoztató a sportcsarnok felújítására beadott pályázat műszaki dokumentációjáról 
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Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
16. Előterjesztés az Ady Endre utca 62. szám alatti szolgálati lakás felújításáról 

Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

17. Előterjesztés vételi ajánlatról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
18. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 

9/2017.(V.15.) Ör. számú önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
19. Előterjesztés a település közterületeinek szépítéséről 

Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

20. Tájékoztató a Képviselő-testület és bizottságának 2017. évi munkájáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

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

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

 
22. Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 

 
Zárt ülés 

23. Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak 
megválasztásáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

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

 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő, 
0261/50 helyrajzi számú ingatlan Bodri-tanya vonatkozásában érkezett ajánlatról, 
javaslat a Tiszaalpár Dobó u. 47. sz. alatti ingatlan értékesítéséhez ismételt pályázati 
felhívás kiírására 
 
 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a 0261/50 helyrajzi számú ingatlan (Bodri-tanya) vonatkozásában 
érkezett ajánlatról elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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18/2018. (II.15.) Kth.    
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat tulajdonában lévő, 0261/50 helyrajzi számú ingatlan (Bodri-tanya) 
vonatkozásában érkezett ajánlatról 
 
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 Bársony Anett (6067 Tiszaalpár, 
Csongrád úti krz. 15. sz.) alatti lakos részére a Tiszaalpár 0261/50 helyrajzi számú ingatlant 
560.000 Ft vételáron értékesíti. Felhatalmazza dr. Vancsura István polgármestert az adás-
vételi szerződés aláírására.  
 
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. Bársony Anett (6067 Tiszaalpár, Csongrád úti krz. 15) 
6. Irattár 
 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 

Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását, miszerint a Dobó u. 47 sz. alatti 
ingatlanra újból pályázatott írjanak ki. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

19/2018. (II.15.) Kth.    
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár, Dobó u. 47. sz. 
alatti ingatlan értékesítéséhez szükséges pályázati felhívás elfogadásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár, Dobó u. 47. sz. alatti 
ingatlan értékesítéséhez szükséges pályázati felhívást a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
A pályázati felhívás megjelenésének helye: Tiszaalpár Nagyközség honlapja 
(www.tiszaalpar.hu), határideje: 2018. február 20. 
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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                                                                           

 
Melléklet 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 186/2017. (XII.04.) Kth. 
számú határozata szerint Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata 
 

nyilvános pályázat 
 

keretében kívánja értékesíteni a tulajdonában álló, természetben 6066 Tiszaalpár, Dobó u. 47. 
sz. alatt elhelyezkedő 450  helyrajzi számú, 628 m2  nagyságú telket a rajta található nettó 120, 
71 m2  (hasznos: terület: 70,90 m2) területű felépítménnyel. 
 
Irányár: 2 000.000,-Ft 
Legalacsonyabb ajánlati ár: 1 400.000,-Ft. 
 
Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja: 
 
Az ajánlatok benyújtásának helye: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.). 
 
Az ajánlatok benyújtásának ideje: 
Az ajánlatokat legkésőbb 2018.  március hó 22. napján 16. 00. óráig lehet benyújtani átvételi 
elismervény ellenében. 
 
Az ajánlatok benyújtásának módja: 
 

1. Az ajánlatokat érvényesen benyújtani zárt borítékban “ PÁLYÁZAT A TISZAALPÁR 
450 HRSZ-Ú INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA FELBONTANI CSAK A MEGADOTT 
HELYEN ÉS IDŐBEN” jeligével lehet. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő 
nevét, címét. 

 
2. Az ajánlatokat 1 eredeti példányban, magyar nyelven kell benyújtani, az idegen nyelvű 

dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe. 
 
Az 1. és a 2. ponttól eltérő módon benyújtott ajánlat, annak érvénytelenségét vonja maga után. 
 
Pályázati biztosíték: 
 
Az ajánlatkérő 50.000,-Ft pályázati biztosítékot kér. 
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A pályázati biztosítékot Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 51700179-10205086 számú 
számlájára kell befizetni. A pályázó a pályázat benyújtásakor köteles igazolni, hogy a 
pályázati biztosítékot befizette. 
A nyertes ajánlattevő által adott pályázati biztosíték a vételárba beszámít. A többi ajánlattevő 
részére a pályázati biztosíték a pályázat elbírálásától számított 15 munkanapon belül 
visszautalásra kerül. 
 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő hibájából marad el az adásvételi szerződés megkötése, 
vagy a szerződéskötéstől visszalép, a letétbe helyezett pályázati biztosítékot elveszíti. 
A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket: 

• A pályázó adatait: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, 
lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma, adószáma; 

• a pályázó által ajánlott vételárat, 
• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, 

• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. 
napig vállalja az ajánlati kötöttséget, 

• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nyertes pályázóként vállalja az 
értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését, 

• a biztosíték megfizetésének igazolását. 
 
A pályázatot szabályosan benyújtóknak, a pályázati kiírásban részletezett feltételek szerint, a 
bontás alkalmával árverés megnyitásával lehetőségük van ajánlatuk módosítására. 
 
Az ajánlatételi határidő lejártát követően a bontásig a pályázó ajánlatát nem módosíthatja, és 
hiánypótlásra lehetőség nincs! 
 
Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja: 
 
Az ajánlatok felbontásának ideje és módja: 
Az ajánlatok felbontására az ajánlattételi határidő lejártát követő Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság ülésének keretében kerül sor. A bizottsági ülés időpontja a honlapon lesz elérhető; 
valamint a pályázatot tartalmazó borítékon szereplő értesítési címre értesítést küldünk az ülés 
időpontjáról a pályázónak. 
 
Az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg. 
Az eljárás menete: 
1/  Pályázatok bontása; a pályázók megnevezése, az ajánlati ár ismertetésével a nyilvános 
 ülés keretében 
2/ A pályázatok formai ellenőrzése zárt ülés keretében 
3/ A Bizottság ülésének harmadik, szintén nyilvános szakaszában ismertetésre kerül az 

ellenőrzés eredménye, és az érvényes pályázatot benyújtóknak az árverés szabályai 
 szerint lehetőségük van ajánlatuk módosítására. Előtte az árverés levezetője ismerteti a 
 licitálás szabályait. 

 
Bírálati szempontok: 
 
A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel, és 
összességében véve a legelőnyösebb ajánlatot adja.  
Ajánlatok elbírálása, nyertes pályázat kiválasztása: 
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Ha az ingatlan esetén a bontási eljárás során nem kerül sor licitálásra: 
A pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete - az ajánlattételi kötöttség időtartamán belül (90 nap) megtartott - rendes 
ülésén kerül sor. 
 
Amennyiben a legmagasabb szabályos árajánlat a legalacsonyabb ajánlati árat eléri, vagy 
meghaladja Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati kiírás 
kritériumai alapján dönt a nyertes pályázóvá nyilvánításról. 
Ha a legmagasabb árajánlat a legalacsonyabb ajánlati árat nem éri el, a Képviselő-testület a 
benyújtott ajánlatokat mérlegelve szabadon dönt. 
 
Ha az ingatlan esetén a bontási eljárás során licitálásra kerül sor: 
 
A pályázatok bontása után, az ingatlanra pályázatot benyújtó, az árverés szabályai szerint 
módosíthatja ajánlatát. Ebben az esetben az árverés induló értéke az írásban érkezett leg-
magasabb ajánlat, melyen kell megkezdeni a licitálást. Ez alatti ajánlat érvénytelen, az 
árverési eljárás nem indul meg.  
 
Licit mértéke: legalább 10.000,-Ft, illetve ezen összeg egész számú többszöröse. 
 
Azon pályázó, aki nem jelenik meg a bontási eljáráson, az árverés eredményét nem kifogásol-
hatja meg arra hivatkozva, hogy neki nem volt lehetősége ajánlatának módosítására, még 
akkor sem, ha pályázatában Ő tette a legmagasabb írásos ajánlatot, és az egyébként elérte, 
vagy meghaladta az irányárat. 
 
Az adásvételi szerződés megkötésének feltételei: 
 

Az Önkormányzat a szerződést a legmagasabb ajánlat tevőjével (továbbiakban: nyertes 
ajánlattevő) köti meg az árverést követő 45 napon belül. A szerződéskötés és a kapcsolódó 
eljárásokban a jogi képviselet kötelező. A nyertes árverező kifejezetten elfogadja, hogy 
részére a szerződés elkészítésével, jogi ellenjegyzésével, és a földhivatali eljárással 
kapcsolatos jogi képviseletet az Önkormányzat biztosítja, melynek költségét a nyertes 
ajánlattevő köteles viselni az alábbiak szerint.  
 

A szerződéskötés és a teljes, kötelező jogi képviselet díja a vételár 1,2%-a, de legalább bruttó 
40.000 forint, melyet a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés napján az eljáró ügyvédnek 
számla ellenében, készpénzben köteles megfizetni.  
 
A szerződéskötéssel és a tulajdonjog megszerzésével kapcsolatosan felmerülő minden 
költséget (ingatlan-nyilvántartási eljárási díj, illeték, stb.) a nyertes ajánlattevő köteles 
megfizetni. 
 
A vételárat Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 51700179-10205086 számú 
bankszámlájára kell megfizetni legkésőbb az adásvételi szerződés aláírását követő 3 
munkanapon belül. 
A pályázat visszavonásának feltételei: 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában 
visszavonja, érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki. 
Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 30 napon belül írásbeli 
értesítést kap. 
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2.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2017. II. félévi munkájáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a beszámolót. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
20/2018. (II.15.) Kth.    
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Értéktár 
Bizottság 2017. évi II. félévi munkájáról szóló beszámoló 

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 Települési Értéktár Bizottság 
2017. évi II. félévi munkájáról szóló beszámolót 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. Települési Értéktár Bizottság Elnöke, Sztakó Ildikó könyvtárvezető 

 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 
munkatervéről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
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Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
21/2018. (II.15.) Kth.    
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2018. évi munkaterve 

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 Tiszaalpári Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2018. évi munkatervét 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. Sztakó Ildikó, intézményvezető 

 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 
Könyvtárhasználati Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
22/2018. (II.15.) Kth.    
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának módosítása 
tárgyában: 
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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 a Tiszaalpári Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatát az alábbiak szerint 
módosítja: 

1. A könyvtárhasználati szabályzat III Fejezetének b.) pontja az alábbi szöveggel 
egészül ki: 

• „elektronikus másolat készítése (szkennelés) 
• laminálás  
• összefűzés” 

 
2. A könyvtárhasználati szabályzat III. számú melléklete jelen előterjesztés 

melléklete. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Sztakó Ildikó könytárvezető 
2. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
3. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan 
4. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
5. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, elektronikusan, 
6. Irattár 

 
Melléklet 

 
 

A könyvtár reprográfiai-irodai szolgáltatásainak térítési díjai 
 
 
 

1. Elektronikus másolat készítése (szkennelés) 
 
Az állomány egyes, meghatározott részeiből, illetve az olvasók által hozott anyagból a 
szerzői jog szabályait és az állományvédelmi szempontokat figyelembe véve 
elektronikus másolatkészítési lehetőséget biztosít az intézmény. A szekennelés 
papíralapú dokumentumról max. A/4-es méretig történik, és a másolatkészítés során a 
dokumentumok oldalanként kerülnek szkennelésre. 
 
 

Díjszabás: 20.- Ft/oldal 
 
 
A szkennelt dokumentumok elektronikus levélben történő továbbítása  50.-Ft e-
mailenként. 

 
2. Laminálás 
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A/4                 150.-Ft/db 
A/3                250.-Ft/db 
      
 

3. Összefűzés (spirálozás) 
  
 

A/4-es (rövid vagy hosszú oldalon) 
250.-Ft alapdíj+10 oldalanként 50.-Ft 
 
 
 

Tiszaalpár, 2018.01.30. 
 
 
 

  Sztakó Ildikó 
könyvtárvezető 

 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2017. 
évben folytatott szakmai munkájáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ismertette a beszámolót. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
23/2018. (II.15.) Kth.    
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2017. évben folytatott tevékenységéről szóló beszámoló 

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 Tiszaalpári Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2017. évben folytatott tevékenységéről szóló beszámolót 
megtárgyalta és elfogadta. 
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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. Sztakó Ildikó, intézményvezető 

 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés védőnő munkakör betöltésére pályázat kiírásáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
24/2018. (II.15.) Kth.    
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat védőnő munkakör betöltésére pályázat kiírása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat védőnő munkakör betöltésére pályázatot ír ki az 
alábbi tartalommal: 
„Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére.  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 7.  
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben előírt védőnői, iskola- egészségügyi feladatok 
ellátása Tiszaalpár I. sz. védőnői körzetben.  
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
Pályázati feltételek: 

�         Főiskola, védőnői,  
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�         magyar állampolgárság  
�         büntetlen előélet  
�         cselekvőképesség  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
�         Fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz,  
�         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,  
�         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,  
�     nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázata nyilvános ülésen történő 

tárgyalásához, 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör 2018. november 1-jétől betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31. 16.00 óra. A beadási határidőn a 
pályázatnak a hivatalba történő érkezését kell érteni. 
 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Vancsura István nyújt, a 06-
30/255-4495 -os telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja:  

�         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat címére 
történő megküldésével (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:         /2018 , 
valamint a munkakör megnevezését: védőnő.  

�         Személyesen: Dr. Vancsura István polgármester, Bács-Kiskun megye, 6066 
Tiszaalpár, Árpád tér 1.  

- e-mail: pmhivatal@tiszaalpar.hu e-mail címen 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A beérkezett pályázatokat Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete bírálja 
el, mely fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30. 
A Képviselő-testület - amennyiben nem érkezik pályázat vagy a beadott pályázatot 
visszavonják - hozzájárul a pályázat változatlan tartalommal történő – a beadási és elbírálási 
határidők értelemszerű módosításával – annak ismételt kiírásához. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

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

 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.-vel 
együttműködési keret megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
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Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
25/2018. (II.15.) Kth.    
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hírös Agóra Kulturális és 
Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.-vel együttműködési keret megállapodás megkötéséről 
 
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-testület a Hírös Agóra Kulturális és 
Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.-vel együttműködési keret megállapodást köt a határozat 
melléklete szerinti tartalommal, felhatalmazza dr. Vancsura István polgármestert annak 
aláírására. 
 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Határozat értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
2. Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. 
3. Irattár 

 
 

 
Melléklet 

Együttműködési keret megállapodás 
amely létrejött a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.  
(6000 Kecskemét, Deák Ferenc. tér 1, képviseli: Bak Lajos ügyvezető igazgató) és 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. képviseli:  
Dr. Vancsura István polgármester) között 

a települési és térségi közművelődési tevékenység szakmai fejlesztése érdekében. 

Az együttműködés területei: 
� közművelődési programok megvalósításhoz szükséges szolgáltatások biztosítása és 

igénybe vétele; 
� szakmai fórumok rendezése, közművelődési adatbázis működtetése az 

együttműködések ösztönzése – az erőforrások, jó gyakorlatok tapasztalatainak 
megosztása érdekében; 

� közös pályázati tevékenység a helyi, térségi közművelődés támogatására; 
� szakmai műhely létrehozása és működtetése a településen dolgozó közművelődési 

feladatokat ellátó szakemberek tapasztalat és információ cseréjére, kapcsolat építésére; 
(Közkincs Agóra Műhely) 
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� szakmai rendezvények közös megvalósítása; 
� a települési közművelődési programok közzététele, népszerűsítése a 

www.hiroagora.hu honlapon; 
� a Hírös Agóra által szervezett közművelődési programok népszerűsítése a településen 

(plakátok, szórólapok) közzététele. 
 
Az együttműködés keretében megvalósuló programok, szolgáltatások konkrét tartalmát, 
időpontját, anyagi és pénzügyi feltételeit egyedi szolgáltatási, megbízási szerződések 
tartalmazzák. 

Az együttműködés szakmai felelőse: 
a Hírös Agóra Nonprofit Kft. részéről: Józsa Katalin (katalin.jozsa@hirosagora.hu) 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata részéről: Barna Anita (pmhivatal@tiszaalpar.hu) 
 
Tiszaalpár, 2018. február 16. 
  
 Bak Lajos Dr. Vancsura István 
 ügyvezető igazgató polgármester 
 Hírös Agóra Nonprofit Kft. Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata 
 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár 84, valamint 1658 hrsz-ú temetők fenntartására, 
üzemeltetésére kötött együttműködési megállapodás módosításáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
26/2018. (II.15.) Kth.    
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár 84, valamint 
1658 hrsz-ú temetők fenntartására, üzemeltetésére kötött együttműködési megállapodás 
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: 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata és a Római Katolikus Plébánia I. (6066 Tiszaalpár 
Szent István u. 3., valamint Római Katolikus Plébánia II. (6066 Tiszaalpár, Rákóczi u. 17., 
adószám: 19973368-1-03)  között 2015. április 19–én kelt, a Plébániák tulajdonában lévő 
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Tiszaalpár 84, valamint a 1658  helyrajzi számú temetők fenntartása, üzemeltetése tárgyában 
létrejött együttműködési megállapodás módosításával egyetért az alábbiak szerint: 
 
Az együttműködési megállapodás 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„6. A temetők fenntartásából eredő költségekhez a Római Katolikus Plébánia I. 400 000 Ft/év 
összeggel, Római Katolikus Plébánia II. 200 000 Ft/év összeggel járul hozzá.” 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Vancsura István 
polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására. 
 
     
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Határozat értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
2. Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal dolgozói,  
3. Kéri Vencel plébános, 
4. Irattár 

 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a „Tiszaalpári I. számú felnőtt háziorvosi szolgálat fejlesztése” 
című pályázatról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
27/2018. (II.15.) Kth.    
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-BK1-2016-
00011 kódszámú pályázat műszaki paramétereiről 
 
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 TOP-4.1.1-15-BK1-2016-
00011 kódszámú pályázat orvosi rendelőre, valamint a szolgálati lakásra vonatkozó 
kivitelezési műszaki paramétereit/irányelveit megtárgyalta.  
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A csökkentett műszaki tartalommal br. 46.541.000,- Ft építési kivitelezési összeg határig kéri 
– a szükséges szakági tervezők bevonásával -  a kivitelezési műszaki dokumentációk 
elkészítését, majd ezt követően az elkészült tervek árazott költségvetésének elkészítését, 
annak beterjesztését.  
 
A tervek elfogadását követően dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete engedélyezi a kivitelezési- 
műszaki dokumentációk elkészítéséhez szükséges 3 szakági tervező megbízását összesen br. 
1,5 millió Ft keretösszegig. Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert a vállalkozói 
szerződések megkötésére. 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a támogatási szerződés módosítását a 
Magyar Államkincstárnál a kivitelezési határidő módosítása miatt kezdeményezze.  
 
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 

 
10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló ………/2018.(…….) Ör. számú 
rendeletéről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy az orvosi ügyelet Tiszaalpáron éves szinten 2 millió 529 057 Ft-
tal módosulna. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodással – elfogadta a 
módosító javaslatot: 
 
Szavazásra bocsátotta a Művelődési Ház klimatizálására bruttó 3 millió Ft legyen. A bizottság 
támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodással – elfogadta a 
módosító javaslatot. 
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Szavazásra bocsátotta az önkormányzathoz 1 fő felvételét, és garantált bérminimummal 
tervezik meg a bérét. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodással – elfogadta a 
módosító javaslatot. 
 
Szavazásra bocsátotta az óvodánál 1 millió Ft legyen a keret, melynek célja: elektromos kazán 
kiviteli tervének elkészítése. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodással – elfogadta a 
módosító javaslatot. 
 
Szavazásra bocsátotta a Bethlen G. utcai ingatlan felújítására való összeg kerüljön ki és a 
tartalékba kerüljön ezen összeg. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
módosító javaslatot. 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy Kántor-parti út maradjon benne, de a Petőfi utca folytatására is 
kérjenek ajánlatot. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodással – elfogadta a 
módosító javaslatot. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Átadta a szót dr. Taricska Tibor alpolgármesternek. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Megkérdezi polgármester urat, részt kíván-e venni a szavazásban 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Nem, kíván részt venni. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Szavazásra bocsátotta, a polgármester úr cafetéria juttatását, mely 200 e Ft/év. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodással – elfogadta a 
módosító javaslatot: 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
 
28/2018. (II.15.) Kth.    
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Vancsura István 
polgármester cafeteria juttatásáról 
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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 Dr. Vancsura István polgármester 
2018. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is tartalmazó bruttó összegét 
200.000.Ft/fő/év összegben határozza meg. A cafetéria keret felhasználására vonatkozó 
eljárási rendet a Polgármesteri Hivatal cafetéria szabályzata szerint kell alkalmazni. 
Határozat értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan, 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, 
5. Irattár 

 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodással – elfogadta a 
módosító javaslatot:  

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) Ör. számú 
rendeletéről 

 (lásd melléklet) 
 
11.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés szervezetek támogatásáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
29/2018. (II.15.) Kth.    
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szervezetek támogatásáról 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szervezetek részére 2018.évre 
nyújtandó támogatásokról szóló előterjesztést megtárgyalta. A szervezetek részére az alábbi 
támogatást biztosítja: 
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Sorsz. Szervezet neve 

Támogatási 
kérelem 
iktató 
száma 

2018. évi támogatás 

1. Kiskunfélegyházi Kórház 1/2018 
elhalasztásra 
javasolt 

2. Kádár Lajos Nyugdíjas Klub 362/2018 180 000 Ft 

3. Tiszaalpári Lovas Sport Egyesület 408/2018 400 000 Ft 

4. Mozgáskorlátozottak Egyesülete 409/2018 260 000 Ft 

5. Nyugdíjas Baráti Kör 411/2018 180 000 Ft 

6. Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub 412/2018 180 000 Ft 

7. Alpári Tisza Horgász Egyesület 442/2018 180 000 Ft 

8. Áldott Légy Teremtésvédelmi Egyesület 509/2018 50 000 Ft 

9. Tiszaalpári Sportegyesület Kézilabda Szakosztály 526/2018 
Költségv-ben: 
7 000 000 Ft 

10. Tiszaalpári Sportegyesület 605/2018 2 500 000 Ft 

11. Tiszaalpári Alkotó Kezek Egyesülete 658/2018 150 000 Ft 

12. Tiszaalpári Értéktár Bizottság 659/2018 100 000 Ft 

13. Tiszakécske Rendőrőrs 678/2018 150 000 Ft 

14. Bársony Mihály Népdalkör 679/2018 200 000 Ft 

15. Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola 682/2018 300 000 Ft 

16. SzMK Árpád Fejedelem Általános Iskola 684/2018 150 000 Ft 

17. Tiszaalpári Polgárőrség 685/2018 500 000 Ft 

18. Alpárfeszt 686/2018 30 000 Ft 

19. Értékőrző tábor Árpád Fejedelem Általános Iskola 687/2018 70 000 Ft 

20. Nyári tábor Árpád Fejedelem Általános Iskola 688/2018 100 000 Ft 

21. 
Diákönkormányzat Árpád Fejedelem Általános 
Iskola 689/2018 50 000 Ft 

22. Erdei Iskola Árpád Fejedelem Általános Iskola 690/2018 65 000 Ft 

23. Kiskunfélegyházi Tűzoltóparancsnokság 683/2018 100 000 Ft 
24. Gergely Ramóna kosárfonó- és kézműves tábor   100 000 Ft 

  
    

5 995 000 Ft 
 

 
12.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés 2018. évi költségvetést megalapozó rendeletről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
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az önkormányzat 2018. évi költségvetést megalapozó rendeletről 
 (lásd melléklet) 

 
13.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés Gombár Miklós és Gombár Miklósné kérelméről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
30/2018. (II.15.) Kth.    
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Gombár Miklós és Gombár 
Miklósné 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 Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete támogatja hogy a 3119 hrsz-ú 
ingatlanból kialakításra kerüljön a Gárdonyi Géza utcát és a Móra Ferenc utcát összekötő 
útszakasz, ezzel együtt a 3087-es a 3088-as valamint a 3100-as hrsz-ú ingatlan telekrendezése 
is valósuljon meg, úgy, hogy abból két külön hrsz-ú ingatlan kerüljön kialakításra, valamint 
támogatja a 3001 hrsz-ú út kitűzését az Alpárt Újfaluval összekötő külterületi hídig- majd a 
kitűzés után az ingatlanok értékbecslésének elkészíttetését. 
A telekalakítás, valamint az értékbecslés költségét a 2018-as költségvetés tartalékkeretéből 
biztosítja. 
 
A Képviselő- testület felhatalmazza a telekalakítás megindításával dr. Vancsura István 
polgármestert, valamint támogatja Gombár Miklós és neje Gombár Miklósné vételi szándékát, 
de arra csak a telekalakítás után kerül sor.  
 
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. Gombár Miklós és Gombár Miklósné (6066 Tiszaalpár, Thököly Imre u. 42.) 
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6. Irattár 
 
14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 10/2012.(V.09.) 
Ör. számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló ………../2018.(…..) Ör. 
számú önkormányzati rendeletére 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 10/2012.(V.09.) Ör. számú 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2018.(II.19.) Ör. számú 
önkormányzati rendeletére  

(lásd melléklet) 
 
15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a sportcsarnok felújítására beadott pályázat műszaki 
dokumentációjáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
31/2018. (II.15.) Kth.    
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a sportcsarnok felújításának 
műszaki dokumentációjáról 
 
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 Magyar Kézilabda Szövetség 
által az Országos Tornaterem Felújítási Program keretében kiírt pályázati lehetőség II. 
célterületére benyújtott pályázat műszaki dokumentációját megismerte, azt jóváhagyja. 
 
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 

 
16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az Ady Endre utca 62. szám alatti szolgálati lakás felújításáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
32/2018. (II.15.) Kth.    
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre utca 62. szám 
alatti szolgálati lakás 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 támogatja az Ady Endre utca 62. 
szám alatti szolgálati lakás teljeskörű felújítását.  
A Képviselő- testület felhatalmazza dr. Vancsura István polgármestert, hogy bízza meg a 
kedvezőbb ajánlatot adó Balla Zsolt szobafestő- mázolót 1.607.150 Ft-os áron az ingatlan 
külsö- belső felújításával, Kovács István villanyszerelőt maximum 400.000 Ft-os áron az 
elektromos hálózat kiépítésével, valamint Fodor Lászlót maximum 1.000.000 Ft-os áron a 
fűtésrendszer kiépítésével. 
 
Felelős: dr. Vancsura István 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül: 
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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 

 
17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés vételi ajánlatról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
33/2018. (II.15.) Kth.    
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete vételi ajánlatról 
 
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 Kádár Gáspár 1106 Budapest X. 
ker., Hatház u. 11. szám alatti lakos ajánlatát megtárgyalta, és úgy döntött, hogy nem kívánja 
megvásárolni a 6067 Tiszaalpár, Kossuth u. 5. szám alatti ingatlant. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Kádár Gáspár 1106 Budapest X.ker., Hatház u. 11. 
2. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
3. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan 
4. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
5. Bálint Katalin vagyongazd. csoportvezető, elektronikusan, 
6. Irattár 

 
18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 
9/2017.(V.15.) Ör. számú önkormányzati rendelet módosításáról 
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Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 9/2017.(V.15.) Ör. 

számú önkormányzati rendelet módosításáról  
(lásd melléklet) 

 
19.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a település közterületeinek szépítéséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, miszerint az előterjesztésben szereplő 300.000 Ft 
fásításra tervezett összeg, tervezésre legyen fordítva. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
34/2018. (II.15.) Kth.    
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete település közterületeinek 
szépítése érdekében tervezésre fordítható összegről 

 
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 a település közterületeinek 
szépítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy a fásításra tervezett 
300.000 Ft-ot tervezésre fordítja. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
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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. Bartucz István településüzemeltető elektronikusan, 
6. Irattár 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
35/2018. (II.15.) Kth.    
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a település közterületeinek 
szépítéséről 

 
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 település közterületeinek 
szépítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, azt az előterjesztésben foglaltak szerint 
elfogadja. 
 
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. Bartucz István településüzemeltető elektronikusan, 
6. Irattár 

 
20.) Napirendi pont: 
 

Tárgy Tájékoztató a Képviselő-testület és bizottságának 2017. évi munkájáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

Tájékoztatás megtörtént. 
 
21.) 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 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadását  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 
36/2018. (II.15.) Kth.    
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 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: 
 
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 

 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő 
 
Ezen a tájékoztatón akkor elhangzott, hogy a kerékpárút célegyenesben van, csak a pénz nincs 
itt. 
 
Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
A támogatási szerződést beküldték a Magyar Államkincstárnak onnan még nem jeleztek 
vissza, hogy mindent rendeben találtak-e. Ha visszajeleznek akkor utána alá lehet írni a 
szerződést és előlegként le tudják hívni az összeget, de nem a 100% -át. De az sem az 
önkormányzat számlájára kerül, hanem a Magyar Államkincstárnál egy elkülönített számlára. 
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dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Mikor lesz kerékpárút? 
 
Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
Még 2 év. 
 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az előző képviselő-testületi ülés óta történt legfontosabb eseményekről 
szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül – 1 tartózkodással - elfogadta az 
alábbi határozatot:  
 
37/2018. (II.15.) Kth.    
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 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 
 

22.) Napirendi pont: 
 

Tárgy Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 

dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Tavaly év végén volt egy pályázat, amely 2 fő bérkiegészítését jelentette a házi 
segítségnyújtásban. Ez a pályázat nyert-e? 
 
Kapus Márta, pályázati koordinátor 
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Igen, nyert. December 27-én kaptak róla értesítést, és mikor januárban észre vette akkor 
kérdezte, hogy mégis mivel számoljanak el, mert ezzel egyidejűleg megjelent az elszámoló 
lap is. Azt mondták, hogy megjelent egy jogszabály, ami alapján adhattak volna a szociális 
dolgozókat. Mivel az önkormányzat nem fizetett külön pótlékot a házi segítség nyújtásban 
dolgozóknak, így ezt a pénzt vissza is fizethetik. 

 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Nullás lett? 
 
Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
Igen. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő 
 
Az, hogy eddig nem fizettek az, hol befolyásolja a jövőbenit? 

 
Kapus Márta, pályázati koordinátor 

 
Mert úgy volt, hogy decemberben adták be a pályázatot, de már korábban is megjelent. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő 

 
Ez miért rontja az esélyeket? 

 
Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
Azért mert nem tudnak mivel elszámolni, mivel nem fizettek a szociális dolgozóknak plusz 
pénzt.  
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Akkor ez egy utó finanszírozású lett volna asz önkormányzat részéről. 
 
Bartók István, képviselő 
 
Többszőr is volt már a szó a közterület szépítéséről, de Tiszaújfalun a Taricska doktor 
rendelője előtt meg a régi posta területén borzalmas állapot van folyamatosan. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Be van tervezve, meg lesz csinálva, parkosítva lesz. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő 
 
A Bethlen G. utca környékét említette már egy párszor, tényleg komoly forgalom van ott. 
Biztos benne, hogy a tél sem tett túl sok jót ennek a szakasznak. Azt a részt, ahol korábban 
volt süllyedés azt hellyel közzel megcsinálták. De körülötte még mindig hullámos, most már 
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javul az idő a Bácsvízzel fel kellene venni a kapcsolatot és megoldásra jutni ezzel 
kapcsolatban. 
 
Kádár Ákos, környezetvédelmi ügyintéző 
 
Tavalyi évben már ígéretet kaptak a közúttól, hogy orvosolni fogják december környékén, de 
még nem történt semmi. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő 
 
Nagyon sok közvilágítás ki van égve. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Kacziba Sándor képviselő regisztrált a köztartozásmentes adózók adatbázisába. Itt van az 
okmány, ha a képviselők meg szeretnék nézni.  
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Képviselő-testület 19:40 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


