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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 2671/2015. 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 

   Bizottságának 2015. július 03-án tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  Ajtai Elemérné, Bartók István, 

dr. Csernus Tibor,dr. Vancsura István (5 fő bizottsági tag) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
dr. Vancsura István polgármester 

 
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
   Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

Ajtai Elemér CNÖ képviselő  
Bálint Ágnes műszaki ügyintéző 
Kerekes András hangtechnikus 
Szentirmay Tamás újságíró 
Domokosné Koncz Edit Víziközmű-Társulat ügyintézője 
Quincz Lajos 
Orosz István világítás-technikai szakértő 
Dr. Tóth Zsuzsanna Olga fogszakorvos 
Gavallér Gábor e.v. ajánlattevő 
Vereckei Károly 
Hamzáné Lakó Judit Aranyhomok Kistérségi Egyesület képviselője 
Vajda Márta egyesületi elnök 

       
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tagok:  Győri István, Kiss Lajos 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag:  Kézsmárki László 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Török Annamária 
 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 17:10 órakor megállapította, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes. Elmondta Kézsmárki László bizottsági tag jelezte, nem tudnak részt venni az 
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ülésen. Győri István és Kiss Lajos később érkeznek. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte 
Bartók István bizottsági tagot. Megkérdezte Bartók Istvántól elfogadja-e a felkérést? 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta, hogy a 7. napirendi pontot hozzák előre, 2. napirendként tárgyalják. A 2. napirendi 
pont pedig akkor kerülne tárgyalásra, ha a Hamzáné Lakó Judit megérkezik. 
 
 

Kiss Lajos a bizottság tagja 17:12 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Dr. Tóth Zsuzsanna Olga fogszakorvos bemutatkozása 

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

2. Előterjesztés a közvilágítás fejlesztésére (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
3. Tiszaalpári Víziközmű-Társulat beszámolója a szennyvíz-beruházásról 

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

                          Domokosné Koncz Edit ügyintéző/ Kovácsné Bársony Katalin Tünde 
 

4. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal csatorna és párkánycseréje tárgyában  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

                          Kapus Márta titkársági ügyintéző 
 

5. Előterjesztés a Művelődési Ház tetőhéjazatának cseréje tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
              Kapus Márta titkársági ügyintéző 
 

6. Előterjesztés az Alkotmány utca 7/A. tetőszerkezetének cseréje tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
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Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
              Kapus Márta titkársági ügyintéző 
 

7. Hamzáné Lakó Judit bemutatkozása az Aranyhomok Kistérségi Egyesület részéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
8. Előterjesztés Vajda Márta, a Faluvédő- és Szépítő Egyesület elnökének kérelméről 

            Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
            Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
                         Vajda Márta, Faluvédő- és Szépítő Egyesület elnöke 
 

9. Előterjesztés TISZAALPÁRI NAPOK 2015 tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

                          Kerekes András hangtechnikus 
 

10. Előterjesztés ARACSI PUSZTATEMPLOM EMLÉKÜNNEPSÉGE tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
Kerekes András hangtechnikus 
 

11. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az Ön-
kormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.17.) Ör. számú rendeletének 
módosításáról szóló ………/2015.(……) Ör. számú rendeletére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
             Bálint Katalin vagyongazd. csoportvezető 

 
12. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbe-

li és természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) Ör. számú önkor-
mányzati rendelet módosításáról szóló ………/2015.(……) Ör. számú rendeletére  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

                         Borvák Erzsébet aljegyző 
 

13. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társu-
lás 2014. évi működéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
14. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Tár-

sulási Megállapodás 3. számú módosításának elfogadására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

15. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi 
II. félévi munkatervére 

            Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
            Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
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16. Előterjesztés a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolával való együttműködési 

megállapodás megkötése tárgyában az iskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

                          Borvák Erzsébet aljegyző 
 

17. Előterjesztés a Holt-Tisza bérleti díjának módosítására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
18. Előterjesztés kerékpárút létrehozására 

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

19. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisz-
taság fenntartásáról szóló ……/2015.(….) Ör. számú rendeletére 

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

 
20. Előterjesztés „Víztorony” helyén fóliakertészet kialakítására 

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

 
21. Beszámoló Ajtai Elemérné Tiszaalpár nagyközség településen végzett 2014. évi dán-

turisztikai, turisztikai tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

                           Ajtai Elemérné képviselő 
 

22. Előterjesztés járdázási kérelem elbírálására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
              Borvák Erzsébet aljegyző 
 

23. Előterjesztés a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő tiszaalpári 
1528, 1529, 1530, 1531 és 1531/1 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában érkezett vásárlási 
szándékról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  

      Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
                    Borvák Erzsébet aljegyző 

 
24. Előterjesztés az Alkotmány utca 1-7- ig tartó szakasz parkoló- és kertkialakítás terve-

zési árajánlatairól 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
              Bálint Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző 
 

25. Előterjesztés a 444-es helyrajzi számú, Dobó utca 41. címen található romos ingatlan 
átvételéről 
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Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
              Bálint Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző 
 

26. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének „TI-
SZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 
5/1996.(V.30.) Ör. sz. rendeletének módosításáról szóló …………../2015.(…….) Ör. 
számú rendeletére  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

  dr. Menyhárt Anett jegyző / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

27. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a kitünte-
tő díjak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2003.(VI.12.) Ör. számú önkormány-
zati rendelet módosításáról szóló ……/2015.(…..) Ör. számú rendeletére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

                       dr. Menyhárt Anett jegyző / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

28. Előterjesztés a Goodwill Consulting Kft. együttműködési megállapodásának felülvizs-
gálata tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
              Kapus Márta titkársági ügyintéző 
 

29. Előterjesztés Bács-Kiskun Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány Balatonfenyvesi 
Táborában való részvételhez támogatás biztosítására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
30. Tájékoztató lakossági kérelemről 

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

31. Bejelentések 
 

ZÁRT ÜLÉS 
 

32. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés kitüntető díjak alapításáról és adomá-
nyozásáról szóló 5/1996. (IV.05.) Kgy. sz. rendelete alapján kitüntetési javaslat be-
nyújtására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

33. Patai János Tiszaalpár, Bethlen G. u. 47. szám alatti lakos települési gyógyszertámo-
gatás iránti kérelmének ügyében hozott 106/2015.(IV.30.) Kth. számú határozat elleni 
jogorvoslat 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
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                   dr. Menyhárt Anett jegyző / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

34. Mikus Imréné Tiszaalpár, Alkotmány u. 49. szám alatti lakos települési gyógyszertá-
mogatás iránti kérelmének ügyében hozott 107/2015.(IV.30.) Kth. számú határozat el-
leni jogorvoslat 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
              dr. Menyhárt Anett jegyző / Borvák Erzsébet aljegyző 

 
35. Kimutatás a szennyvíz-beruházáshoz kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulást nem telje-

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

 
 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: dr. Tóth Zsuzsanna Olga fogszakorvos bemutatkozása 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Köszöntötte a fogorvosnőt. Átadta a szót neki. 
 
dr. Tóth Zsuzsanna, fogszakorvos: 
 
Köszöntött minden jelenlévőt. Elmondta Debrecenből költöznek ide a családjával. Visszaköl-
töznek a környékre, mert a gyökereik idetartoznak Kecskeméthez és Szenteshez. Várt min-
denkit szeretettel a rendelőben. Tudományos munkát végzett Debrecenben. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mikortól fog rendelni? 
 
dr. Tóth Zsuzsanna, fogszakorvos: 
 
Augusztus 1-jétől. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szükség lesz rá. 
 
dr. Tóth Zsuzsanna, fogszakorvos: 
 
Úgy gondolja fogorvosra szükség van mindenhol. Az asszisztens személye nem fog változni, 
helyiség is, rendelési idő is ugyanaz marad. 
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dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Üdvözölte a fogorvosnőt. Megkérdezte áttekintette-e a meglévő gépparkot és hogy mit szól 
hozzá, mert a gyakorlat is sokat számít, de eléggé eltolódott a technika irányába a fogászat is. 
Volt pár évvel ezelőtt a rendelőben, nem tetszett neki, máshol mást tapasztalt. Úgy tudja, az 
alapeszközöket illetően az ellátási kötelezettség az önkormányzaté. Ha úgy látja fejlesztésre 
szorul, kíváncsi lenne a véleményére. 
 
dr. Tóth Zsuzsanna, fogszakorvos: 
 
Mindenhol lehet szépen dolgozni, pácienstől is függ milyenek az elvárások. A legújabbakat 
nagyon nehéz kifizetni. Abban tud segíteni, ha együtt tudnak működni az önkormányzattal, 
akkor az ő nevére az OEP-től tud eszköztámogatási pályázatot kérni. Így tudna segíteni, hogy 
adnának neki fedezetet, de lehet még az sem lesz elég, hogy egy rendes befogadó széket és 
eszközparkot tudjon létrehozni, de szépen lassan ki fog alakulni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
A legtöbb esetben nem a doktornő tudása volt a probléma, hanem inkább az eszközök, gyógy-
szerek, injekciók. Volt, hogy még este is zsibbadt a szája, de ha máshová ment el fogorvos-
hoz, akkor hamarabb elmúlt a zsibbadás. 
 
 

Győri István, a bizottság tagja 17:15 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 
dr. Tóth Zsuzsanna, fogszakorvos: 
 
Megnézte a fogókat, ő még csak történelem tankönyvben látott ilyen eszközöket, saját család-
ját sem ültetné be a székbe, nem szeretne így dolgozni, ilyen eszközökkel. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Az elmúlt 20-30 éve ugyanaz a szék van. Esetleg erre felkérnék, hogy szakmai szemmel vizs-
gálja meg a helyzetet és pályázati lehetőséget is figyelembe véve, akár igényét is beterjeszthe-
ti a testület elé és biztosan támogatják. Biztosan jó benyomást fog kelteni a páciensekben. 
 
Dr. Tóth Zsuzsanna, fogszakorvos: 
 
Sajnos ez nem elég. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Valóban. 
 
dr. Tóth Zsuzsanna, fogszakorvos: 
 
Hétfőn vagy kedden mennek az OEP-hez és meg fogja kérdezni a támogatási lehetőségeket az 
új eszközök beszerzése tekintetében. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mennyivel kell az önkormányzatnak hozzájárulni, hogy ezeket az eszközöket kicserélje? 
 
dr. Tóth Zsuzsanna, fogszakorvos: 
 
Ha az OEP-nek nem kéri a pályázathoz a segítségét és önerőből kellene felújítani, akkor olyan 
10 millió forint körüli összeg lenne. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mi a biztosíték a pályázat elnyerésére? 
 
dr. Tóth Zsuzsanna, fogszakorvos: 
 
Ha beadják a pályázatot 99%-ban általában megnyerik. Ha kb. 10 millió egy szék, akkor 7 
milliót kell bevállalnia az önkormányzatnak. 
 

(hangzavar) 

 
dr. Tóth Zsuzsanna, fogszakorvos: 
 
Nem tudja pontosan. Amikor átvette az előző községet, akkor az előtte lévő doktornő eszköz-
támogatással nagyon sok eszközt, széket, kezelőegységet otthagyott neki. Erről van egy listá-
ja, hogy mi mennyit ér, de azt mindet nyerte. Kapta a pénzt, vissza nem térítendő támogatás 
volt. Az a hivatalos, hogy 3 évig a pályázat elnyerése után kötelező a rendelőben hagyni min-
den eszközt. Amint tud pontos összeget és hogy mennyit vállalnak, felveszi a kapcsolatot 
jegyző asszonnyal és megbeszéli vele a lehetőségeket. Egyelőre nem tudja, nem járatos még 
ebben. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megköszönte a bemutatkozást. A napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a közvilágítás fejlesztésére (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztés: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Átadta a szót vendégüknek. 
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Orosz István, világítás-technikai szakértő: 
 
Köszöntötte a jelenlévőket. Több mint 10 éve foglalkozik világítás-technológiával. Polgár-
mester úr kérésére segíti az önkormányzat munkáját abban, hogy a közvilágítás-korszerűsítést 
szakszerűen és hatékonyan kerüljön végrehajtásra. Előzetes vizsgálatok szerint eléggé elöre-
gedett a jelenlegi közvilágítási eszközpark és korszerű led-es technológiával, megtartva a je-
lenlegi fényviszonyokat egy beruházás 40-50 milliós nagyságrendű projektet igényelne. A 
jelentkezőktől azt várják el, hogy eszközfinanszírozásban valósítsák meg ezt a projektet. Az 
ajánlatok bekérése folyamatban van, 1-2 beérkezett, vállalja ezek összesítését és szakmai vé-
leményezését. Az egyik ajánlattevő kéréssel fordult hozzá, hogy ő megtette az ajánlatát, vi-
szont a finanszírozásban szeretne az önkormányzattal együtt dolgozni. Ezzel kapcsolatban 
kérne segítséget, hogyan tudnának együttműködni. A jelenlegi ajánlatok között 15-20% kü-
lönbség van, és mind a kettő a világítást hasonló módon valósítaná meg, más típusú lámpa-
testtel. Fontos kérdés az is, hogy a megtakarítást hogyan érik el, úgynevezett timmelési meg-
oldást alkalmaznak, vagyis feszültségszabályozással egy bizonyos idő utána a fényáramot 
csökkentik. Személy szerint nem javasolta, mert ez esetben sötétebb lesz a településen és a 
közbiztonságnak ez nem tesz jót. A led a jelenlegi világítással szemben meghagyja a termé-
szetes színeket. Nem tudja van-e kérdése valakinek? 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem tudja sikerült-e áttekinteni, hogy mekkora a költségvonzata a településnek ezen a téren 
és az ön által javasolt rendszer mekkora költséggel járna és mekkora megtakarítással járna az 
önkormányzatnak.  
 
Orosz István, világítás-technikai szakértő: 
 
Az ajánlatok pontosan erről fognak szólni. Kért aktuális számlát, hogy megvizsgálja. Fontos, 
hogy az ajánlattevők a kivitelezés során mit vállalnak be. Van jó néhány kérdés ezzel kapcso-
latosan, de az ajánlatok erre mind kiterjednek. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ezeket az ajánlatokat úgy kellene eléjük hozni, hogy Kopjás Mihály úr véleményét kérjék ki. 
Sokat segített már nekik, ha kérheti úgy kerüljenek már eléjük, hogy az ő véleményét is tar-
talmazzák. 
 
Orosz István, világítás-technikai szakértő: 
 
A javaslatokat úgy készíti elő, hogy műszaki részről érdemes egyeztetni, mert nem mindegy, 
hogy milyen lámpatest milyen garanciával lesz stb. A led technológia elég komoly szórást 
mutat műszaki szempontból. Gazdasági részről készít egy összefoglaló táblázatot, amely 
gyorsan és egyszerűen áttekinthető rész lesz. Adott szempontok szerint fognak az ajánlatok 
szerepelni, beruházási összegekkel, finanszírozási összegekkel, megtakarítási értékekkel 1 év 
alatt és adott futamidő alatt. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Képviselőkhöz szólt, különösen dr. Vancsura Zoltánhoz, hogy nem tudja mennyi a közvilágí-
tás költsége, elfogadja hogy lehet csökkenteni korszerű világítással. 25 millió forintot kapnak 
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normatívát közvilágításra, hogy ebből mit tudnak megtakarítani, nem tudja. Polgármesternek 
bármilyen beruházás nagyon jó. Nagyon sok felújítás folyik jelenleg is. 
 
Orosz István, világítás-technikai szakértő: 
 
Ezért mondta előkészítő fázisban van, mindent fel fog tüntetni az ajánlatokban. Segíti a mun-
kát, ez a feladata. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ezért önnek mennyit fizet az önkormányzat? 
 
Orosz István, világítás-technikai szakértő: 
 
Semmit. Ígért egyszer segítséget polgármester úrnak, nem kerül semmibe. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kopjás urat mint szakértőt felkérte, mire döntésre került a sor, mindenki pontosan fog tudni 
dönteni ebben a kérdésben. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megköszönte a tájékoztatást. A napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tiszaalpári Víziközmű-Társulat beszámolója a szennyvíz-beruházásról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

  Domokosné Koncz Edit ügyintéző/ Kovácsné Bársony Katalin Tünde 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a beszámolót. Megkérdezte az ügyintézőt kívánja-e kiegészíteni? 
 
Domokosné Koncz Edit, ügyintéző: 
 
Nem kívánta kiegészíteni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Vegyék le napirendről és hívják ide Kovácsné Bársony Katalint és kérdezzék meg őt, hogyan 
osztják a pénzt vissza. Kíváncsi lenne milyen jogszabály alapján adott át az önkormányzatnak 
a Víziközmű-Társulat 30 millió forintot? 
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Domokosné Koncz Edit, ügyintéző: 
 
Mi a kérdés? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Miért szedtek össze ennyi pénzt és hogy tudják majd visszaosztani, miért nem tájékoztatják a 
képviselő-testületet? A háttérben úgy tudja nagyon titkos munka folyik. 
 
Domokosné Koncz Edit, ügyintéző: 
 
Nem is érti mit kérdez képviselő úr, kolléganőjének felteheti bármikor a kérdéseket. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Miért nem őt hívták ide, Domokosné Edit csak egy adminisztrátor. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Befejezheti képviselő úr. 
 
Domokosné Koncz Edit, ügyintéző: 
 
Kovácsné Katalin beteg, ezért nem tudott jelen lenni. 
 

(hangzavar) 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Köszöni szépen, kíván-e válaszolni rá? 
 
Domokosné Koncz Edit, ügyintéző: 
 
Köszöni szépen, de nem. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mondja meg dr. Csernus Tibor milyen jogon adtak át 34 millió forintot. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem adták át. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
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139/2015.(VII.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Víziközmű-Társulat pénzügyi, gazdasági helyzetéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Víziközmű-Társulat pénzügyi és gazdasági helyzetéről szóló beszámolót meg-
tárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 
 

dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 17:40 órakor kiment a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy:Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal csatorna és párkánycseréje tárgyában  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

                          Kapus Márta titkársági ügyintéző 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Elmondta, 2 árajánlat érkezett. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tájékoztatta a bizottságot hogy szépen halad a beruházás, de pontosan a beruházás folyamán 
kerülnek elő olyan problémák, amelyeket meg kell oldani. Ilyen például a hivatalnál az eresz-
csatorna cseréje, a művelődési háznál a tetőszerkezet cseréje. Az óvodánál már elkezdték a 
napelemek felszerelését. Az eternitre felrakják és néhány év múlva le kell venni, nem biztos, 
hogy nagy öröm lenne. Ugyanez a probléma a gyermekorvosi rendelőnél is, a szigeteléssel 
együtt meg kell oldani a vízelvezetést is, ami korábbi évre gondot okozott. Ezek az árajánlat-
ok erre érkeztek. Ha ezt elfogadják hosszú évekre nem lesz gondjuk rá. 
 
 

dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 17:43 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Csak az zavarja, hogy oda van írva az előterjesztésbe, hogy a pályázat tervezésekor nem volt 
alapos a tervező. Hol volt akkor az önkormányzat, amikor a felmérés megtörtént. Ezeknek 
bele kellett volna kerülnie a pályázatba. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az épületenergetikai pályázatban ezek nem szerepelnek, nem lehet belevenni. Nem tudja, 
hogy kerültek bele, hogy nem volt körültekintő. Ugyanígy a művelődési ház tetőszerkezet-
ének a hullámpala cseréje sem lehet benne. Nem kellett volna beleírni, nem tartozik hozzá. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Az áfa ki van húzva, vissza tudják-e igényelni vagy sem?Mert ha nem, akkor a Kft. is végez-
hetne tevékenységet is ha akarna, mert ő biztosan vissza tudja igényelni az áfát. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A konyhára meg 6 millió forintot fizetnek ki. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem szólította meg képviselőtársát, fejezze be a mondandóját, nem is ide tartozik. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mindig munkát akar adni a Kft.-nek, milliókat adnának neki. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság tagja: 
 
Majd ha szót kap képviselőtársa, akkor beszéljen. 
 

(hangzavar) 

 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Annyit mondott a Kft.-vel kapcsolatban, hogy a végelszámolási eljárása úgy néz ki rendben 
van, hagyják békén. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nagyon lényeges mozzanat, amikor a kivitelező kiválasztására sor került, már akkor mondta, 
hogy az igények alapján meg kellene fontolni a tető javítását vagy cseréjét. Mert biztosan meg 
lesz bontva a szigetelés és nem biztos, hogy tetszeni fog a kivitelezőnek. Már ezt régen meg 
kellett volna csinálni, nagyon szerencsétlen helyzet. Nincs kérdése a hivatallal kapcsolatosan. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Valóban régi történések ezek és már be kellett volna fejezni a kivitelezést, július 15-ig be kell 
fejezni. A gyermekorvosi rendelő engedély köteles, az új ajánlatban olyan tető szerepel, ami 
le tudja vezetni a vizet, de mondja el a kivitelező. A párkánycserét nehezen lehet megoldani, 
próbálták a kivitelezővel belealkudni, de nem sikerült, utólag kell az ereszcsatornával a pár-
kánycserét is megoldani. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A gyermekorvosi rendelőnél? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A magas tető építési engedély köteles. Ha viszont úgy csinálják, ahogyan most van tervezve, 
az nem engedély köteles. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Érti, hogy július végén nem lehet 1 hét alatt építési engedélyt kérni, de november óta már le-
hetett volna, sőt kivitelezést is produkálhattak volna. Nem hiszi, hogy ezen múlt. Hanem ak-
kor ez fel sem merült, főleg, hogy még árajánlatok bekéréséről is szó volt. Így a szigetelés is 
ehhez lett volna igazítva. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Most is ezzel együtt fog menni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Már kész van a színezés is. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem arra mondta, csak a padlásteret kell szigetelni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Meg a deszkákat lebontani, amihez hozzá van téve a szigetelés. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A gyermekorvosi rendelővel együtt fog haladni a kettő. Valóban jogos, korábban kellett vol-
na. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérdése van-e még valakinek? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Minden vállalkozó 10 millió forintnál magasabb ajánlatot adott. Ha sürgős a tető, akkor csi-
nálják meg, de pályázat nélkül nem szabad megcsinálni, pénzpocséklás. Olyan beruházásokat 
kell bevállalni, amit 50-60%-ban támogatott. Eltűnik a pénz. Ha visszaadnák a szennyvízbe-
ruházásnál beszedett pénzt, akkor lehetne ilyen beruházást bevállalni. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azért szükséges a palatető cseréje, mert napelemes pályázatot nyertek és kezdenék feltenni, 
de lehet-e feltenni palatetőre és egyébként is hogy néz ki az épület ezzel a palatetővel. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérdezte a jelenlévő Gavallér Gábort, mikor tudnák befejezni? 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Attól is függ, mikorra tud anyagot beszerezni, milyen színben választják ki, és van-e raktáron, 
2 hetet szoktak vállalni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ha van raktáron, akkor mennyi idő? 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Körülbelül 5 nap. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Együtt a három vagy csak ez? 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mindenről beszéltek már, de csak a polgármesteri hivatalról van szó jelenleg. Javasolta, ha ki 
lesznek cserélve, akkor egy cserépmosás ráférne hivatalra. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ez mivel jár? 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Magasnyomású mosóval szokták letakarítani. Csatorna levezeti, falra nem csapódik. Csak egy 
felvetés volt. 
 
Szavazásra bocsátotta Gavallér Gábor árajánlatának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
140/2015.(VII.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Polgármesteri Hivatal csatorna és párkánycseréjéről 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal épületén lévő csatorna rendszer és párkány cseréjével Gavallér Gábor 
egyéni vállalkozót bízza meg nettó 1.285.300,- Ft+ Áfa összegért.  
 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Művelődési Ház tetőhéjazatának cseréje tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
              Kapus Márta titkársági ügyintéző 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Szakmai jellegű kérdése lenne, lindabos fedés lenne lemezzel és erre biztosan van valamilyen 
technika, hogy a napelemeknek valami tartó kerül felhelyezésre? 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Ez a napelemek tartozéka, a napelemes kivitelező feladata. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nehogy beázzon. 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Mindenhol alátétes csavarokat kell, hogy használjanak. Elvileg nem kell, hogy beázzon. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Mennyi a szavatossági ideje egy ilyen lemeznek. 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
60 hónap garanciát vállalnak a munkájukra, az anyagra pedig annyit, amennyit a gyártó. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Az mennyi? 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Szerinte az anyagra olyan 10 év körüli garancia van, de megérdeklődi pontosan. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Melyik gyártó? 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Kiskunfélegyházi, ők a legjobbak. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az egyik ajánlatban szerepel, hogy a hullámpalát elszállítják, Gavallér úr pedig más eljárást 
alkalmazna és nem tartalmazza az elszállítást. Lehet az önkormányzat feladata lenne az elszál-
lítás? Az ő ajánlata kisebb műszaki tartalommal szerepel, megfontolás tárgyát képezheti. 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Azért nem tette bele, mert ez egy elég nagy költség, általában nem szokták kérni. Ahogy bont-
ják le a palát, úgy viszik el a helyiek. Már kérdezték is, amikor felmérte. Érti, hogy az azbeszt 
miatt kérdezte képviselő úr. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem ezzel van a problémája, és valóban meg is oldódhat. De meggyőzte, hogy ezzel lehet 
nem lesz probléma. 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Biztos, hogy a falusiak elviszik. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A másik ajánlat tartalmazza az ereszcsatorna tételét, de az övében nem találja. 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Azért nem találkozik ezzel, mert ez a csatorna még visszaépíthető, van benne bontási díj és 
visszaépítési díj, esetleg javítás. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ezért kérdezte, hiszen ez mérlegelés tárgya lehet, megköszönte a választ. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A palatető bontása 220.000,- Ft nettó bér, a hullámpala letermelése 110.000,- Ft nettó bér. 
1.000,- Ft db-ja, tehát összesen több mint 1 millió forintért le tudják szedni a palát. 
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Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Náluk ez úgy működik, hogy bérelni kell egy emelőt, amivel ezt meg tudják oldani. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A műszaki megoldással nincs is gond. 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Kérdése, hogy ez egy 9 tonnás gép és a fal mellé oda lehet-e állni? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Utcafronton biztosan nem, de az udvaron igen. 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Az udvaron nem, mert nem fér oda. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ahol a kukák vannak biztosan oda tud állni, a két végénél is. 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
A födémnél el lehet vinni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A két végénél biztosan, mert ezek a betonok 10 tonnás járműveket bírnak meg. Megfelelő 
alátámasztással biztosan. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Meg lett-e vizsgálva a palatető állapota, mert fúrásnál elrepedhet. Lett-e vizsgálva? Beázik 
vagy sem? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Most nem. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Látott már olyat felújítást, hogy lemossák a palatetőt és színezik. Ennek időtartamáról nincs 
információja. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Iskolánál ugyanez volt. 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Nem egészen. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ugyanazt a technológiát alkalmazzák. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Erre van-e gyakorlat, vagy hogy nézne ki? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem egy 40 éves szerkezet, az idő jócskán megviselte. Ezt kellene furkálgatni, többlet teher-
rel ellátni. Meg is van említve, hogy darabonként 19 kg a napelem és még a tartószerkezet. 
Többletsúlyt fog jelenteni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Nem a héjazatnak kell viselni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A héjazatra lesznek feltéve a sínek és erre lesznek feltéve a napelemek. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
A héjazat nem lesz alátámasztva? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem lesz. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Elég durva dolog, nem találkozott ilyennel. Meg kell, hogy keresse a horogfát és alatta erősí-
teni kell. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ki fog derülni, de biztos, hogy a héjazatra kerül. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Majd újra csinálják. 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Milyen állapotú ez a pala, ha megnézték és milyen technológiával kerül felújításra? 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Konkrétan nem nézte meg, polgármester úrtól azt a felkérést kapták, hogy cseréljék le, raknak 
rá egy trapézlemezt, de a tapasztalat az, hogy nem jók. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A 70-es éves elején tették fel. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ő megnézte, szerinte jó állapotban vannak. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Semmiféle alátámasztás nem lesz. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Furcsának találja. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Maga a szerkezet sem így néz ki, amit feltesznek. Sínek vannak, lefogató csavarok vannak. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Érti, de a héjazatot terhelni… 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ha nem lesz jó, csinálnak másikat. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Magát a héjazatot terheli. A hó is a héjazatot terheli. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
De ott megoszlik a terhelés. Az pedig egy pontot terhel. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem egy pontot, sínek vannak. 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
De a sín pontot terhel statikailag. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem. A sín felfekszik. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Négyzetméterenként ugyanazt a nyomást adja le. Ha sínt tesznek fel, a nyomást ugyanarra a 
pontra adja le. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ez sínen fog menni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Csak nézzenek rá a tetőre, hogy néz ki. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Az nem téma, hogy hogy néz ki, csak látott ilyet, hogy felújították színre. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Volt ilyen ajánlat az iskolánál is, de azért nem fogadták el, mert jelentősen növelte az össze-
get. Megelőzi egy mosás és utána színezik több réteggel is. 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
A színezés drágább, mint egy komplett csere. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Akkor nincs miről beszélni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mosás 500-800,- Ft/m2, egy festés pedig festéktől is függ. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Nem tudja az árakat, csak látta. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Az esőcsatorna teljesen rajta van a falon. Az messzebb fog kerülni. 
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Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Nem. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
A szigetelést takarja, nem is nézte. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Azt ugye tudják, hogy a csatorna mindig vizes, tönkre fogja vágni a vakolatot. 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Azt is meg lehetne csinálni, hogy egy dobozpárkányt raknak fel. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Mindenképp le kell védeni. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
A csatorna hiába vezeti belülről a vizet, az kívülről is vizes, legyen benne ácsmunka is. He-
lyezzék kicsit kintebb. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az ajánlatba ez nem szerepel és nem biztos, hogy azonnal tud adni erről számítást Gavallér 
úr. 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Most azonnal nem. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ha víz folyik rá, 1-2 éven belül látszani fog. 
 

(hangzavar) 

 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
A csatornát úgy kell elhelyezni, hogy védje a falsíkot. 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
50 cm-rel kintebb hozni gondolta? 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Igen, a falsíkot védeni kell. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem a tető szélénél van a baj, hanem a falon. A dobozpárkány akkor merülne fel, ha a tetőt is 
kintebb hoznák. 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
A vízszintes csatornáról beszélt. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A tetőt kell meghosszabbítani. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Meg kell csinálni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Igen, de kész van a szigetelés, hová teszik a dobozpárkányt? 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Azt le tudják annyira engedni, hogy a vízszintes metszéspontja pont betakarjon a szigetelés-
nek. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Stabilan fel is szerelhető? 
 

(hangzavar) 

 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A négyzetméter árak megvannak, azoknak a plusz költségét bevállalják. Esetleg az egyéb 
járulékos költséget tudná bevállalni, akkor az gyorsan kiszámolható. 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
A fedőanyag négyzetméter ára itt van. Ácsmunkáról nem volt szó, 1-2 hidaló szükséges. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ha az ácsmunkát be tudná vállalni akkor lehet, hogy az ő ajánlatát választanák. 
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Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Ezt elfogadja, de erre nem tud összeget mondani. Mázolás költsége is van. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szűkös a határidő. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Bevállalja? 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Be tudja vállalni, csak a többlet költséget ki kell számolnia. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ha a falsíkot nem védik katasztrófa lesz. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta hogy ezt a napirendet napolják el és minden ajánlattevőt keressenek meg azzal a 
kiegészítéssel, hogy adjanak árajánlatot és egy rendkívüli ülésen döntenének. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem tudja csinált már-e ilyen műszaki megoldást? Van egy cseppentőlemez, ami elhozná a 
faltól a vizet, amiről beszéltek, megoldható lenne-e? 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Maga az anyag nem tarja meg magát, annak is kell tartókonzolt csinálni, esztétikailag nem a 
legszebb. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ezért mondta a falra feltenni, ragasztással. 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
A csatorna 16-18 cm szélességű és azt legalább 20-22 cm-re ki kellene hozni, nem fogja meg-
tartani magát. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem a tető meghosszabbításán gondolkodott, hanem a csatorna alá berakni egy lemezt, egy 
erős ragasztóval megoldani. 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
A hungarocell nem terhelhető. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem is terhelés. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Akkor van terhelés, ha jég vagy ónos eső esik és felhalmozódik. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Magát a szerkezetet nem bántaná, csak egy vetőlemez kerülne fel. 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Ezzel az a probléma, hogy egy ilyen vetőlemez 3-5 cm-el eláll a faltól, a víz pedig most nem a 
falig megy be, hanem a csatorna alján csöppen el, mert a csatorna mögé csak 2 cm nikecell 
lett rakva. A csatorna alján cseppen el a víz, ami 6-8 cm-re van a faltól. Nagyobb csöppenő 
lemezt kell rakni, ami szélesebb kiállású. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ha az 6-8 cm-re van, akkor nem látja a problémát. 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Megnézhetik, de úgy tudja 2 cm nikecell ment fel a csatorna mögé a falra. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta menjenek és nézzék meg. 
 
 

Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke 18:26 órakor 7 perc szünetet rendelet el. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 18:33 órakor folytatta bizottsági ülését. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Gavallér Gábor ajánlatának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
141/2015.(VII.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Árpád Művelődési Ház tetőhéjazatának cseréjéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a fenn-
tartásában lévő Árpád Művelődési Ház tetőhéjazatának cseréjével Gavallér Gábor egyéni vál-
lalkozót bízza meg nettó 3.526.070,- Ft + Áfa összegért.  
 
 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az Alkotmány utca 7/A. tetőszerkezetének cseréje tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
              Kapus Márta titkársági ügyintéző 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Elmondta, 3 ajánlat érkezett, a legolcsóbb Gavallér Gábor ajánla-
ta. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Jelentősebbek a differenciák, horgonyzott csatornából 30 fm a teljes? 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Igen. A tervek szerint 48 m csatorna lenne. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Lapos szigetelés lenne megint? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Igen. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Nem akarnak rendes tetőt tenni rá? 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Rendes tető. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ami belefér az engedélyeztetésbe. 
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Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Minimális lejtésű. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
1 % elég neki. 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Nem, 5-6 % kell. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Úgy kerülne rá a párkányzat? 
 
Gavallér Gábor, ajánlattevő: 
 
Úgy tervezték, hogy a tűzfal lemezét lebontanák és oda felszerelnének egy szelement a nye-
regtetőhöz mérten előre, hátulra és leghátulra. Az udvari lapos tetős részt, ami egy szinttel 
alacsonyabb, oda csak fél nyeregtetőt terveztek, ami az udvar felé lejt. A felsőre pedig egy 
rendes nyeregtetőt, ami minkét irányba párhuzamos a homlokzattal. Kialakul két háromszög a 
két végén és azt egy lambériás fedéssel oldanák meg és a lambéria aljára egy csöppenő lemez 
kerülne. Lentebb lógatnák a tetősíkot, hogy a metszéspontja a hőszigetelésnél összeérjen. A 
szigetelés kivitelezőnek van még egy feladata, hogy mennyezeti szigetelést rakjon fel. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Gavallér Gábor ajánlatának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
142/2015.(VII.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Alkotmány utca 7/A. ingatlan tetőszerkezet-cseréréről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a tulaj-
donában lévő 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 7/A. ingatlan tetőszerkezetének cseréjével 
Gavallér Gábor egyéni vállalkozót bízza meg nettó 3.907.750,- Ft + Áfa összegért.  
 
 

(hangzavar) 

 
7.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Hamzáné Lakó Judit bemutatkozása az Aranyhomok Kistérségi Egyesület ré-

széről 
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 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Átadta a szót az egyesületi képviselőnek. 
 
Hamzáné Lakó Judit, az Aranyhomok Kistérségi Egyesület képviselője: 
 
Szeretettel köszöntötte a bizottságot és örül, hogy abban a képviseletben lehet itt mint az 
egyesület tagja. A 81. fesztivál a „Hírös hét” keretében kerül megrendezésre, helyi termékek 
előállításának a népszerűsítésére jött létre. Ez a vásár augusztusban 18. alkalommal rendező-
dik meg, Tiszaalpár jurtával fog szerepelni, nagyon sok szép termék készül itt. Lesz egy tele-
pülési nap és ezt követően kóstolásra is lesz lehetőség. A kiállítás és program mellett lesz egy 
Háztájit az asztalra c. vásár. Ennek megfelelően részt vett a hagyományőrző napon, ami na-
gyon tetszett neki. Kiválóan alkalmas a helyszín arra, hogy itt fesztiválokat rendezzenek. Sze-
retnének segíteni, hogy a Kecskeméttel való kapcsolat is erősödjön és a lakosokat is megmoz-
dítsák és népszerűsítsék a települési programokat. Együttműködnek a Turinform irodával, 
hogy térségi csomagok készüljenek és ezeket utazási irodáknak ajánlják ki. Jó kapcsolatot 
ápolnak és alakította ki a vidékfejlesztési államtitkársággal. Tojásfesztivál is lesz, nem tudja 
ebben hogy áll Tiszaalpár. Szeretnék, ha a lakosok visszatérnének a jó minőségű tojás haszná-
latához. A tényleges piaci fellendülés észlelhető. Katalógust is kialakítottak, kis kiszereléssel, 
díszes csomagolással. Kecskeméten boltot is szeretnének nyitni, ahol ezek a termékek elérhe-
tők lesznek, a nyáron úgy néz ki megvalósul. 
 
 

dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 18:55 órakor kiment a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 
Várják az ötleteket, hogy Tiszaalpár miben venne részt. Úgy gondolja fel fog lendülni ez a 
dolog. Az országban nem sok kistérségi ügynökség maradt fenn és eleinte támogatták, de már 
önfenntartó. Vár mindenkit a rendezvényekre, vasárnap délután lesz Tiszaalpár napja. Ha jól 
tudja lesz tiszaalpári napok is? 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Igen, augusztus 22-én lesz, ez a legerősebb nap. Főzőverseny, fellépők és koncertek lesznek. 
 
Hamzáné Lakó Judit, az Aranyhomok Kistérségi Egyesület képviselője: 
 
Ötletekben úgy látja gazdagok és szeretnének újabb ötleteket meríteni. A kosárfonás is érde-
kelné. Küldjék a meghívókat, hogy részt tudjanak venni. Két szakmai fórum is lesz mezőgaz-
daság és vidékfejlesztés, ez is országos szintű nagy fórum az államtitkár védnökségével. Au-
gusztus 17-én hétfőn lesz, szerdán pedig turisztikai tervekről lesz szó. Szeretettel várnak min-
denkit. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Természetesen 22-ére szeretettel várják és köszönik a dicséretet. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A képviselők nem voltak a „Hírös hét”-el kapcsolatos tájékoztatón. Elmondta, hogy tegnap 
hívták össze az érintetteket, akik helyi termékkel szeretnének, hogy részt vegyenek ezen a 
rendezvényen. Kunszállással fognak egy jurtában lenni és ezen a napon Lakitelek is bemutat-
kozik. Valóban egy jó lehetőség a településnek és örül neki, hogy a testület támogatta, hogy 
csatlakozzanak az egyesülethez. Ez a jurta kicsit különlegesség lesz a faházak mellett. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Köszöni szépen a beszámolót. 
 
 

dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 19:03 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
(hangzavar) 

 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Bízik benne jobban össze tudják fogni. 
 
Hamzáné Lakó Judit, az Aranyhomok Kistérségi Egyesület képviselője: 
 
Alulról épülő összefogás. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az augusztus 22-i rendezvényen itt lesz Judit, majd ott megbeszélik. 
 
Hamzáné Lakó Judit, az Aranyhomok Kistérségi Egyesület képviselője: 
 
Hoz szórólapot. További jó munkát kívánt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megköszönte a bemutatkozást. A napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Vajda Márta, a Faluvédő- és Szépítő Egyesület elnökének kérel-
méről 

            Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
            Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
                         Vajda Márta, Faluvédő- és Szépítő Egyesület elnöke 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a kérelmet. 
 
Vajda Márta, egyesületi elnök: 
 
A kirándulással kapcsolatban átutalta az összeget, de visszajött a pénzt, tovább pedig már nem 
tudta. Jó éve volt tavaly és reménykedik benne az idei is az lesz. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ügyes kertészmérnöknek tartja Mártikát. Nem hiszi, hogy nagyobb összeget kellene kifizetni, 
hogy a kertek megfelelően legyenek gondozva. 
 
Vajda Márta, egyesületi elnök: 
 
Van olyan, amit meg tud mutatni és szép, inkább az összetartással van probléma. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
143/2015.(VII.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Faluvédő- és Szépítő Egyesület Elnökének kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Faluvédő- és Szépítő Egyesület Elnökének kérelmét megtárgyalta, javasolta el-
fogadásra a Képviselő-testületnek, hogy az Egyesület számára megállapított 2014. évi támo-
gatásból el nem számolt 14.646,- Ft-ot engedélyezze 2015. évi számlákkal elszámolni. 
 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés TISZAALPÁRI NAPOK 2015 tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

  Kerekes András hangtechnikus 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem támogatja a sárkányhajózást. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nincs ebben semmi. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Két üléssel ezelőtt elfogadta képvisel úr is. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
A helyszín biztosan megfelelő? Nem lesz ez az alkohol fogyasztók számára veszélyes? 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Lezárják a vizet. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
144/2015.(VII.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a „Tiszaalpári Napok 2015” tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a következő döntést hozta: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a „Tiszaalpári Napok 2015” tárgyú előterjesztést megtárgyalta azt az előterjesztésben foglal-
takkal megegyezően elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
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. Török Annamária kommunikációs ügyintéző 

6. irattár 
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10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés ARACSI PUSZTATEMPLOM EMLÉKÜNNEPSÉGE tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
                          Kerekes András hangtechnikus 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Nem tudja nettó vagy bruttó összegről van-e szó? 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Bruttó összeg. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Önkormányzat fizeti? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen. Kérte, próbáljanak minél többen ezen részt venni, elég korlátozott a létszám. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
145/2015.(VII.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az „Aracsi pusztatemplom emlékünnepsége” tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a következő döntést hozta: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az „Aracsi pusztatemplom emlékünnepsége” tárgyú előterjesztést megtárgyalta azt az elő-
terjesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
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. Török Annamária kommunikációs ügyintéző 
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6. irattár 

 
 
 
11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.17.) Ör. számú rendeleté-
nek módosításáról szóló ………/2015.(……) Ör. számú rendeletére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
             Bálint Katalin vagyongazd. csoportvezető 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a rendelet-tervezetet. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A Víziközmű-Társulathoz átvett pénz 30 millió forint. Polgármester úr pedig az előbb azt 
hazudta, hogy nem került át pénz. Milyen jogcímen adta át a Víziközmű-Társulat az összeget? 
A testület gondolkodjon el azon ha visszaadják a lakosságnak a 120.000,- Ft-ot, nem kellenek 
beruházások. A polgármester megkezdte az öntözési rendszernek, majd a telepítési, annak a 
miniszteri letárgyalását a különböző egységekkel való helyzetbehozatalát. Megkérdezte jegy-
ző asszonyt még egyszer, átutalták–e az összeget? Mert polgármester úr azt mondta nem utal-
ták át a 30 millió forintot. Vagy csoportvezető asszony válaszoljon. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Még nincs átutalva. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Azt mondja vissza kell fizetni 6 millió forintot a konyhánál az étkeztetésnél, melyik évet ta-
karja. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
2014. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Arra kérte nézzék át miért kell visszafizetni. Szeretné azt látni miért kell visszafizetni. Ki 
vizsgálta ezt ki? 

 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Egészen más, az a gyermekétkeztetés. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Arra tettek esküt, hogy Tiszaalpár vagyonát megvédjék, választ várt a 30 millióra. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Eddig még nem utalták át, tervezetbe van benne. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Rendben van, de a múltkor azt mondták, hogy az igazgató tanács átutalja az összeget. Át fog-
ják? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Nem tudja. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Megszavazták-e? 
 

(hangzavar) 

 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A 22-es pont, utólagos eljárás keretében derült ki, de el lett költve, normatívával le lett fedve, 
el lett költve máshová? 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Nem lett elköltve, pénzmaradványként megmaradt év elején. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felhívta képviselőtársa figyelmét, hogy fejezze be ezt a stílust. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Szeretné tudni hová lett elköltve az összeg. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ha jól értelmezi az idei évet terheli és csökken az idei évre elkölthető összeg. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Ha jól emlékszik, ő mondta akkor is, jelezte is. Év végén is kevesebb volt a létszám, mint év-
közben. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Volt egy korrigálás? 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Igen. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
146/2015.(VII.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.17.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendeleté-
nek módosítását megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) Ör. számú 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ………/2015.(……) Ör. számú rendeleté-
re  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

                         Borvák Erzsébet aljegyző 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a rendelet-tervezetet. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A 6.000,- forint elé egy legfeljebb szót  javasolt, de elfogadhatónak tartja. 
 
Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
Azért gondolt 6.000,- forintra, mert a 11.§.-ban meg van határozva, hogy csak abban az eset-
ben kapnak támogatást, ha a gyógyszerköltség a nyugdíjminimum 25%-át eléri, tehát így biz-
tosan megkapja. 



37 

 

 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
270% minimumra volt kötve és most felemelték 320%-ra, ez már messze túlhalad a szociális 
segélyezésen. Kíváncsi hányan cigarettáznak a méltányossági rászorultak közül. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
147/2015.(VII.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 
7/2015.(III.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) 
önkormányzati rendeletének módosítását megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek. 
 
 
 
13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2014. évi működéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a beszámolót. 
 

(hangzavar) 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 
fő nem szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
148/2015.(VII.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
2014. évi működéséről szóló beszámoló tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi műkö-
déséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányza-
ti Társulási Megállapodás 3. számú módosításának elfogadására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Átadta a szót polgármester úrnak. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Társulási tagok megbízása megváltozott, a tagokat újraválasztották, ezt kellene elfogadni. 
 

(hangzavar) 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ennek véget kellene vetni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
149/2015.(VII.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás 3. számú módosításának tárgyában 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta a „Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás 3. számú módosításának elfogadása” tárgyú előterjesztést és elfoga-
dásra javasolta a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti Társulási Tanács, Felügyelő 
Bizottság valamint a Tanács helyettes tagjait, és hatalmazza fel a polgármestert a megállapo-
dás ez irányú módosítása miatt a Társulási megállapodás 3. számú módosításának aláírására. 
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15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. évi II. félévi munkatervére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Kérdése volt, hogy a költségvetésről tudnak-e hamarabb dönteni? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Március 15-ig kell elfogadni. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
November-december tájékán érdemes lenne előterjeszteni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A talajterhelési díjat annak is fizetni kell, akinél rá van kötve a szennyvíz. A dupláját kell fi-
zetni annak, akinél nincs rákötve a szennyvíz. 
 

(hangzavar) 

 
 

Ajtai Elemérné a bizottság tagja 19:51 órakor kiment a bizottság ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
150/2015.(VII.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 2015. év II. félévi munkaterv tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy rendsze-
resen tárgyalja meg a napirendként nem jelölt, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 
valamint a Képviselő-testület két ülése között hozott polgármesteri döntésekről, intézkedések-
ről szóló tájékoztatót, zárt ülésen az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló előter-
jesztést. 
 
A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül egyrészt tárgyalja 
meg az időközben született, módosított törvények, illetve más jogszabályok által tárgyalni 
szükséges témákat, másrészt azokat a javaslatokat, önálló indítványokat és interpellációkat, 
amelyeket az ülést megelőzően, az SZMSZ-ben rögzített határidőig, írásban terjesztettek elő 
az arra jogosítottak, valamint az Önkormányzat aktuális témáit, és a Képviselő-testület hatás-
körébe tartozó döntést igénylő kérelmeket, ügyeket. 
Az ülések tervezett időpontja: minden hónap utolsó péntek, helye: Tiszaalpári Polgármesteri 
Hivatal tanácsterme  
 

2015. év II. félévi munkaterv 
 

szeptember 
1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása – szükség esetén 

Előterjesztő: polgármester 
 

2. Közbeszerzési terv módosítása 
Előterjesztő: polgármester 

 
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához 

történő csatlakozás 
Előterjesztő: polgármester  

 
4. Beszámoló a tiszaalpári foglakoztatási és az önkormányzati közfoglalkoztatás helyzetéről 

Előterjesztő: polgármester 
Meghívott előadó: a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Munka-
ügyi Központjának vezetője 

 
5. Javaslat a téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, feladatokról 

Előterjesztő: polgármester 
Előadó: településgazda 

 
6. Tájékoztató a tiszaalpári játszóterek időarányos állapotáról 

Előterjesztő: polgármester 
Előadó: településgazda 
 

Október 
1. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása 

Előterjesztő: polgármester 
 

2. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló rendeletre  
Előterjesztő: polgármester 
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3. „TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím alapításáról és adományozásának rendjéről, vala-
mint a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló helyi rendeletek felülvizsgá-
lata 
Előterjesztő: polgármester 

 
November 

1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása – szükség esetén 
Előterjesztő: polgármester 

 
2. 2016. évi belsőellenőrzési terv 

Előterjesztő: polgármester, előadó: belső ellenőr 
 
3. Idősek és gyermekek karácsonya 

Előterjesztő: polgármester 
 
4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: jegyző 
 

December 
A képviselő-testület 2016. évi I. félévi munkaterve 
Előterjesztő: polgármester 
 
 
 
16.) Napirend pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolával való együttmű-
ködési megállapodás megkötése tárgyában az iskolai közösségi szolgálat lebonyolítá-
sáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

  Borvák Erzsébet aljegyző 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a megállapodás lényegét. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
151/2015.(VII.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a Szolnoki Műszaki Szakközép- és 
Szakiskola - Oktatási Intézmény együttműködési megállapodása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Oktatási Intézménnyel együttműködési megál-
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lapodása tárgyában készült előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek, hogy támogassa a diákok 50 órás közszolgálat teljesítése érdekében az együttmű-
ködést. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület kérje fel a Polgármes-
teri Hivatal vezetőjeként dr. Menyhárt Anett jegyzőt, a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvo-
da, a Gondozási Központ és a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár veze-
tőjét, hogy az együttműködés részleteit dolgozza ki, és ezzel biztosítsa a közmunka lehetősé-
gét a tiszaalpári középiskolás diákok számára. 
 
 
 
17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Holt-Tisza bérleti díjának módosítására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A Holt-Tisza bérleti jogát nem tudják megváltoztatni. Annak idején meg tudták volna, lett 
volna rá lehetőség 5 éven belül, de 5 év után elévül, úgyhogy polgármester úr ne menjen tár-
gyalni, ne fogadjon ügyvédet. Nem alkalmas arra, aki így szemet huny a Tisza fölött is. A 
szerződést törvényesen megalkották, de amikor lehetőség lett volna megtámadni dr. Vancsura 
Zoltán mondta azt, hogy ne támadják meg, pedig volt ügyvéd. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Hazugság. Folyékonyan hazudik képviselőtársa. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A Vancsura család meg egyfolytában hazudik. 
 

(hangzavar) 

 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Azt javasolta Győri István jogi véleményét ne fogadják el, csak a határozat-tervezetet. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Mindkét oldalon jogászok állnak. Tudja-e valaki garantálni, hogy ezt a pert megnyerik? 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem fogják, soha. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Győri István képviselőtársának nem adott szót. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ebből, ha nem tudnak kimászni, ki kell várni a végét. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A Kiskunsági Nemzeti Park házában hány vendég éjszakát töltött ott tiszaalpári… 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Győri István képviselőtársának nem adott szót. 
 

 
Ajtai Elemérné a bizottság tagja 19:58 órakor visszajött a bizottság ülésre, 

így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 
 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem kapott szót. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ez nem igaz, nem lehet így dolgozni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Bartók Istvánnak adta a szót. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Azt hallotta lehet, hogy az egész ilyen fajta szerződések újra lesznek tárgyalva, nagy helyez-
kedés van a halászatnál. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A törvénynek a felülvizsgálata ezt a kérdést felmerítette, csak konkrét végeredményt nem 
lehet tudni. Elvileg minden szerződést törvény erejénél fogva lejárttá tennének és újra kellene 
tárgyalni a feltételeket. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mikorra várható? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ettől konkrétabbat nem tudott mondani. Nyári szünet van, őszi időszakra mondták. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Vagy inkább tavasszal. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nagyon sokat vártak vele, túl sokat, tenni kell valamit mindenféleképpen. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Jaj, hasra ne essen már… 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem szabad felállni ebből a ciklusból, hogy ez ellen ne tennének valamit. Másik testület sza-
vazta meg, polgármester is más volt. Az utókor nem fogja lemosni róluk, hogy nem tettek 
ellenintézkedést. Ez már bűncselekményi kategória. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ne fényezze ennyire magát képviselőtársa. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Olyan jogászt nem ismernek, aki biztosan nyerne pert ezzel kapcsolatosan. Tiszasassal hoztak 
olyan döntést, hogy keressenek egy jogászt aki lát ebben valamit, vagy szakvéleményt tud 
adni róla érdemes-e ezzel foglalkozni. Aki már egyszer megnézte, azt mondta aránytalanság 
miatt lát benne valamit. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ez igaz. Jegyző asszony, jegyző asszony… 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkérte képviselőtársát hagyja már abba, nem lehet egy mondatot végigmondani. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A falunak ne okozzon kárt polgármester úr. Csaló, lopó ilyen ember ne okozzon kárt. Azért 
mondja jegyző asszonynak, hogy világosítsa fel polgármester urat, hogy a jogszabály úgy szól 
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5 éven belül meg lehet támadni a szerződést. Nem igaz, hogy 10 év után meg lehet támadni, 
lehet, hogy Bartók Istvánt meg tudja győzni, de ez nem igaz. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem lehet egy napirendi pontot sem nyugodtan megtárgyalni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ha nincs esze orvos létére… 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy percig sem marad tovább. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ez a célja, nem szabad hagyni. Ezt csinálja folyamatosan, elmebeteg, nem kell vele foglal-
kozni. 
 
 

dr. Vancsura István polgármester 20:04 órakor kiment a bizottsági ülésről. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérte Győri István képviselő-társát fejezze be mondanivalóját. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással – 
nem fogadta el a határozat-tervezetet. 
 
 
 
18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés kerékpárút létrehozására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Egyeztetni kell Lakitelekkel. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
152/2015.(VII.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpár-Lakitelek települések közötti kerékpárút tervezéséhez árajánlatok 
megkérése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Tisza-
alpár-Lakitelek települések között kerékpárút megvalósításához szükséges tervezői árajánlat-
ok megkérésére hatalmazza fel dr. Vancsura István polgármestert. 
 
 
 
19.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
köztisztaság fenntartásáról szóló …../2015.(….) Ör. számú rendeletére 

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

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Átadta a szót jegyző asszonynak. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ismertette a módosításokat. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérdés, hozzászólás nem történt, ezért szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
153/2015.(VII.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat köztisztaság fenntartásáról szóló rendeletének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat köztisztaság fenntartásáról szóló rendeletét megtárgyalta és elfogadásra ja-
vasolta a Képviselő-testületnek. 
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20.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés „Víztorony” helyén fóliakertészet kialakítására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az önkormányzatnak ez nem feladata, nem tudja mit csinálnak ott. Nem támogatja, nem sza-
bad megvenni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Meg kell nézni ezt az évet és majd meglátják. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
(2 fő nem szavazott) – nem fogadta el a határozat-tervezetet. 
 
 
 
21.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló Ajtai Elemérné Tiszaalpár nagyközség településen végzett 2014. 
évi dán-turisztikai, turisztikai tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

  Ajtai Elemérné képviselő 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a beszámolót. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Most volt szerencséje látni egy látogatás programját. Viszont a néptáncnál csak a nyugdíjas 
klub van megjelölve és véleménye szerint nem a legautentikusabb eladást adnak. Javasolta a 
helyi néptáncosokat szerepeltetni. A nyugdíjasok nem művészi szinten táncolnak, de a többi 
egészen jó és részletes, szép. 
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Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
A 2013-as év úgy telt el, hogy a művészeti oktatás gyermekei léptek fel. A tavalyi év valóban 
úgy telt el, hogy nem vettek részt, táborban voltak és iskolába jártak. Tóth Andreával egyezte-
tett, a tanár urat is hívta, de nem mindig lehet elérni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Megkérdezte valóban volt-e olyan, hogy meg szerették volna nézni polgármester úr kerek-
dombi farmját, de nem engedte meg? 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Valóban elhangzott az, hogy szerettek volna ellátogatni, de polgármester úr elfoglaltsága mi-
att nem került sor erre. Más helyre elmentek egy hasonló helyszínt megnéztek, Csernák Zsolt-
hoz látogattak el, a sajtkészítést, biotermesztést megnézték. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A skanzen kérdése nem tudja hogy áll? 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
A tv-ben a 2011-es skanzen képeket láthatták, nagy örömmel nézte, de az a látvány, ami most 
fogadná a vendégeket, nem éppen szépnek mondható. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A Duna Televízió most mutatta be, nagyon szép volt. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
A kosárfonó helyiséget is ki kellene festeni, legalább azt hadd mutassák meg. Kerekes András 
is nagy mértékben segít a hangosításban.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mennyi volt a tiszteletdíja? 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Az elmúlt évben nettó 5.000,- Ft került megállapításra, ráfordította a programok szervezésére 
stb. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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154/2015.(VII.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Ajtai Elemérné 2014. évi turisztikai beszámolója tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Ajtai Elemérné Tiszaalpár Nagyközség településen végzett 2014. évi dán-turisztikai, egyéb 
turisztikai tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képvise-
lő-testületnek. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Ajtai Elemérné 5.000,- Ft összegű tiszteletdíjának elfogadását. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem kevés ez az összeg? 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Legyen 10.000,- Ft. 
 
Szavazásra bocsátotta nettó 10.000,- forint összegű tiszteletdíj elfogadását 2015. évre. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 
fő nem szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
155/2015.(VII.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Ajtai Elemérné turisztikai vezető 2015. évi tiszteletdíja tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta Ajtai Elemérné 2015. évi tiszteletdíjának összegét és elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testületnek, hogy bízza meg Ajtai Elemérnét (6066 Tiszaalpár, Deák F. u. 51.) a 
dán delegáció turisztikai csoport vezetésével nettó 10.000,- Ft/alkalom díjazás ellenében. 
A Képviselő-testület kérje fel dr. Vancsura István polgármestert, hogy a megbízási szerződést 
kösse meg. 
 
 
 
22.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés járdázási kérelem elbírálására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
              Borvák Erzsébet aljegyző 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Módosító javaslata, hogy 82.000,- Ft-ot kapjanak. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint 15%-al csökkentsék az anyagárat. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Járdaépítés kapcsán az átadott anyag mennyisége és minősége alkalmas egy 100%-os járda 
elkészítésére. Ha ezt csökkentik, még ebből is talicskázhatnak valahová, tehát elérhetik a 
gyengébb minőséget és ha tönkremegy, mondhatják, hogy sajnos csak ennyi anyagot kaptak. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta annak elfogadását, hogy ne pénzben, hanem anyagban kapják meg a 
hozzájárulást és ellenőrizzék a kivitelezést. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül  – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
156/2015.(VII.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Bujdosó Lajos 6066 Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 74. szám alatti lakos részére jár-
daépítés anyagköltségének biztosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Bujdosó Lajos 6066 Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 74. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, és 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az ingatlana előtti szakaszon történő jár-
daépítés költségével megegyező anyagot biztosítsa, azzal, hogy a kérelmező a munkálatokat 
2015. július 17. napjáig köteles elvégezni vagy elvégeztetni, mert ellenkező esetben a részére 
biztosított támogatást kamattal együtt kell az önkormányzat felé visszafizetnie.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a járdaépítésre vonatkozó megállapodás elkészítéséről és aláírásáról gon-
doskodjon. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, hogy a munkálatok határidőben és jó minőségben történő elvégzéséről gondoskodjon 
és ellenőrizze. 
 
 
 
23.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő 
tiszaalpári 1528, 1529, 1530, 1531 és 1531/1 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában érke-
zett vásárlási szándékról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  

      Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
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                    Borvák Erzsébet aljegyző 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. A hűtőház és a volt halászcsárda közötti területekről van szó. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A békés kredittel volt egy olyan alku, hogy ne helyrajzi számonként értékeljék fel, hanem 
egybe, mert ez egybefüggő terült. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
20 ezer forintért értékelték fel? 
 
 

dr. Vancsura István polgármester 20:35 órakor visszajött a bizottsági ülésre. 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Évek óta nem tudnak bérletet kivetni, értékeltessék fel és majd meglátják. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem szeretne érte fizetni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
157/2015.(VII.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat tulajdonában lévő, tiszaalpári 1528, 1529, 1530, 1531 és 
1531/1 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a KORIL-FRUCT Kft. kérelmét megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek, hogy a tiszaalpári 1528, 1529, 1530, 1531 és 1531/1 hrsz.-ú ingatlanokat értéke-
sítse. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel dr. 
Vancsura István polgármestert és dr. Menyhárt Anett jegyzőt, hogy az 1528, 1529, 1530, 
1531 és 1531/1 helyrajzi számú ingatlanok értékbecslését készíttesse el a Békés Credit Kft.-
vel. Az ingatlanok értékbecslése kerüljön előterjesztésre a következő képviselő-testületi ülés-
re. 
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24.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az Alkotmány utca 1-7- ig tartó szakasz parkoló- és kertkialakítás 
tervezési árajánlatairól 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
              Bálint Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A kerttervezés is történjen meg, az öntözési tervezés is részét képezhetné ennek az árnak. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az ÚT-FÉNY Kft. régi cég, mindenképpen alkalmas erre. 
 
Bálint Ágnes, műszaki ügyintéző: 
 
Megnézte a díjakat. Egyszer 90.000,- Ft-ot és 2 x 10.000,- Ft-ot kell fizetni, valamint pótlóla-
gosan fognak kérni egy környezetvédelmi adatlapot 120.000,- Ft-ról. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Tehát kb. 250.000,- Ft plusz költséget jelent még. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Vízjogi tervezési díj 133.000,- Ft. 
 
Bálint Ágnes, műszaki ügyintéző: 
 
Környezetvédelemmel kapcsolatos adatlapot kell beküldeni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Tanulmány vagy terv nem kell hozzá? Nehogy többletköltség legyen. 
 
Bálint Ágnes, műszaki ügyintéző: 
 
Tanulmányról, tervről nem esett szó, ezt az összeget is csak feltételesen említette, hogy lehet 
fogják kérni a tapasztalatok alapján. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem így kell tervezni! 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szikkasztó árokkal nem lehet megoldani? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nincs csatornarendszer kiépítve, de meg lehet oldani helyi szikkasztóárok kiépítésével, csak 
lehet újabb engedélyezési költséget jelent. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Utána kell nézni van-e csapadékvíz elvezetési csatorna. Parkoló a lényeg, a kertet be lehet 
ültetni többféle növénnyel, ehhez nem kell külön tervező. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Fontos a kert része is, ne csak parkoló legyen. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ebben igaza van, de a parkoló fontosabb. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A pályázatba ez is benne van. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Erre nincs pályázat, önerőből kell megoldani. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Rövid időn belül ki kell egészíteni a vízelvezetéssel. Ne utólag csinálják meg. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
És ha átgondolásra visszaküldenék? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem feltétlen, hanem hogy része-e az ajánlatnak ez, ha nem, akkor mondjanak rá egy össze-
get. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ne csak parkolóra gondoljanak, hanem utcarészre is. Szép legyen. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Fogadják el, hogy haladjanak. Az UTAS-GROUP Kft.-t javasolta elfogadásra, mert jobb az 
ajánlata. 
 
 

Bartók István a bizottság tagja 20:55 órakor kiment a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Miért kellene ide tömkelege a parkolóknak, inkább a park irányába vinné el. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nagyon nehéz helyet találni, főleg, ha esős idő van. Akár a Faluszépítő Egyesület is meg tud-
ná tervezni a keretet, ha kapnak rá összeget. Tény, hogy a mostani ültetés nem sikerült túl 
esztétikusra. 
 
 

Bartók István a bizottság tagja 20:57 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Összehasonlító ajánlatot csak úgy tudnak kérni, ha az ajánlatok egyformán kerülnek beadásra. 
 
Bálint Ágnes, műszaki ügyintéző: 
 
Telefonon kettő ajánlattevővel beszélt,de egyik sem mondta, hogy eljönne megnézni, a google 
térképet vették alapul mind a hárman. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Van olyan cég, akitől lehet még kérni ajánlatot. 
 
Bálint Ágnes, műszaki ügyintéző: 
 
Lekért egy cégjegyzéket Bács-Kiskun Megyére, megnézi tüzetesebben. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
És aki a másik oldalt csinálta. 
 
  



55 

 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Attól kértek árajánlatot. 60 milliós pályázat volt a parkkal együtt. Azért nem lehetett a másik 
felét megcsinálni, mert parkpályázat volt, nem parkoló pályázat. 
 
Bálint Ágnes, műszaki ügyintéző: 
 
Volt egy előzmény pályázat és a 3. pályázó, aki az 1.935.000,- Ft + Áfa összegű ajánlatot 
nyújtotta be, ő a legelső 2.700.000,- Ft-os ajánlatát a két cég együtt tervezte, úgymond egy 4. 
pályázónéven futnak, de ők összedolgoznak. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Ezek is jók, csak mindegyik ajánlatból össze kell szedni, hogy ugyanaz a tétel legyen benne. 
Ebből a szempontból segítség is, mert ki lehet szemezgetni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Utolsó módosító javaslatról szavazzanak. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a módosító javaslat elfogadását, miszerint újabb árajánlatokat kérjenek 
be. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
158/2015.(VII.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Alkotmány utca 1-7.-ig tartó szakaszon parkoló- és kertkialakításról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Alkotmány utca 1-7.-ig tartó szakaszon parkoló- és kertkialakítás tervezésére adott áraján-
latokat megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testületnek, hogy újabb árajánlatok bekéréséről 
döntsön, amely foglalja magában a csapadékvíz elvezetésének lehetőségét is és kérje fel a 
hivatalt, hogy az árajánlatokat terjessze elő a következő képviselő-testületi ülésre. 
 
 
 
25.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a 444-es helyrajzi számú, Dobó utca 41. címen található romos 
ingatlan átvételéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
              Bálint Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző 
 

  



56 

 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Kérdése volt, hogy összesen mennyibe kerül? 
 
Bálint Ágnes, műszaki ügyintéző: 
 
Bontási költségekkel kell számolni, konkrétan nem kértek ajánlatot rá. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Tiszaalpáron a sittek le vannak rakva, akik lerakják fizetnek érte valamit, csak azt tapasztalja, 
hogy a törvénytelenség elszaporodott a településen. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Hol van konkrétan? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem tudja megmondani pontosan. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
159/2015.(VII.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a tiszaalpári 444 hrsz.-ú, Dobó utca 41. címen található romos ingatlan önkor-
mányzati tulajdonba történő átvételéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztés és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg 
dr. Vancsura István polgármestert, hogy a Tiszaalpár belterületén, 444. helyrajzi számú, 6066 
Tiszaalpár, Dobó utca 41. szám alatt megtalálható romos állapotban levő ingatlant Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat részére tehermentesen, ellenérték nélkül átvegye Bozó Mihály 
tulajdonostól, valamint gyámjaként eljáró Luka Gyöngyitől, mely alapján Tiszaalpár Nagykö-
zségi Önkormányzat árajánlatot kér a romos ingatlan elbontására és vállalja az élet- és va-
gyonbiztonságot veszélyeztető, településképet rontó állapot megszűntetését, vagyis az ingat-
lanon található lakóház saját költségen történő elbontását, valamint a hozzá tartozó közterület 
és udvar karbantartását. 
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26.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
„TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím alapításáról és adományozásának rendjéről 
szóló 5/1996.(V.30.) Ör. sz. rendeletének módosításáról szóló 
…………../2015.(…….) Ör. számú rendeletére 
Előterjesztő:dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

  dr. Menyhárt Anett jegyző / Borvák Erzsébet aljegyző 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a módosítást. Szavazásra bocsátotta a rendelet módosításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
160/2015.(VII.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat „TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím alapításáról és ado-
mányozásának rendjéről szóló rendeletének módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat „TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló rendelet módosítását megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek. 
 
 
 
27.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2003.(VI.12.) Ör. számú ön-
kormányzati rendelet módosításáról szóló ……/2015.(…..) Ör. számú rendeletére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 dr. Menyhárt Anett jegyző / Borvák Erzsébet aljegyző 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a módosítást. Szavazásra bocsátotta a rendelet módosításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
161/2015.(VII.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló rende-
letének  módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló rendeletének  módosí-
tását megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
28.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Goodwill Consulting Kft. együttműködési megállapodásának fe-
lülvizsgálata tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint nem kell a pályázati megfigyelőnek semmi. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Volt már más pályázatíróval is kapcsolatuk, tudná más is ezt produkálni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Bízhatnak meg mást is. Az egy év alatt elég sok pályázatot nyertek, nem voltak rosszak a pá-
lyázatok. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem mondta hogy rossz volt. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Három pályázat is fut jelenleg. Egy évet javasolt továbbra is megszavazni. Olyan pályázati 
dömping lesz, hogy nézhetnek akár más céget is. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Annak idején elrontották az egy éves pályázati feltételeket és véletlenül a két éves került bele. 
Ami azt jelenti, hogy elkérik a pénzt, de nem vállalják a projektmenedzsmentet csak térítés 
ellenében. Azért nem biztos, hogy célszerű lenne elfogadni, mert a projektmenedzsment telje-
sen külön tétel lesz. Ha kívül álló jönne projektmenedzsmentet lefolytatni, nem biztos, hogy 
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olcsóbb lesz. Ha pedig nekik adják plusz pénzért fogják megcsinálni. Az éves pályázat nem 
fogja tartalmazni az m) és n) pontokat. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nyilván úgy dolgozza ki, hogy ezt a projektmenedzsmenti díjat beleteszi a kért összegbe. Van 
tapasztalatuk, megdolgoztak érte. Egy évet még nyugodtan megszavazhatnak nekik. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyet értett dr. Csernus Tiborral, mert nem lényegtelen az utógondozás. Még 2 évig írhatnak 
ki pályázatot. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Vagy az utolsó évben rengeteget. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Lényeges kérdés, hogy ami le van írva, hogy az egy évesnél sikerdíjat kapnak, ez biztos, hogy 
nem beépíthető a pályázatba. Ez a tétel az önkormányzat zsebéből fog kivándorolni. Lehet, 
hogy lesz pályázati menedzsment, de ha ők elvállalják az egy évesnél plusz pénzért vállalják 
el és majd a pályázatba beépített menedzsmentdíjért vállalják el. A két évesbe viszont meg 
tudják oldani, hogy a sikerdíjukat be tudják építeni a menedzsmenttel kapcsolatos költségekbe 
a pályázatnál. Tehát lefedheti a sikerdíj költségét. 10-20 milliós tételnél nem mindegy. Em-
lékszik rá, hogy ezen vitáztak egy évvel ezelőtt, mert akkor nem építették bele az egy éves 
ajánlatba. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Egyet értett dr. Csernus Tiborral. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a 2 éves szerződés elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
162/2015.(VII.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Goodwill Consulting Kft.–vel kötött együttműködési megállapodásról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztés és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Good-
will Consulting Kft.-vel 2 éves időtartamra együttműködési megállapodást kössön. 
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29.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Bács-Kiskun Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány Balaton-
fenyvesi Táborában való részvételhez támogatás biztosítására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a kérelmet. 30.000,- forintot kérnek összesen. 
 
Szavazásra bocsátotta az összesen 30.000,- Ft elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 
fő nem szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
163/2015.(VII.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Pap Anasztázia 6066 Tiszaalpár, Arany J. u. 31. szám alatti lakos, valamint Pap 
Nikolett 6066 Tiszaalpár, Arany J. u. 31. szám alatti lakos balatonfenyvesi táboroztatá-
sához anyagi támogatás biztosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Pap 
Anasztázia 6066 Tiszaalpár, Arany J. u. 31. szám alatti lakos és Pap Nikolett 6066 Tiszaalpár, 
Arany J. u. 31. szám alatti lakos részére 15.000,-Ft/fő, összesen 30.000,- Ft támogatást bizto-
sítson a Bács-Kiskun Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány Balatonfenyvesi Táborában 
való üdüléshez. 
 
 
 
30.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató lakossági kérelemről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a tájékoztató. Mivel hozzászólás nem történt, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 
 
 
31.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Bejelentések 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel hozzászólás nem történt, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 21:40 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munká-
ját. 
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  Csernák Zsolt Sándor  :/                                           /: Bartók István :/ 
      a bizottság elnöke                    a bizottság tagja 

 
 
 
 
 
 


