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

TISZAALPÁR  NAGYKÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

2018.  OKTÓBER  17-ÉN  TARTOTT  ÜLÉSÉNEK 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Határozatszám: 200-204. 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 



2 

 

Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 4298/2018. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 17-én 

17:30 órakor tartott rendkívüli 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, 
Kézsmárki László (7 fő) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

Külön megjelentek: Bartus-Kapus Márta, pályázati koordinátor 
   Bartucz István település-üzemeltető 
 
Bejelentéssel távollevő képviselők: dr. Csernus Tibor, dr. Vancsura Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 17:55 órakor, hogy a Képviselő-testület 
7 fővel határozatképes. A 3. napirendi pontban az előterjesztés nevét kijavította, miszerint nem 
nyílt, hanem meghívásos közbeszerzési eljárásról tárgyalnak. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a napi-
rendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 
9/2017.(V.15.) Ör. számú önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő/Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
2. Előterjesztés a külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázat erőgép beszerzé-

séről 
Előterjesztő/Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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3. Előterjesztés a TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00011 kódszámú pályázat meghívásos 

közbeszerzési eljárás szereplőiről  
Előterjesztő/Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
4. Előterjesztés Kátai István Tiszaalpár, Istvánújfalu tanya 44.  sz. alatti lakosnak tűz-

kár esete után nyújtott segítségről 
Előterjesztő/Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

5. Előterjesztés ipari területvásárlási igényekről 
Előterjesztő/Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
 
1.) Napirendi pont: 
 
Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 9/2017.(V.15.) Ör. 
számú önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő/Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Elmondta, egy kiegészítés történt benne, a bizottság javasolta elfo-
gadásra. 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az alábbi 
rendeletet: 
 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2018.(X.25.) önkormányzati rendelete 

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

 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdésének 8.a. pontjában, valamint a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25.§. (3) bekezdésé-
nek b.) pontjában és 45.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1.§. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni 
támogatásokról szóló 9/2017.(V.15.) Ör. számú rendelete (továbbiakban: rendelet) az alábbi 
21/B.§-sal egészül ki: 
 
„21/B.§. (1) Gyermekétkeztetési térítési díj települési támogatására jogosult a két vagy ennél 
több gyermekét egyedül nevelő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult 
szülő az általános iskolai tanulmányokat folytató gyermeke/gyermekei után. 
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 (2) A támogatás mértéke a két gyermeket egyedül nevelő szülők esetében a mindenkor fize-
tendő térítési díj 50 %-a; a három vagy ennél több gyermeket egyedül nevelő szülők estében 
pedig a támogatás mértéke a mindenkor fizetendő havi térítési díj – normatív állami támogatás 
összegével csökkentett – összegével egyenlő. 
(3) A tanítási év első tanítási napjától a tanítási év utolsó tanítási napjáig illeti meg a jogosultat 
a gyermekétkeztetési térítési díj települési támogatás.” 

 
2.§. A rendelet IV. Fejezete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„IV/A Fejezet 
 Karácsonyi települési támogatás 

 
28. §.   (1)       A Képviselő-testület e fejezetben szabályozott ellátások biztosításával a szociális 

szempontokból rászorult családok és idős egyedülállók ünnepi felkészüléséhez kíván tá-
mogatást nyújtani. 

(2)      A támogatottak jogcímenként csak egyszer vehetik igénybe a karácsonyi települési tá-
mogatást. 

 
 Újszülöttek karácsonyi települési támogatása 

 
29.§.    (1)  A Képviselő-testület karácsonyi települési támogatásban részesíti jövedelem- és 

vagyon vizsgálata nélkül azokat a szülőket, akiknek 2018. január 1-je és 2018. 
december 31-e között gyermeke született / születik. 

(2) A karácsonyi települési támogatás összege minden újszülött gyermek után 20.000,-
Ft/gyermek. 

(3) A kérelemhez csatolni kell az újszülött gyermek/ek születési anyakönyvi kivonatát. 
 

Gyermekek karácsonyi települési támogatása 
 

30.§. (1) A Képviselő-testület karácsonyi települési támogatásban részesíti jövedelem- és 
vagyon vizsgálata nélkül azokat a szülőket, akiknek a gyermeke(i) 2002. május 1-jén 
vagy ennél később születtek, azzal a feltétellel, hogy a 2004. december 31. előtt szü-
letett gyermekek esetén az általános iskolai jogviszony igazolása szükséges, és a tá-
mogatással érintett gyermek nem részesül újszülöttek karácsonyi támogatásában. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatottak esetében a karácsonyi települési támogatás ösz-
szege: 6.000,-Ft/gyermek. 

(3) A gyermekek karácsonyi települési támogatása iránti kérelem beadási határideje: 
2018. december 14-e, amely határidő jogvesztő. 

 
 Közfoglalkoztatottak karácsonyi települési támogatása 

 
31.§. (1) A Képviselő-testület jövedelem és vagyon vizsgálata nélkül karácsonyi települési tá-

mogatást nyújt azoknak, akik a Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatnál dolgoztak 
2018. évben közfoglalkoztatott jogviszony keretében. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatottak esetében a karácsonyi települési támogatás ösz-
szege: 20.000,-Ft/fő. 

 (4) A közfoglalkoztatottak karácsonyi települési támogatása iránti kérelem beadási ha-
tárideje: 2018. december 14-e, amely határidő jogvesztő. 
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 Ápolási díjban, időskorúak járadékában és egészségkárosodási- és gyermekfelügyeleti 

támogatásban részesülők karácsonyi támogatása 
 
32.§. (1) A Képviselő-testület karácsonyi települési támogatásban részesíti azokat a tiszaalpári 

rászorulókat, akik 2018. november 1. napján ápolási díjra, időskorúak járadékára vagy 
egészségkárosodási – és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosultak. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatottak esetében a karácsonyi települési támogatás ösz-
szege: 10.000,-Ft/fő. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatottak esetében a kérelem benyújtásának jogvesztő 
határideje: 2018. december 14-e.” 

 
3.§. A rendelet 31-34.§-ainak számozása 33-36.§-ra változik.  
 
4.§. Az önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete jelen rendelet 1. melléklete 
 
5. §. Az önkormányzati rendelet 9. melléklete jelen rendelet 2. melléklete. 
 
6.§. Ezen rendelet 1.§-a 2019. január 1-jén lép hatályba. Ezen rendelet további §-ai 2018. nov-
ember 1-jén lépnek hatályba. Ezen rendelet 2.§ - 6.§-ai 2018. december 31. napján hatályukat 
vesztik. 
 
7.§. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 
 
 
 
          Dr. Menyhárt Anett                                                  Dr. Vancsura István 

                      jegyző                                                                    polgármester 
 

 

1. melléklet 
 

Polgármesterre átruházott hatáskörök 
 

1.) települési létfenntartási támogatás, 
2.) települési eseti gyógyszertámogatás, 
3.) települési temetési támogatás; 
4.) települési támogatás elemi kár elhárításához 
5.) települési gyermeknevelési támogatás, 
6.) települési rendszeres gyógyszertámogatás, 
7.) bölcsődés korú gyermekek elhelyezésének települési támogatása, 
8.) étkezési személyi térítési díj kiegészítésének települési támogatása, 
9.) gyermekétkezési térítési díj települési támogatása, 
10.) települési tűzifa támogatás, 
11.) szociálisan rászorult helyzetű gyermekek táboroztatása, 
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12.) települési lakásfenntartási támogatás, 
13.) köztemetés, 
14.) újszülöttek karácsonyi települési támogatása, 
15.) gyermekek karácsonyi települési támogatása, 
16.) közfoglalkoztatottak karácsonyi települési támogatása, 
17.) ápolási díjban, időskorúak járadékában és egészségkárosodási- és gyermekfelügye-

leti támogatásban részesülők karácsonyi támogatása 
 

2. melléklet 
 

K É R E L E M 
Karácsonyi Települési Támogatás megállapításához 

 
Jogcím: 

1.) Újszülöttek karácsonyi települési támogatása 
2.) Gyermekek karácsonyi települési támogatása 
3.) Közfoglalkoztatottak karácsonyi települési támogatása 
4.) Ápolási díjban, egészségkárosodási- és gyermekfelügyeleti támogatásban 

részesülők támogatása 
(A megfelelő adat aláhúzandó!) 

 
A) A Támogatást igénylő adatai: 

Neve: ____________________________________________________________________ 

Születési neve: _____________________________________________________________ 

Születési helye, ideje: ________________________________________________________ 

Anyja neve: _______________________________________________________________ 

Állampolgársága: ___________________________________________________________ 

Lakóhelye: ________________________________________________________________ 

Családi állapota: ____________________________________________________________ 

Jövedelme: ________________________________________________________________ 

TAJ száma: ________________________________________________________________ 

Telefonszáma: _____________________________________________________________ 

 

B) Csak Gyermekek karácsonyi támogatásának igénylése esetén kell a nyomtatvány ezen 
pontját kitölteni! 
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A háztartásban élő gyermekek adatai: 

Név: Szül. hely, idő: TAJ szám: 
Iskolás gyermek esetén az ok-

tatási    
 intézmény megnevezése: 

    

    

    

 
C) 2004. december 31-e előtt született gyermekek esetén az oktatási intézmény tölti ki 

az alábbi nyilatkozatot: 
 
……………………………….. (oktatási intézmény neve) …………………………………… 

……………………………… (oktatási intézmény címe) részéről igazolom, hogy 

………………………….. nevű (szül. helye, ideje: …………………………………………..) 

tanuló általános iskolai jogviszony keretében oktatásban vesz részt intézményünkben. 

Kelt: ………………………………………… 

                                                                                 ………………………………………….. 
                                                                                                     aláírás (pecsét) 
 
Anyagi- és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. Kérelmemhez a szükséges igazolások csatolásra kerültek. Hozzájárulok, hogy 
adataimat a népesség-nyilvántartás adataiból – a kérelem elbírálásához szükséges mértékben – 
kezeljék. 

Tiszaalpár, 2018. …………………………. 
                                                                                     …………………………………….. 
                                                                                                Támogatást kérő aláírása 
A kérelemhez az alábbi dokumentumok kerültek csatolásra: 

 születési anyakönyvi kivonat – újszülöttek támogatása esetén; 
 ápolási díj folyósításáról igazolás  
 EGYT folyósításáról igazolás  
 időskorúak járadékának folyósításáról igazolás 

 
2.) Napirendi pont: 
 
Előterjesztés a külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázat erőgép beszerzéséről 
Előterjesztő/Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. A bizottság elfogadásra javasolta a határozat-tervezetet, de javaslata 
továbbá, hogy kérjenek árajánlatot az erőgéphez felszerelve homlokrakodóra, kanál és trágya-
villára. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az alábbi 
határozatot: 
 
200/2018. (X.17.) Kth.  
 
A külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázat erőgép beszerzéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 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 a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 
felhívás 2. célterületének b.) önjáró munkagépek és mezőgazdasági erőgépek beszerzése al-
címre beadott és elnyert pályázat megvalósításaként a FARMTRAC 675 DT típusú erőgép 
beszerzése mellett dönt, melyet a Royal Traktor Kft.-től (6000 Kecskemét, Budai út 137.) 
kíván beszerezni az adott árajánlat alapján br. 12.554.959,- Ft értékben.  
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül:  

1. polgármester, jegyző, aljegyző, csoportvezető elektronikusan 

2. Bartus-Kapus Márta pályázati ügyintéző 

3. irattár 

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a bizottság javaslatának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az alábbi 
határozatot: 
 
201/2018. (X.17.) Kth.  
 
A külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázat erőgéphez felszerelt homlokrakodó, 
kanál és trágyavilla ajánlatkérésről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi 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 VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 
felhívás 2. célterületének b.) önjáró munkagépek és mezőgazdasági erőgépek beszerzése al-
címre beadott és elnyert pályázat megvalósításaként az erőgéphez kiegészítésként árajánlatot 
kér felszerelt homlokrakodóra, kanál és trágyavillára. 
 
Határidő: 2018. november 30. 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül:  

1. polgármester, jegyző, aljegyző, csoportvezető elektronikusan 

2. Bartus-Kapus Márta pályázati ügyintéző 

3. irattár 

 
 
3.) Napirendi pont: 
 
Előterjesztés a TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00011 kódszámú pályázat meghívásos közbeszerzési 
eljárás szereplőiről  
Előterjesztő/Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. A bizottság javasolta elfogadásra. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
202/2018. (X.17.) Kth.  
 
A TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00011 kódszámú pályázat meghívásos közbeszerzési eljárás 
szereplőiről és határidejéről  
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányza-
tairól 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 kivitelezésére vonatkozó meghívásos szakágankénti közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását az alábbi szereplőknek küldi meg: 

- Elő-Szer Kft. 
- Grandbau-Ker Kft. 
- Szabó József ev. 
- Horváth Építőmester Kft. 
- Generál Centrál Kft. 

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

1. polgármester, jegyző, aljegyző, csoportvezető elektronikusan 

2. Bartus-Kapus Márta pályázati ügyintéző 

3. irattár 

 
 
4.) Napirendi pont: 
 
Előterjesztés Kátai István Tiszaalpár, Istvánújfalu tanya 44.  sz. alatti lakosnak tűzkár esete után 
nyújtott segítségről 
Előterjesztő/Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. A bizottság támogatta az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az alábbi 
határozatot: 
 
203/2018. (X.17.) Kth.  
 
Előterjesztés Hunyadi u. 14. sz. alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár, Hunyadi u. 14. szám 
alatti önkormányzati lakást bérbe adja Kátai István Tiszaalpár, Istvánújfalu 44. sz. alatti lakos-
nak 2020. december 31-ig. 
A bérleti jogviszony létrejöttének kezdete: 2018. október 15. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül:  

1. polgármester, jegyző, aljegyző, csoportvezető elektronikusan 

2. Kátai István (6066 Tiszaalpár, Istvánújfalu 44.) 

3. irattár 

 
 
5.) Napirendi pont: 

 
Előterjesztés ipari területvásárlási igényekről 
Előterjesztő/Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. A bizottság támogatta az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az alábbi 
határozatot: 
 
204/2018. (X.17.) Kth.  
 
Előterjesztés ipari területvásárlási igényekről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Tiszaalpár 027/11 
hrsz.-ú ingatlanból Bodor Enikő Magdolna, valamint Palásti Mihályné kérelmének megfelelő 
önálló helyrajzi számú ingatlanok kialakítását. 
Az önálló ingatlanok értékbecslésének elkészíttetését. 
 
A telekalakítás, valamint az értékbecslés költségét a 2018-as költségvetés tartalékkeretből biz-
tosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül:  

1. polgármester, jegyző, aljegyző, csoportvezető elektronikusan 

2. Bodor Enikő Magdolna kérelmező (6066 Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 13.) 

3. Palásti Mihályné kérelmező (6066 Tiszaalpár, Esze Tamás u. 57/A.) 

4. irattár 

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 

További hozzászólás nem történt, így a Képviselő-testület ülését 18:00 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

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


