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Nagyközségi Önkormányzat  
Képviselı-testülete 
T i s z a a l p á r 
Szám:  148 -3    /2012. 

 
M E G H Í V Ó ! 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 

2012. január 19-én (csütörtök) 16,00 órakor 
tartja soron következı ülését, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.  
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Elıterjesztés a „Tiszaalpár, helyi piactér létesítése és helyi termékek piacra jutásának 
elısegítése” megnevezéső projekt keretében megvalósítani szándékozott építési beru-
házás kivitelezıjének kiválasztásárának közbeszerzési eljárás lezárásáról 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

2. Elıterjesztés a köztisztviselık 2012. évi munkateljesítmény alapját képezı célok meg-
határozására 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

3. Elıterjesztés a közmővelıdés 2011. évi helyzetérıl és a 2012. évi terveirıl 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

4. Elıterjesztés nyilvános pályázatra kiírt önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesíté-
sérıl 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
5. Bodor Csaba ajánlata ingatlan eladásra 

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

6. Ritter János vételi ajánlata Petıfi Sándor utca 28. sz. alatti ingatlanra 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 

7. A Csongrádi Víz – és Kommunális Kft. ajánlata többletszolgáltatásokra  
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

8. Elıterjesztés a helyi önkormányzatok szociális célú tőzifavásárláshoz kapcsolódó ki-
egészítı támogatásáról szóló 59/2011. (XII. 23.) BM rendelet alapján önerı biztosítá-
sáról 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
9. Pályázat a Tiszaalpári Hírmondó felelıs szerkesztıi feladatának ellátására 

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
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10. Elıterjesztés a Dél-alföldi Ívóvízminıség-javító Konzorcium részére tervezési hozzá-
járulásként befizetett és fennmaradt önerı átutalásának módjáról 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

11. Tájékoztató a Képviselı-testület és bizottságainak 2011. év második félévének munká-
járól 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
12. Orvosi rendelık és a védınıi szolgálat főtéskorszerősítése (szóbeli elıterjesztés) 

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

13. Bejelentések, képviselık kérdései, interpellációi 
Beszámoló a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról és az elızı ülés óta 
történt fontosabb eseményekrıl.  

 
14. Szolgálati lakás iránti kérelem (zárt ülés) 

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

15. Elıterjesztés fiatal házasok elsı lakáshoz jutási támogatásának kérelmérıl (zárt ülés) 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

Megjelenésére feltétlenül számítunk! 
 
Tiszaalpár, 2012. január 12.     
 

Dr. Vancsura István  
                                                                      polgármester  


