
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TISZAALPÁR  NAGYKÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

2018.  SZEPTEMBER  24-ÉN  TARTOTT  ÜLÉSÉNEK 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Határozatszám: 183-196. 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 



2 

 

Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 3967/2018. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 24-

én 17:30 órakor tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: dr. Vancsura István polgármester, 

Bartók István, dr. Csernus Tibor, 
Győri István, Kacziba Sándor (5 fő) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

Külön megjelentek: dr. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
 Bartucz István település-üzemeltető 
 
Bejelentéssel távollevő képviselők: dr. Taricska Tibor, Kézsmárki László, dr. Vancsura Zoltán, 

          Csernák Zsolt Sándor 
 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 18:53 órakor, hogy a Képviselő-testület 
5 fővel határozatképes. A napirendi pontokhoz felvételre került a bejelentések elé 11. napirend 
pontként a gépvásárlásáról szóló előterjesztés. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a napi-
rendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Előterjesztés Caminus Zrt. megkereséséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

2. Előterjesztés ingatlanok hasznosításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
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3. Előterjesztés Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelmeiről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

4. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályá-
zati rendszer 2019. évi fordulójához való csatlakozásról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

5. A TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00011 kódszámú pályázat műszaki tartalmának csökken-
téséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
6. Előterjesztés a kerékpárút nyomvonaláról 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

7. Előterjesztés Tiszaalpár, 0187/15. hrsz-ú, Borsihalmi I. csatorna megnevezésű ingatlan 
átadásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

8. Előterjesztés a téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, fel-
adatokról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

9. Előterjesztés járdaépítési kérelmek elbírálásáról  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
 

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

11. Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat erőgép típusának meghatáro-
zásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  

 
12. Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 

 
 

Zárt ülés 
13. Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár intézmény-

vezetői munkakörére érkezett pályázat elbírálásáról  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
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14. Előterjesztés lakáscélú kérelemről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

15. Előterjesztés átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előterjesztő/Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
 

1.) Napirendi pont:  
Előterjesztés Caminus Zrt. megkereséséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. A bizottság javaslata alapján szavazásra bocsátotta a határozat-
tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi 
határozatot: 
 
183/2018. (IX.24.) Kth.  
 
Caminus Zrt. megkeresése alapján vételi ajánlat tételéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkö-
rében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal, valamint 
az Árpád Művelődési Ház épületében a Caminus Zrt. által felszerelt összes fűtéstechnikai 
eszközökre vételi ajánlatot tesz 106.474.- Ft. + ÁFA összegben. 
 
Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül:  

1. polgármester, jegyző, aljegyző, csoportvezető elektronikusan 

2. Caminus Zrt. (6000 Kecskemét, Izzó u. 2.) 

3. irattár 

 
 

2.) Napirendi pont: 
Előterjesztés ingatlanok hasznosításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
Szavazásra bocsátotta az ingatlanok hasznosításáról szóló előterjesztés újból a képviselő-
testületi elé terjesztését. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
184/2018. (IX.24.) Kth.  
 
Ingatlanok hasznosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkö-
rében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanok hasznosításáról szó-
ló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy újból a képviselő-testület elé kell azt 
terjeszteni. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül:  

1. polgármester, jegyző, aljegyző, csoportvezető elektronikusan 

2. irattár 

 
 

3.) Napirendi pont: 
Előterjesztés Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelmeiről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. A bizottság javaslata alapján szavazásra bocsátotta az Ópusztasze-
ri kirándulás támogatása elfogadását, úgy, hogy a többi kérelemről később döntenek. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
185/2018. (IX.24.) Kth.  
 
Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelmeiről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkö-
rében eljárva a következő döntést hozta: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Árpád Fejedelem 
Általános Iskola kérelmei alapján az alábbi döntéseket hozta: 
 
Az Ópusztaszeri kirándulást 100.000,- Ft összegben támogatja. A táblák kihelyezésével a fe-
dett várakozóhely kialakításával, a szolgálati lakás biztosításával és az autóbusz üzemelteteté-
sével kapcsolatos kérelmeket később tárgyalja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül:  

1. polgármester, jegyző, aljegyző, csoportvezető elektronikusan 

2. Mayer Tamásné intézményvezető 

3. irattár 

 
 

4.) Napirendi pont: 
Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati 
rendszer 2019. évi fordulójához való csatlakozásról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. A bizottság javaslata alapján szavazásra bocsátotta a határozat-
tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
186/2018. (IX.24.) Kth.  
 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszeréhez való csatlako-
zásról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkö-
rében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló előterjesztést. 
A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. 
Felkéri dr. Vancsura István polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: 2018. október 3. 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
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Határozatról értesül:  

1. polgármester, jegyző, aljegyző, csoportvezető elektronikusan 

2. Barna Anita ügyintéző 

3. irattár 

 
 

5.) Napirendi pont: 
Előterjesztés a TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00011 kódszámú pályázat műszaki tartalmának 
csökkentéséről közbeszerzés kiírásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Megnyitotta az előterjesztés tárgyalását, mert a bizottság nem ja-
vasolta elfogadásra. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
Javasolta a szakágankénti ajánlatkérést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen, de előtte el kellene fogadni az összeget. 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – 1 ellenszavazat, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
187/2018. (IX.24.) Kth.  
 
TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00011 kódszámú pályázat műszaki tartalmának csökkentéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkö-
rében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-BK1-2016-
00011 kódszámú pályázattal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és egyetért az alábbi mó-
dosításokkal: 

- a műszaki tartalom csökkentésre kerül oly mértékben, hogy a gépész- elektromos áram 
tekintetében a szolgálati lakás nem kerül felújításra, csupán az építészeti részben ma-
rad a tetőfelújítás, nyílászárócsere, hőszigetelés megvalósítása. 

- a támogatási szerződés módosítása a fentebb megjelölt tartalom csökkentésével kerül-
jön benyújtásra. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
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Határozatról értesül:  

1. polgármester, jegyző, aljegyző, csoportvezető elektronikusan 

2. Kapus Márta pályázati ügyintéző 

3. irattár 

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a közbeszerzési eljárás megindítását, valamint a szakágankénti ajánlat-
kérés elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
188/2018. (IX.24.) Kth.  
 
TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00011 kódszámú pályázat közbeszerzési eljárásának megindí-
tásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkö-
rében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-BK1-2016-
00011 kódszámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítását megtárgyalta, 
elfogadta és a szakágankénti ajánlatkérés mellett döntött. 
 
A Képviselő-testület felkéri dr. Vancsura István polgármestert a közbeszerzési eljárás megin-
dítására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül:  

1.  polgármester, jegyző, aljegyző, csoportvezető elektronikusan 

2.  Kapus Márta pályázati ügyintéző 

3.  irattár 

 
 

6.) Napirendi pont: 
Előterjesztés a kerékpárút nyomvonaláról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Szavazásra bocsátotta a bizottság javaslatának elfogadását. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
189/2018. (IX.24.) Kth.  
 
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00019 kódszámú pályázat nyomvonaláról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkö-
rében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00019 
kódszámú pályázat nyomvonaláról szóló előterjesztést megtárgyalta és támogatja az abban 
foglaltakat. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül:  

1.  polgármester, jegyző, aljegyző, csoportvezető elektronikusan 

2.  irattár 

 
 

7.) Napirendi pont: 
Előterjesztés Tiszaalpár, 0187/15. hrsz-ú, Borsihalmi I. csatorna megnevezésű ingatlan átadá-
sáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. A bizottság támogatta, de időközben felmerült, hogy próbáljanak 
az MNV Zrt.-vel tárgyalni. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Az MNV Zrt.-vel, mert ő lesz a tulajdonszerző. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Próbáljanak tárgyalni. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Ne, pénzt ne fogadjanak el. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem pénzt, hanem cserébe valamilyen állami tulajdonú ingatlant gondolt. 
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Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását, kiegészítve ezzel a javaslattal. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
190/2018. (IX.24.) Kth.  
 
Tiszaalpár, 0187/15. hrsz-ú, Borsihalmi I. csatorna megnevezésű ingatlan átadásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkö-
rében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár, 0187/15. hrsz-ú, 
Borsihalmi I. csatorna megnevezésű ingatlan állami vagyonkörbe kerülésével egyetért. 
A Képviselő-testület felkéri dr. Vancsura István polgármestert, folytasson tárgyalást az MNV 
Zrt.-vel az ingatlan elcserélésével kapcsolatban. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 

Határozatról értesül:  

1.  polgármester, jegyző, aljegyző, csoportvezető elektronikusan 

2.  Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia u. 4., Pf. 390) 

3.  irattár 

 
 
8.) Napirendi pont: 

Előterjesztés a téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, feladatok-
ról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
191/2018. (IX.24.) Kth.  
 
A téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, feladatokról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkö-
rében eljárva a következő döntést hozta: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a téli síkosság mentesítési munká-
latokhoz kapcsolódó felkészülésről, feladatokról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt elfo-
gadta. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bartucz István település-üzemeltető 
 
Határozatról értesül:  

1.  polgármester, jegyző, aljegyző, csoportvezető elektronikusan 

2.  Bartucz István település-üzemeltető 

3.  irattár 

 
 

9.) Napirendi pont: 
Előterjesztés járdaépítési kérelmek elbírálásáról  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést, amelyben két kérelem fogalmazódott meg. Szavazásra bocsátotta 
az 1. határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
192/2018. (IX.24.) Kth.  
 
Szabó Ferencné 6066 Tiszaalpár, Bercsényi u. 12. szám alatti lakos részére járdaépítés-
hez szükséges anyagköltség biztosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarországi helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkö-
rében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Ferencné 6066 Tiszaalpár, 
Bercsényi u. 12. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, és úgy döntött, hogy az ingatlana 
előtt a felújítandó járdaszakaszhoz az anyag költségét 28.500,-Ft erejéig biztosítja, azzal, hogy 
a kérelmező a munkálatokat 2018. októbert 31. napjáig köteles elvégezni vagy elvégeztetni, 
mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást kamattal együtt kell az önkormányzat 
felé visszafizetnie.  

 
A felújítandó járdaszakasz műszaki adatai:  

  Helyszíne: Bercsényi u. 12. sz.           
Hossza:                                              10,0 fm 
Szélessége:                                         1,20  m 
Felülete:                                             12,00  m2 

Rétegződése: 10 cm vastag helyszíni beton dilatációval, sóderágy biztosítása nélkül 
A sóder ára: 7.600,-Ft/m3; a cement ára: 3.800,-Ft/q. 
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A munka elvégzéséhez 1,5 m3 sóder és 4,5 q cement biztosítása szükséges, melynek költsége: 
28.500,-Ft-ba kerülne.  
 
A támogatási összeg a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal házipénztárából kerül támogatott 
személy részére kifizetésre. 
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 Ferencné kérelmező (6066 Tiszaalpár, Bercsényi u. 12.) 

2. polgármester, jegyző, aljegyző, csoportvezető elektronikusan 

3. Németh Sándorné vagyongazd. ügyintéző 

4. irattár 

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a 2. határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
193/2018. (IX.24.) Kth.  
 
Turcsán László 6066 Tiszaalpár, Arany J. u. 42. szám alatti lakos részére járdaépítéshez 
szükséges anyagköltség biztosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkö-
rében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Turcsán László 6066 Tiszaalpár, 
Arany J. u. 42. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, és úgy döntött, hogy az ingatlana előtt 
a felújítandó járdaszakaszhoz az anyag költségét – a 2018. augusztus 27-.i képviselő-testületi 
ülés keretében biztosított 14.250,-Ft-on felül – még további 11.400,-Ft  erejéig biztosítja, 
azzal, hogy a kérelmező a munkálatokat 2018. októbert 31. napjáig köteles elvégezni vagy 
elvégeztetni, mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást kamattal együtt kell az 
önkormányzat felé visszafizetnie.  
A támogatási összeg a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal házipénztárából kerül támogatott 
személy részére kifizetésre. 
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 
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A határozatról értesül: 

1. Turcsán László kérelmező (6066 Tiszaalpár, Arany J. u. 42.) 

2. polgármester, jegyző, aljegyző, csoportvezető elektronikusan 

3. Németh Sándorné vagyongazd. ügyintéző 

4. irattár 

 
 

10.) Napirendi pont: 
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 a beszámolókat. Megkérdezte van-e valakinek hozzáfűzni valója? 
 
Győri István, képviselő: 

Igen, neki van. Nem érti hogyan szavazzák meg ugyanazt az 5 millió forintot a bölcsödének 
eszközvásárlásra és Víziközmű Társulatnak is? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az nem lehetséges. Szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 fő nem vett 
részt a szavazásban) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
194/2018. (IX.24.) Kth.  
 
Lejárt határidejű határozatokról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkö-
rében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Megtárgyalta az előterjesztést és az írásbelivel egyezően elfogadta a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 
Határozatról értesül:  

1.  polgármester, jegyző, aljegyző, csoportvezető elektronikusan 

2.  irattár 

 
 
 
 
 



14 

 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az előző képviselő-testületi ülés óta történtekről szóló beszámoló elfo-
gadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
195/2018. (IX.24.) Kth.  
 
Előző Képviselő-testületi ülés óta történtekről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkö-
rében 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.  polgármester, jegyző, aljegyző, csoportvezető elektronikusan 

2.  irattár 

 
 

11.) Napirendi pont: 
Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat erőgép típusának meghatározásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a bizottság javaslatának - az ArmaTrac 904e+ típusú erőgép - elfogadá-
sát. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
196/2018. (IX.24.) Kth.  
 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat erőgép típusának meghatározásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkö-
rében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ajánlatok közül az ArmaTrac 
904e+ típusú erőgépet választotta a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat vonatkozásában. 
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Felkéri dr. Vancsura István polgármestert, hogy az ajánlatkérést folytassa el, majd ezt követő-
en kerüljön előterjesztésben a Képviselő-testület elé. 
  
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül:  

1.  polgármester, jegyző, aljegyző, csoportvezető elektronikusan 

2.  Kapus Márta pályázati ügyintéző 

3.  irattár 

 
 

12.) Napirendi pont: 
Egyéb bejelentések, Képviselők kérdései, interpellációi 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 

 
Nem történt hozzászólás, így a napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 

 
A Képviselő-testület 19:07 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 

 
K.m.f. 

 
 
 
 

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


