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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám:2223/2018. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én 

18:00 órakor tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: dr. Vancsura István polgármester, 
  dr. Taricska Tibor alpolgármester 

Bartók István, Csernák Zsolt Sándor 
Győri István, Kacziba Sándor (6 fő) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
Kádár Ákos környezetvédelmi ügyintéző 

   
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Bejelentéssel távollevő képviselők: dr. Csernus Tibor, Kézsmárki László, dr. Vancsura Zoltán 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 19:47 órakor, hogy a Képviselő-testület 
6 fővel határozatképes.  
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2017. 
évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

2. Előterjesztés Torben Beak-Sorensen 1710/21 hrsz-ú ingatlan értékesítésével 
kapcsolatos kérelméről  
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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3. Előterjesztés a Kántorpartí út felújításáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

4. Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában az engedélyezett létszám 
egy fővel történő megemeléséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
 

5. Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában maximális csoportlétszám 
túllépésének engedélyezéséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

6. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet 
megtárgyalására és elfogadására 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
7. Előterjesztés a 6067 Tiszaalpár, Bokrosi u. 16. (1762 hrsz.) számú ingatlan árverésen 

történő megvásárlásáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

8. Előterjesztés járdaépítési kérelmek elbírálásáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

9. Előterjesztés az Alkotmány utcán fasor telepítéséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
10. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásban végzett munkáról  

Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

11. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2017. évi működéséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

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

13. Beszámoló a Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség 2017. évi működtetéséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
14. Előterjesztés a Tiszaalpári Sportegyesület kérelméről 

Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

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

      16. Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
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Zárt ülés 
 

17. Előterjesztés a 1964/2018. sz. határozat ellen benyújtott fellebbezésről   
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

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

 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési 
szervek 2017. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül– elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
102/2018. (V.31.) Kth.  
 
A 2018. évi belső ellenőrzési beszámoló jóváhagyásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
A képviselő-testület az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2017. 
évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
Felelős: dr Vancsura István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Határozatról értesül  

1. polgármester, jegyző, aljegyző, vagyongazdálkodási csoportvezető elektronikusan, 
2. Molnár István belső ellenőr, 
3. Irattár 

 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Torben Beak-Sorensen 1710/21 hrsz-ú ingatlan értékesítésével 
kapcsolatos kérelméről  
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással– nem fogadta el 
az előterjesztésben lévő határozatot: 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Kántorpartí út felújításáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy a kátyúzás és a bitumenezés a Kántorparti úton megvalósuljon az 
Agrárgazdasági Kft. bejáratáig. 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 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
103/2018. (V.31.) Kth.  
 
Kántorparti út kátyúzásáról 
 
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 előterjesztésben foglaltakat 
megtárgyalta és a Kántorparti út felújítására vonatkozóan az alábbi feladatokat az alábbi 
cégektől rendeli meg: 
 

- Mega-Sped Kft. – kátyúzás:    br.  1.600.200,- Ft 
- .    - bitumen:      br.  1.778.000,- Ft 

 
A felületkezelésre a Bitu Team Kft. ajánlatát fogadja el azzal, hogy a felületkezelést a 
Kántorparti út Tiszaalpári Agrárgazdasági Kft, bejáratáig rendeli meg. 
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Felkéri dr. Vancsura István polgármestert a nyertes ajánlatot adó cégekkel a szerződéskötésre.  
 
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 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy bruttó 30 Millió Ft keretösszegig valósuljon meg a Kántorparti 
út, valamint a Petőfi utcának a település határától a hídig tartó szakaszának a felújítása. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
104/2018. (V.31.) Kth.  
 
Kántorparti út és a Petőfi utca településhatártól a hídig tartó szakaszának felújítása 
 
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 Kántorparti út, valamint a 
Petőfi utcának a településhatárától a hídig tartó szakaszának a felújításáig bruttó 30 m. Ft-ot 
biztosít az alábbiak szerint, 

1. a költségvetési rendeletben elkülönített rész- mely a Kántorparti útra és a Petőfi 
Sándor utcára vonatkozik összege br. 25.000.000,- Ft 

2. bruttó 5 000 000 Ft fedezete a Konyha reform menü bevezetéséből megmaradó 
pénzösszeg, valamint a 2018. évi költségvetés tartalékkerete. 

 
A polgármestert kéri, hogy kérjen be 3 ajánlatot a Petőfi utcának a településhatárától a hídig 
tartó szakaszának a felújítására. Amennyiben az nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, akkor 
a legkedvezőbb árajánlatot adó ajánlattevővel kösse meg a szerződést. 
 
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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4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában az engedélyezett 
létszám egy fővel történő megemeléséről 
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 – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
105/2018. (V.31.) Kth.  
 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában az engedélyezett létszám - 2018.09.01 és 
2018.121.31. között - egy fővel történő megemeléséről 
 
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 Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda Vezetőjének kérelmére hivatkozva engedélyezi -  a 2018. évi költségvetés tartalékának 
terhére - 2018.  szeptember 1 - jétől december 31-ig terjedő határozott időszakra a  
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában a 2018. évi költségvetésben engedélyezett létszám 
egy fővel történő megemelését.  
 
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. Kiss Mária óvodavezető 
6. Irattár 

 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában maximális 
csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
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Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
106/2018. (V.31.) Kth.  
 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában az engedélyezett létszám egy fővel történő 
megemeléséről 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete - a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése alapján - a Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvodában az egyes óvodai csoportokban a maximális csoportlétszámok átlépését a 
2018/2019-es nevelési évre az alábbiak szerint engedélyezi:  
 

 
 
 
 

csoport 

 
 

engedélyezett 
létszám 

csoportlétszám 
az augusztus 

31-én 3. 
életévet 
betöltött 

gyermekekkel 

Normatívára 
jogosító 

csoportlétszám 
előjelentett 

(nem 
óvodaköteles) 
gyermekekkel 
december 31-

én 

 
 

Engedélyezett 
létszámtól 
való eltérés 

Tengelice 25 28 28 20 % 
Katica 25 26 29 20 % 
Süni 25 25 26 20 % 
Csiga 25 28 29 20 % 

Méhecske 25 26 28 20 % 
Pillangó 25 27 28 20 % 

Összesen:  160 168  
 
 
Felelős:   dr. Vancsura István polgármester  
 Kiss Mária óvodavezető  
Határidő:  2018. augusztus 31. 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet-
tervezet megtárgyalására és elfogadására 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester  

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2018. (V.31.) Ör. sz. zárszámadási rendelete 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 (lásd melléklet) 

 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a 6067 Tiszaalpár, Bokrosi u. 16. (1762 hrsz.) számú ingatlan 
árverésen történő megvásárlásáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
107/2018. (V.31.) Kth.  
 
Előterjesztés a 6067 Tiszaalpár, Bokrosi u. 16. (1762 hrsz.) számú ingatlan árverésen 
történő megvásárlása ügyében 
 
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 Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy bízza meg Kádár Ákos környezetvédelmi- vagyongazdálkodási 
ügyintézőt, hogy vegyen részt Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata nevében a tiszaalpári 
1762 hrsz-ú, természetben 6067 Tiszaalpár, Bokrosi u. 16. számú ingatlan árverésén, az 
Önkormányzat vállalja az 25.000 Ft-os árverési előleg rendezését a végrehajtói letéti 
bankszámlára, és az ingatlant lehetőség szerint megvásárolja maximum 250.000 Ft-os árért. 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Vancsura István 
Polgármestert, hogy az ingatlan vételi ajánlattételi eljárásában a fentiek szerint eljárjon, és 
sikeres vétel esetén a tulajdonjog átírásáról, földhivatali bejegyzéséről gondoskodjon. 
A vételár fedezet a 2018. évi költségvetés tartalék kerete. 
 
Felelős: dr. Vancsura István 
Határidő: értelemszerű 
 
 
 
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 

 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés járdaépítési kérelmek elbírálásáról 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a Varga Károlyné kérelmét. A bizottság támogatta.  

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
108/2018. (V.31.) Kth.  
 
Varga Károlyné 6066 Tiszaalpár, Damjanich u. 8. szám alatti lakos részére 
járdafelújításhoz bontott járdalap és sóder anyagköltségének biztosítása 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 Károlyné 6066 Tiszaalpár, 
Damjanich u. 8. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, és úgy döntött, hogy az ingatlana 
előtti szakaszon történő járda felújításhoz  50 db bontott járdalapot, valamint 0,64 m3 
sóderágyhoz szükséges sóder költségét: 5.120,-Ft-ot biztosítja, - a 2018. évi költségvetés 
tartalékának a terhére - azzal, hogy a kérelmező a munkálatokat 2018. augusztus 31. napjáig 
köteles elvégezni vagy elvégeztetni, mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást 
kamattal együtt kell az önkormányzat felé visszafizetnie.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a járda felújítására vonatkozó megállapodás elkészítéséről és aláírásáról 
gondoskodjon. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, hogy a munkálatok határidőben és jó minőségben történő elvégzéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 
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1. Varga Károlyné 6066 Tiszaalpár, Damjanich u. 8. 
2. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
3. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan 
4. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
5. Bálint Katalin pénzügyi és gazd. csoportvezető, elektronikusan, 
6. Irattár 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Palásti Róbertné kérelmét. A bizottság támogatta.  

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
109/2018. (V.31.) Kth.  
 
Palásti Róbertné 6066 Tiszaalpár, Bem u. 9. szám alatti lakos részére járdafelújításhoz 
bontott járdalap és sóder anyagköltségének biztosítása 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 Palásti Róbertné 6066 Tiszaalpár, 
Bem u. 9. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, és úgy döntött, hogy az ingatlana előtti 
szakaszon történő járda felújításhoz  50 db bontott járdalapot, valamint 0,64 m3 
sóderágyhoz szükséges sóder költségét: 5.120,-Ft-ot biztosítja, - a 2018. évi költségvetés 
tartalékának a terhére - azzal, hogy a kérelmező a munkálatokat 2018. augusztus 31. napjáig 
köteles elvégezni vagy elvégeztetni, mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást 
kamattal együtt kell az önkormányzat felé visszafizetnie.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a járda felújítására vonatkozó megállapodás elkészítéséről és aláírásáról 
gondoskodjon. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, hogy a munkálatok határidőben és jó minőségben történő elvégzéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Palásti Róbertné 6066 Tiszaalpár, Bem u. 9. 
2. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
3. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan 
4. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
5. Bálint Katalin pénzügyi és gazd. csoportvezető, elektronikusan, 
6. Irattár 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Szabó Kupecz Csilla kérelmét. A bizottság támogatta.  
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
110/2018. (V.31.) Kth.  
 
Szabó-Kupecz Csilla 6066 Tiszaalpár, Hunyadi u. 26. szám alatti lakos részére 
járdafelújításhoz bontott járdalap és sóder anyagköltségének biztosítása tárgyában: 
 
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 Szabó-Kupecz Csilla 6066 
Tiszaalpár, Hunyadi u. 26. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, és úgy döntött, hogy az 
ingatlana előtti szakaszon történő járda felújításhoz  50 db bontott járdalapot, valamint 0,64 
m3 sóderágyhoz szükséges sóder költségét: 5.120,-Ft-ot biztosítja - a 2018. évi költségvetés 
tartalékának a terhére -, azzal, hogy a kérelmező a munkálatokat 2018. augusztus 31. napjáig 
köteles elvégezni vagy elvégeztetni, mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást 
kamattal együtt kell az önkormányzat felé visszafizetnie.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a járda felújítására vonatkozó megállapodás elkészítéséről és aláírásáról 
gondoskodjon. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, hogy a munkálatok határidőben és jó minőségben történő elvégzéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Szabó-Kupecz Csilla 6066 Tiszaalpár, Hunyadi u. 26. 
2. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
3. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan 
4. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
5. Bálint Katalin pénzügyi és gazd. csoportvezető, elektronikusan, 
6. Irattár 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Lövei József kérelmét. A bizottság támogatta.  

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
111/2018. (V.31.) Kth.  
 
Lövei József 6066 Tiszaalpár, Arany J. u. 41. szám alatti ingatlana előtti járda 
építéséhez bontott járdalap és sóder anyagköltségének biztosítása 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: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Lövei József 6066 Tiszaalpár, 
Vak Bottyán u. 1. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a 6066 
Tiszaalpár, Arany J. u. 1. szám alatti ingatlana Bajcsy-Zs. utca felőli szakaszán történő járda 
építéséhez  290 db bontott járdalapot, valamint 3,74 m3 sóderágyhoz szükséges sóder 
költségét: 29.920,-Ft-ot biztosítja- a 2018. évi költségvetés tartalékának a terhére -, azzal, 
hogy a kérelmező a munkálatokat 2018. augusztus 31. napjáig köteles elvégezni vagy 
elvégeztetni, mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást kamattal együtt kell az 
önkormányzat felé visszafizetnie.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a járdaépítésre vonatkozó megállapodás elkészítéséről és aláírásáról 
gondoskodjon. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, hogy a munkálatok határidőben és jó minőségben történő elvégzéséről gondoskodjon. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Lövei József 6066 Tiszaalpár, Vak B. u. 1. 
2. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
3. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan 
4. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
5. Bálint Katalin pénzügyi és gazd. csoportvezető, elektronikusan, 
6. Irattár 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Gál Katalin kérelmét. A bizottság támogatta.  

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
112/2018. (V.31.) Kth.  
 
Gál Katalin 6066 Tiszaalpár, Csokonai u. 104. szám alatti ingatlana előtti járda 
építéséhez bontott járdalap és sóder anyagköltségének biztosítása 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 Gál Katalin 6066 Tiszaalpár, 
Csokonai u. 104. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, és úgy döntött, hogy ingatlana előtti 
járda építéséhez  142 db bontott járdalapot, valamint 1,82 m3 sóderágyhoz szükséges sóder 
költségét: 14.560,-Ft-ot biztosítja - a 2018. évi költségvetés tartalékának a terhére -, azzal, 
hogy a kérelmező a munkálatokat 2018. augusztus 31. napjáig köteles elvégezni vagy 
elvégeztetni, mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást kamattal együtt kell az 
önkormányzat felé visszafizetnie.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a járdaépítésre vonatkozó megállapodás elkészítéséről és aláírásáról 
gondoskodjon. 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, hogy a munkálatok határidőben és jó minőségben történő elvégzéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Gál Katalin 6066 Tiszaalpár, Csokonai u. 104. 
2. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
3. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan 
4. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
5. Bálint Katalin pénzügyi és gazd. csoportvezető, elektronikusan, 
6. Irattár 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Szvaczina Jánosné kérelmét. A bizottság támogatta.  

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
113/2018. (V.31.) Kth.  
 
Szvaczina Jánosné 6066 Tiszaalpár, Kinizsi u. 28. szám alatti ingatlana előtti járda 
építéséhez bontott járdalap és sóder anyagköltségének biztosítása 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 Szvaczina Jánosné 6066 
Tiszaalpár, Kinizsi u. 28. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, és úgy döntött, hogy 
ingatlana előtti járda építéséhez  193 db bontott járdalapot, valamint 2,5 m3 sóderágyhoz 
szükséges sóder költségét: 20.000,-Ft-ot biztosítja, - a 2018. évi költségvetés tartalékának a 
terhére - azzal, hogy a kérelmező a munkálatokat 2018. augusztus 31. napjáig köteles 
elvégezni vagy elvégeztetni, mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást kamattal 
együtt kell az önkormányzat felé visszafizetnie.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a járdaépítésre vonatkozó megállapodás elkészítéséről és aláírásáról 
gondoskodjon. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, hogy a munkálatok határidőben és jó minőségben történő elvégzéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Szvaczina Jánosné 6066 Tiszaalpár, Kinizsi u. 28. 
2. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
3. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan 
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4. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
5. Bálint Katalin pénzügyi és gazd. csoportvezető, elektronikusan, 
6. Irattár 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a Kovácsné Kővágó Mónika kérelmét. A bizottság támogatta.  

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
114/2018. (V.31.) Kth.  
 
Kovácsné Kővágó Mónika 6066 Tiszaalpár, Móricz Zsigmond u. 47. szám alatti 
ingatlana előtti járda építéséhez bontott járdalap és sóder anyagköltségének biztosítása 
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 Kovácsné Kővágó Mónika 6066 
Tiszaalpár, Móricz Zsigmond u. 47. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, és úgy döntött, 
hogy ingatlana előtti járda építéséhez  127 db bontott járdalapot, valamint 1,65 m3 
sóderágyhoz szükséges sóder költségét: 13.200, - Ft-ot biztosítja, - a 2018. évi költségvetés 
tartalékának a terhére - azzal, hogy a kérelmező a munkálatokat 2018. augusztus 31. napjáig 
köteles elvégezni vagy elvégeztetni, mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást 
kamattal együtt kell az önkormányzat felé visszafizetnie.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a járdaépítésre vonatkozó megállapodás elkészítéséről és aláírásáról 
gondoskodjon. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, hogy a munkálatok határidőben és jó minőségben történő elvégzéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Kovácsné Kővágó Mónika 6066 Tiszaalpár, Móricz Zsigmond u. 47. 
2. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
3. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan 
4. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
5. Bálint Katalin pénzügyi és gazd. csoportvezető, elektronikusan, 
6. Irattár 

 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az Alkotmány utcán fasor telepítéséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot. 
 
115/2018. (V.31.) Kth.  
 
Alkotmány utcán gömbkőris fasor telepítéséről  
 
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 Alkotmány utca fásítása 
céljából egyetért gömbkőris facsemeték – 200 db – rendelésével, az ehhez szükséges nettó 
1 100 000 Ft-ot a tartalékkeret terhére biztosítja, a tartalékban szereplő 300.000 Ft mellé. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. polgármester, jegyző, aljegyző, csoportvezető elektronikusan, 
2. Bartucz István településüzemeltető elektronikusan, 
3. Irattár 

 
10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásban végzett 
munkáról  
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
116/2018. (V.31.) Kth.  
 
A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett 
2017. évi munkáról szóló beszámoló elfogadása 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület dr. Vancsura István polgármester, mint a Szociális és Gyermekjóléti 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke által készített a Társulásban végzett 
2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
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. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, elektronikusan, 
5. Irattár  

 
11.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2017. évi működéséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
117/2018. (V.31.) Kth.  
 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi 
működéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi 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 Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi működéséről szóló beszámolót 
tudomásul vette. 

Határidő: folyamatos             
Felelős: dr. Vancsura István polgármester              
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A határozatról értesül: 
1. A Képviselő-testület tagjai 
2. dr. Vancsura István polgármester 
3. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

 
12.) Napirendi pont: 
 

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

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. A bizottság nem támogatta. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
118/2018. (V.31.) Kth.  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Fehér Ildikó Anita 
jógaoktató 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 Fehér Ildikó Anita jógaoktató 
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. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Fehér Ildikó Anita jógaoktató kérelmező 
6. irattár 

 
13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség 2017. évi működtetéséről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
119/2018. (V.31.) Kth.  
 
Holt Tisza Tulajdonosi Közösség 2017. évi működéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi 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 Holt Tisza Tulajdonosi 
Közösség 2017. évi működéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 
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 
6. irattár 

 
14.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Sportegyesület 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 6 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
120/2018. (V.31.) Kth.  
 
A Tiszaalpári Sportegyesület 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 Tiszaalpári Sportegyesület 
2018. május 9-én kelt kérelmét megtárgyalta.  
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A Tiszaalpári Sportegyesület részére a 2016/17. évi TAO sportfejlesztési programhoz – 
melynek megvalósítása a 2017/18-as versenyévadra elhalasztásra került – 1 500 000 Ft 
támogatást biztosít a 2018. évi költségvetés általános tartalékának a terhére. 
 
Felelős: dr. Vancsura István 
Határidő: értelemszerű 
 
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. Tiszaalpári Sportegyesület, 6066 Tiszaalpár, Szent Imre tér 15/b., 

tiszaalparise@citromail.hu 
6. Irattár 

 
15.) Napirendi pont: 
 

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

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatok elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
121/2018. (V.31.) Kth.  
 
Lejárt határidejű határozatok tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésben biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Megtárgyalta az előterjesztést, és az írásbelivel egyezően elfogadta a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 
 
Határozatról értesül: 

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

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
szóló beszámolót. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
122/2018. (V.31.) Kth.  
 
Előző Képviselő-testületi ülés óta történtek tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésben biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Megtárgyalta az előterjesztést, és az írásbelivel egyezően elfogadta az előző képviselő-
testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 
Határozatról értesül: 

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

 
16.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 
Győri István, képviselő 

Egyetért azzal, hogy a polgármester úr kivágassa a fákat. 

dr. Taricska Tibor, alpolgármester 

Hol vágatja a fákat? 

Győri István, képviselő 

Orgonafákat, bokrokat.  

dr. Vancsura István, polgármester 
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Minden utcát végig fognak járni. 

Csernák Zsolt Sándor, képviselő 

A BKV üdülőnek van egy hátsó kijárata és most az önkormányzat oda rakott gallyakat. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Ott a depó a gallyaknak az óvodánál. 

Győri István, képviselő 

A depó pár méterrel arrébb van. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Nem tudja, miért nem a depóba rakta. 

Bartók István, képviselő 

Rákóczi utcába van egy öreg ház és szóltak, hogy azzal csinálni kellene valamit. 

dr. Taricska Tibor, alpolgármester 

Az a banké lett. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Van több ilyen is, de a bank nem foglalkozik vele ő csak a pénzügyeket intézi. 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Képviselő-testület 20:15 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

                    polgármester                                                  jegyző 


