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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám:3103/2015. 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
   Bizottságának 2015. augusztus 28-án tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  dr. Taricska Tibor alpolgármester 
  Ajtai Elemérné, Bartók István, 
  dr. Csernus Tibor,Győri István 
  dr. Vancsura Zoltán (7 fő bizottsági tag) 
  dr. Menyhárt Anett jegyző 
  dr. Vancsura István polgármester 
 
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
   Kerekes András hangtechnikus 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tagok: Kézsmárki László 
 
Jegyzőkönyvvezető:Borvák Erzsébet aljegyző 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 19:16 órakor megállapította, hogy a bizottság 7 fővel 
határozatképes. Kézsmárki László később érkezik. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte dr. 
Vancsura Zoltán bizottsági tagot. Megkérdezte dr. Vancsura Zoltántól elfogadja-e a felkérést? 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta, hogy a 13. napirendi pontot hozzák előre, 1. napirendként tárgyalják. A 1. napirendi 
pont pedig akkor kerülne tárgyalásra, ha Kézsmárki László bizottsági tag megérkezik. 
 

Kézsmárki László bizottság tagja 19:30 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma:8 fő. 
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Győri István, a bizottság tagja 

Javasolja a 3. napirendi pont törlését. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Győri István bizottsági tag javaslatát szavazzák meg. 

Aki egyetért azzal, hogy a 3 napirendi pontot vegyük le a napirendről  

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül,1 tartózkodással– 
elfogadta a napirendi pontokat és sorrendiségüket. 
 

Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés a fogorvosi rendelő eszközparkjának korszerűsítése tárgyában 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

2. Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatása tárgyában 

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó:  dr. Vancsura István polgármester 
 

3. Javaslat a Víziközmű Társulat által felújítandó utakra 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

4. Előterjesztés a Művelődési ház és a Polgármesteri Hivatal előtetőinek újrafedése- fes-
tése tárgyában 

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

5. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat közötti vagyonkezelési szerződésről 

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Bálint Katalin vagyongazdálkodási          
 csoportvezető 
 

6. Előterjesztés fóliakertészet kialakításáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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7. Előterjesztés Bársony Mihály emlékszobor állítása ügyében 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Bálint Katalin vagyongazdálkodási        
 csoportvezető 
 

8. Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

9. Előterjesztés Kopjás Mihály 6066 Tiszaalpár, Hunyadi J. u. 20. szám alatti lakos ré-
szére jutalom megállapítása 

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

10. Előterjesztés települési adó megállapítása tárgyában 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
 

11. Előterjesztés Települési Környezetvédelmi Program elkészítése tárgyában 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

12. Tájékoztató várossá nyilvánítási pályázat eredményéről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

13. Előterjesztés a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. jogutód nélküli megszüntetése 
tárgyában végrehajtandó eljárási cselekményekről 

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
    Molnár István belső ellenőr 
 
    14. Előterjesztés a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat konyhájának érintés-,tűz-,        
    illetve villámvédelmi munkálatairól  
            Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
            Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
    15.   Tájékoztató a konyhafejlesztés pályázatról 
            Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
            Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
     16.  Előterjesztés XIII. Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozóra biztosított pénzügyi      
            keretmegemeléséről 
            Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
            Előadó: dr. Vancsura István polgármester /dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
     17.  Előterjesztés Torda testvértelepülésről érkezett meghívás tárgyában 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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            dr. Menyhárt Anett jegyző / Kerekes András hangtechnikus 
 
     18.  Előterjesztés I. Géza király utcai ingatlanok vízellátásának tárgyában 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
     19. Előterjesztés a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában álló, tiszaalpári
       0261/74 helyrajzi számú területen hálózati áram biztosítására 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó:dr. Vancsura István polgármester 
 
     20. Előterjesztés a Helyi Termelői Piac nyitvatartási idejéről és üzemeltetői                           
 szabályzatának módosításáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
     21.  Kérelem „Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy „ használathoz 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 Kapus Márta titkársági ügyintéző 
 
     22.  Bejelentések 
 
 
 

ZÁRT ÜLÉS 
 

     24.  Előterjesztés temetés költségeihez történő hozzájárulás biztosítása tárgyában 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
     25.  Előterjesztés Kovács Anita lakhatás iránti kérelmének tárgyában 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
 
1.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: a fogorvosi rendelő eszközparkjának korszerűsítése tárgyában 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

 Ismertette az előterjesztést.  

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Gyakorlatilag pénzügyi fedezet ismerete nélkül akarunk kötelességet vállalni vagy, hogy fog 
ez kinézni?  
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dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

Örül, hogy első napirendi pontként tárgyalják. Mert, ez az előterjesztés 5200 embert érint. Az 
összes többi előterjesztés meg se közelíti ezt a fontosságot. Mindenki tudja, hogy a rendelő az 
használhatatlan. Elkezdhetetlen a munka olyan szintű és állapotú leromlottság van a rendelő-
ben, hogy még egy alap szintű fogorvosi tevékenység sem kezdhető el. Sajnos folyt ezen esz-
közök mellett is munka.  Egészségügyi szempontból sajnos elég jól ismeri ennek a hátoldalát. 
Kötelessége a testületnek támogatni akkor is, ha ez hitel felvétellel jár az Önkormányzatnak. 
Szavazzuk meg ezt a kérdést, ne tologassuk. Figyelembe véve hogy, hónapok óta nincsen 
fogorvosi ellátás a faluban, helyettesítéssel próbálták megoldani ezen eszközpark igénybevé-
telével, de ez a helyettesítés sem üzemel már hetek óta, mert a helyettesítő orvos is szabadság-
ra ment és Tiszakécskéig kellene elmenni fogorvosi ellátásra. A doktornő betegsége és távo-
zása után viszonylag rövid időn belül kapott a falu egy jelentkezőt egy komoly orvos dinaszti-
ából származó doktornő személyében, aki szájsebészeti képzettséggel is rendelkezik, akinek 
némi gyakorlata is van. Ezekkel az eszközökkel, amit a fogorvosnő kér, kiemelkedővé teszi 
Tiszaalpár fogorvosi ellátását. Olyan szintűvé emeli, hogy Kecskeméten és Kiskunfélegyhá-
zán is csak egy-egy fogorvosi rendelőben van. Kiskunfélegyháza az egyik fogorvosi praxisába 
egy éve nem talál fogorvost, és ha sokáig gondolkodunk, akkor a doktornő elmegy Kiskunfé-
legyházára betölteni ezt a praxist. A fogászat egy nagyon drága dolog. Erre kellett volna már 
takarékoskodni. Javaslata az lenne, hogy kérjük fel a doktornőt, hogy állítson össze egy listát, 
ami 7.500.000 Ft körüli, és amit a következő testületi ülésen elfogadunk. Ne építsük az egé-
szet közbeszerzésre. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Említette képviselő társa azt a körülményt, hogy egy éve Félegyházán betöltetlen egy fogor-
vosi praxis. Ezek szerint a doktornő ennek ismeretébe mégis Tiszaalpárt választotta. Gyanítja, 
hogy megismerkedett a praxis állapotával. Irreáliasan magas az, hogy most 12 millió Ft fizes-
sünk ki még a 8 millió Ft is magas árnak lehet tekinteni. Egy szóló rendelőbe nem alap felsze-
reltség a röntgen gép. Kérjünk egy másik árajánlatot összevetés céljából. A doktornő is egy 
minimális eszköz igényt fogalmazzon meg. Mikor itt volt a doktornő, akkor ő mondta, hogy 
létezik eszközfejlesztésre vonatkozó pályázat, amire ő 60% támogatottságot említett. Ami 
nem volna egy utolsó szempont. 

Kiss Lajos, a bizottság tagja 

Egyetért azzal, hogy fejleszteni kell a fogászati rendelőt, mert az most fogászati rendelésre 
nem alkalmas. Ő maga is elment vidékre, ahol jobb felszereltség van. Az alapellátás egy fog-
húzás és egy fogtömés, és azon kívül semmi. Utána a doktornő ezzel a berendezéssel gyakor-
latilag pénzt fog keresni. A doktornővel is beszélni kellene, hogy havi törlesztéssel vagy va-
lamilyen formában ezzel hozzá kellene járulni. Rendben van, hogy biztosítunk egy eszköz-
parkot, de hozzá is jutatjuk, hogy ilyen igényes eszközökkel privát munkát is tudjon végezni. 
Egyetért azzal, hogy előre kell lépni. 
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Bartók István, a bizottság tagja 

 Milyen egyszerű így vállalkozni. A legjobb fogorvosnak lenni, mert megveszi más az eszközt 
ő meg keres vele pénzt. Nem feltétlen biztos abban, hogy az önkormányzatnak a feladata az, 
hogy ezeket az eszközöket a kezébe adja. De ennek is van, egy használt piaca és úgy gondol-
ja, érdemes lenne ezt kihasználni. 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

A hozzá fordult ízületi problémás betegeknek nagyon csúnyán néz ki a szájürege. És ha a 
szájüreg rendben lenne, téve megszűnnének az ízületi problémák. De miért nem jártunk ide? 
Nagy fontossága van a röntgenek és ezeknek az eszközöknek. Itt hónapok óta nincs ellátás. 
5000 ember fogászati ellátásáért vagyunk felelősek. És a gyerekeinket is ide fogjuk hordani, 
mert az iskolai fogászatot is ő fogja csinálni. 

Győri István, a bizottság tagja 

Egyetért azzal, amit a képviselő társai elmondtak. Minél fejlettebbé teszünk, egy rendelőt an-
nál többet kell majd a lakosságnak fizetni. Támogatja, hogy a fogorvosi rendelő minél maga-
sabb színvonalú legyen, de ki kell valamit eszközölni, ami az egész lakosság érdekeit szolgál-
ja, nem csak az elit emberek érdekeit. Honnan tudjuk, hogy a fogorvosnő nem nézte meg a 
rendelőt. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Nem vagyunk specialistái a témának. De elhangzott az, hogy van fogászati alapellátás, amit 
kötelező biztosítani, amit OEP fizeti legalábbis negyed részét. Úgy gondolja, hogy ez az esz-
közpark, ami fel van sorolva ezért bármelyik városi fővárosi fogorvosi rendelő összetenné a 
kezét, ha ezt csomagban megkapnák. Ha itt az alapellátás minimumát OEP biztosítja, finan-
szírozza akkor úgy gondolja, hogy eszközfejlesztésre is nyújt valami féle támogatást. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Doktornő beszélt az országos egészségügyi pénztárral, nem tudják támogatni, mert még nincs 
10 éve megkötött szerződése Tiszaalpáron. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Utána kellene járni, hogy eszközök honnan szerezhetők be. Nem biztos, hogy a használt piac-
ról olyan eszközöket lehet beszerezni, ami már elavult. Érdemes elgondolkodni a használt 
dolgokon, mert az fele áron be lehetne szerezni, és nem fog 12 millió Ft-ba kerülni az eszköz-
park. 12 millió Ft-ot leakasztani erre a célra nem lehet. Nem tudja elképzelni, hogy semmi 
információja, nincs az adott praxisról. Ő, ide be akar kerülni, és ha be akar kerülni, akkor mi-
nimum annyi, hogy megnézze hol van és mi van benne anélkül, hogy kipróbálná mit ér vagy 
mit nem ér. Ha ő ezt nem tette meg, az elég nagy felelőtlenség a részéről. Számításba kellett 
vennie, hogy valamennyi összegbe neki ez kerülni fog. 
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Győri István, a bizottság tagja 

Biztos abban, hogy kamatmentes hitellel támogatja a kormány nem csak ezt nagyon sok min-
den mást. Az eszközparkra ugyanúgy lehet pályázatot benyújtani. A háziorvosok kevés pén-
zért dolgoznak itt, de az OEP az anyagi lehetőségéihez képest a háziorvosi praxisokat ebbe az 
évben is elég szép summával támogatta. Biztos benne, hogy támogatni fogja ezután is. Ki kell 
használni a pályázati lehetőségeket és nem egy az egybe elkölteni, még ha a tiszaalpári ön-
kormányzat pénze is lenne, nem pedig a tiszaalpári lakosság pénze. A tiszaalpári lakosság 
pénze a lakosság egyéni pénzei magántulajdon. A közös tulajdon az önkormányzati pénz és 
azért vagyunk itt, hogy a tiszaalpári önkormányzati pénzeket költsük. Ne a tiszaalpári egyéni 
magántulajdonosoknak a pénzeit a Víziközmű Társulatnak befizetett 246 eFt maradékából 
költekeznénk itt nagymértékben. 

dr. Vancsura István polgármester 

Nem leptek meg a hozzászólások, mert minden új dolognál ez a megnyilvánulás, hogy hogy 
nem lehet ezt csinálni vagy, hogy ne csináljuk. Nem hallott dr. Vancsura Zoltán kivételével 
egyetlen egy hozzászólást se hogy örüljünk, mert jött egy új fogorvosnő. Igaz az eszközöket 
ki kell cserélni, de már 40 éves eszközök vannak. Hogy a doktornő miért nem nézte, ő úgy 
gondolja megnézte, ott volt darabszámra. Túl kellene már azon a szemléleten lépni, hogy ha 
valamit akarnak csinálni, akkor rögtön az a reakció, hogy -  hogy nem lehet,  miért kell annyi 
pénz? A pénzügy pillanatnyilag nem tudta megmondani , mert csak a jövő hétre készül el a 
félélves költségvetés és akkor derül ki,  hogy egyáltalán van - e erre keret és ha nincs akkor 
kell elgondolkodni hogyan csináljunk pénzt. Nem lepte meg a dolog, mert ha bejön egy új 
dolog rögtön az első, hogy hogy nem lehet. Próbáljanak meg pozitívan állni dolgokhoz és 
haladjunk előre még akkor is, ha pénzbe kerül. Ha úgy dönt a testület, hogy írják ki közbe-
szerzésre, akkor még mindig lehet a közbeszerzési eljárásban azt mondani, hogy a képviselő 
testület fenntartja magának a jogot, hogy eláll az ajánlatoktól. Azt javasolja, menjenek el a 
közbeszerzésig, írják ki országos nyilvánosra és akkor majd meglátják, mert azért a piac rög-
tön mutatja, hogy mit lehet és mit nem. De odáig legalább jussanak el, hogy nyilvános ajánla-
ton milyen ajánlatokat kapnak egy ilyen eszköz rendszerre. 

dr. Taricska Tibor, alpolgármester 

Ki most a fogászati alapellátó? Kinek a kötelessége ezt csinálni? 

Kiss Lajos,a bizottság tagja 

Önkormányzatnak. 

dr. Taricska Tibor, alpolgármester 

Az önkormányzat kivel szerződött. 

Kiss Lajos,a bizottság tagja 

Lakitelek helyettesítette a doktornőt. 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző 

 dr. Vidéki Erzsébet doktornőnek a praxisa az 2015. 09. 30.-ig van. 

dr. Taricska Tibor, alpolgármester 

Akkor szeptember még a doktornőé. És októbertől már az új doktornő venné át? 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Tiszaalpár vegyes fogorvosi körzetre vonatkozó praxis engedélyét dr. Vidéki Erzsébetnek 
2015. október 1-jével visszavonta. Erről kaptunk egy értesítést. 

dr. Taricska Tibor, alpolgármester 

Akkor addig valakivel szerződést kell kötnünk. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Dr. Tóth Zsuzsannával már megkötöttük az előszerződést. Már elküldtük a népegészségügyi 
osztálynak ezt az előszerződést, de még nem kaptunk értesítést hogy kell-e valamilyen hiány-
pótlás. 

Bartók István, a bizottság tagja 

Mi lenne, ha doktornővel egyeztetnénk, hogy felajánlanák neki egy összeget, és ő vásárolja 
meg azokat az eszközöket, amire szüksége lesz. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Beszélt  a doktornővel; 5 beteget küldött be röntgenre. Doktornőnek ma elromlott a számító-
gépe se információ betegről, se eszköz. 

Kiss Lajos, a bizottság tagja 

Meg kell találni a megoldást meg kell beszélni a doktornővel, mennyivel, tud beleszállni, mert 
egyben magánpraxist is működtetni fog majd. 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

Nem arról van szó, hogy mindent ki fizetünk. A doktornő költsége lesz még a bútorzat, a lég 
kondi és a számítógép. Közel 2 milliót fizettet a praxisért,azt is meg kellett vennie, és nincs 
évtizedes gyakorlat a háta mögött ezért nem is kap támogatást kezdő 1-2 éves gyakorlattal 
rendelkezőről van szó. Nem arról van szó, hogy a doktornő zsebébe tesszük azt a 12 millió Ft, 
hanem a falunak adjuk oda. Ha oda adjuk a doktornőnek a pénzt, akkor tiszaalpári emberek-
nek segítenénk. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Ha az önkormányzat ebbe a történetbe beszáll, az csak úgy képzelhető el, ha azok az eszközök 
önkormányzati tulajdonba kerülnek. 
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Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 

Ez a pályázati lehetőség és ehhez hasonló miért nem merült fel az előző doktornőnél? Miért 
hagyta, hogy így elavuljanak az eszközök? 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

Nem arról van szó, hogy luxust adunk a doktornőnek, hanem emberek életéről van szó. 

dr. Taricska Tibor, alpolgármester 

Az egészségügyben nagyon drágák az eszközök. Előbb utóbb ezeket az eszközöket be kell 
szerezni. 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

Van egy indítványa; kérjék meg a doktornőt hogy egy minimum egy 7.5000.000 Ft-os esz-
közparkot állítson össze, ami még nem éri el a közbeszerzés költségét. Prezentáljon még aján-
latot és legyen még egy mondat a határozatnak a végén: amennyiben a következő évi költség-
vetés lehetővé teszi, mindent elfog követni az önkormányzat annak érdekében, hogy a 12 mil-
lióból fennmaradó összeget is előteremtse. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Doktornőnek nagyobb tapasztalatai és kapcsolatai vannak. Próbáljon meg olyan felé érdek-
lődni ahol használt, de még jól működő eszközt is próbáljon beszerezni. Az eszközök vonat-
kozásában az önkormányzatnak feladata, kötelessége van. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta dr. Vancsura Zoltán javaslatát dr. Csernus Tiboréval kiegészítve. Mi-
nimum 3 milliótól állítson össze egy ár ajánlatott 7.5 fél millióig. Ebbe lehet jó állapotú hasz-
nált eszköz is. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
183/2015.(VIII.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a fogorvosi rendelő eszközparkjának korszerűsítése tárgyában 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje dr. Tóth Zsuzsanna Olga fogszakorvost, 
hogy a következő rendes testületi ülés időpontjáig szerezzen be még két árajánlatot és a 
Dental Medica Bt (székhelye: 4032 Debrecen, Doberdó u. 2.) gazdasági társaságtól is kérjen 
új ajánlatot a legszükségesebb fogorvosi eszközökről, amelyeknek az összes maximális beke-
rülési költsége: 7,5 MFt. Az eszközök beszerzésénél figyelembe lehet venni használt, de még 
jól működő eszközöket is, amelyekkel a fogorvosi rendelő működtethetővé válik. 
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Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke 20:20 órakor szünetet rendelt el 

Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke 20:30 órakor folytatja a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság ülését 

 

2.) Napirendi pont: 
 Tárgy: Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült települési               
 önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása tárgyában 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István polgármester 

Szeptember 1-jéig be kell nyújtani a pályázatott. 

Bartók István, a bizottság tagja 

Mennyi lenne az a terület, amit fel szeretnénk újítani? 

Kapus Márta köztisztviselő 

3910 fm az összes utca. 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

Ebből a listából két utca hiányzik; a Thököly utca és Mártírok utca. 

Kapus Márta köztisztviselő 

Kettő előterjesztés van. Van, egy adósságkonszolidációs és van egy javaslat a Viziközmű Tár-
sulattól. Polgármester úrral azt beszélte, hogy oda kerüljön a többi út és oda van felsorolva ez 
a két utca is. 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

Figyelembe kell venni, hogy vannak olyan földes utcáink, ahol nagy helyreállítást nem kell 
csinálni. Így a földes utcákat a 3. előterjesztésből ki lehetne venni. És ha véletlenül a 181 mil-
lió Ft befedi az egészet, akkor lehet gondolkozni rajta, hogy mire költsük el azt a 30 millió Ft-
ot. 

dr. Vancsura István, polgármester 

 A szennyvízberuházással kapcsolatos utaknak a javítására lehet költeni. 

Bartók István, a bizottság tagja 

Mart aszfalt az nem lenne jó? 
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dr. Vancsura István, polgármester 

A mart aszfalt is jó és olcsóbb is lenne, mint az aszfalt, de ha már van elegendő pénz, akkor 
aszfaltozni kellene, ameddig futja. 2018-ban mikor lezárul a teljes szennyvízberuházás a la-
kástakarék pénztár az ott maradó pénzt is utakra kell fordítani így minden út aszfaltos út lesz. 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

Szeretné a két utcát felvenni mellé. Be kellene kérni a földes utcákra útalappal kapcsolatos 
árajánlatokat.  

dr. Vancsura István, polgármester 

Hétfőn egy pár utcának elkezdik az útalap készítését. 

Kapus Márta, köztisztviselő 

Ténylegesen el kell dönteni melyik utcák, legyenek benne. Hétfőn még be tud kérni árajánla-
tot és ki lehet számolni, hogy beleférnek-e a földes utak útalappal együtt. Most az a lényeg, 
hogy el legyen döntve, melyik kivitelező és melyik utcák legyenek. 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

A Duna Aszfalt Kft. miért nem adott ár ajánlatott? 

Kapus Márta, köztisztviselő 

A kolléga, akitől kért volna ár ajánlatott, elment szabadságra és csak hétfőn jön vissza. 

Bartók István, a bizottság tagja 

Melyik a szimpatikusabb? 

Kapus Márta, köztisztviselő 

Telefonon beszélt mindegyik úrral. A Reqvin Kft. volt a legrugalmasabb, mert ha úgy alakul 
ők tudnak engedni az árból is. 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

Ők a legdrágábbak. 

Bartók István, a bizottság tagja 

Ezek arra játszanak, hogy jól átvágják az embert, ne fogjunk már ki ilyen céget, ha lehet. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Akkor várjuk meg a hétfőt. 

Győri István, a bizottság tagja 
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Jegyzőkönyvbe szeretné mondani. Tisztelt képviselők és tiszaalpári lakosság és Mártika. Ezt a 
181 millió Ft-ot az önkormányzat csak utakra, hidakra, járdákra költheti el. Felhasználási 
költségként ezt az önkormányzat nem használhatja fel ezt csak azért mondja, hogy a lakosság 
tudja 181 millió Ft-ról van szó. Ezt teljes mértékben támogatja. Az előbb a Mártika mondta, 
hogy Víziközmű Társulattól is és ez a veszély áll fenn, hogy megkérik a megrendelést és a 
vízi közmű társulatnak sincs annyi pénze és felvesszük a hiteleket. Eltesszük a vízi közmű 
társulati pénzt és nincs garancia arra, hogy a 181 millió Ft-ot most lehívjuk. És ebből nem 181 
millió Ft-ot kapunk, az államtitkár úr és Lezsák Sándor 90 millió Ft-ot ígért nekünk erre az 
évre. Mit akarunk ebből építeni? Ott felmerültek az utak és ebből a 90 millió Ft-ból lehet gon-
dolkodni. Nagyon kéri Mártikát is, hogy e felé orientálódjon. Mert, hogy a polgármester úr 
380 millió Ft-ra tartja a markát a vízi közmű társulattól, hogy ez útra kel, de a Viziközmű tár-
sulatot csatorna építésre hozták létre nem pedig utak építésére. A jegyző asszonynak felhívja a 
figyelmét tudatosan hogy, ami törvénytelenség történik itt a tiszaalpári önkormányzat berkein 
belül, és ha semmi közünk nincs a Víziközmű Társulathoz már pedig ha mégis beigazolódik, 
hogy törvénytelenség történik akkor az anyagi felelősséget tessék ám vállalni azoknak akik a 
tiszaalpári embereknek kárt okoztak. 

 /hangzavar/ 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

Összevetve a két napirendi pontot biztos, hogy együtt kellene tárgyalni. Butaság meghagyni 
közel 60 milliós listát és csak 30 millió van rá. Azt szeretné javasolni, hogy az Esze Tamás 
utca és a Thököly utca az legyen a 30 milliósba és az összes többi a 181 milliósba. 

dr. Vancsura István, polgármester 

A Duna Aszfaltot kellene még megkérdezni. 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

Azt szeretné javasolni, hogy az árajánlatkérés ne csak a Duna Aszfalthoz történjen, hanem a 
beadott cégek is adjanak azokra az utcákra is, amelyek tényleg földes utcák.  

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Meddig kell ezt a pályázatot benyújtani? 

dr. Menyhárt, jegyző 

2015. szeptember 1.  

dr. Vancsura István, polgármester 

Közbeszerzéses lesz. 

/hangzavar/ 

dr. Menyhárt, jegyző 
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Ami az előterjesztésben 181 milliós, utcák azok lennének benne plusz még ami a 30 milliós-
ból átjön. Az Esze Tamás utca és a Thököly Utca marad a 30 milliósba. A pályázatba kell 
beletenni egy ár ajánlatott azt ki kellene választani, hogy melyik legyen. Utána valamelyik ár 
ajánlatott hozzá kell tenni a pályázathoz. Az utaknál a polyákfalusi utakat is tegyük bele. 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

A szerint legyenek rangsorolva a földalapot igénylő utcák, hogy az a folyóméter ami oda kell, 
hány ingatlant érint.  

/hangzavar/ 

Győri István, a bizottság tagja 

Jegyzőkönyvbe szeretné mondani, hogy amennyiben nyer a pályázat a 181 millió Ft-ból az 
adósságkonszolidációs pénzből legyen csak az utak felújítása elindítva és ne a Víziközmű 
Társulat bankszámlájáról lehívott pénzekből, a takarékszövetkezettől. Mert jelenleg még nincs 
kijárva az út, de szerinte törvényetlen és ezt elvárná, hogy ha a jegyző asszony is megerősíte-
né. Mert a tiszaalpári Képviselő-testületének nincs kompetenciája, mert a vízi közmű társulat 
azért alakult meg, hogy Tiszaalpáron a szennyvizet kiépítsék, nem azért hogy utakat építse-
nek. Ez a módosítás így kéri, hogy szavazzon a Képviselő-testület. Kollektív bűnözőket akar 
látni itt a tiszaalpári önkormányzat berkein belül. 

dr. Vancsura István, polgármester 

A képviselő úr olyat javasolt, amire nincs kompetenciánk. A Víziközmű Társulat egy önálló 
jogi személyiség annak vezetősége dönt arról, hogy mire használják a pénzt. 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

A jegyző asszony összefoglalja, miről kell szavazni. 

dr. Menyhárt jegyző 

Ami az eredeti előterjesztésbe volt plusz még belejön a 30 milliósból az utcák és a 30 milliós-
ba pedig átmegy az Esze Tamás utca és a Thököly utca. A kiválasztott vállalkozó az 
EXTREM ROAD Kft. 

/hangzavar/ 

Győri István, a bizottság tagja 

Jegyzőkönyvbe szeretné mondani, hogy az adósságkonszolidációs pályázati pénz elnyerése, 
ami maximum 181 millió Ft. Abból a pénzből, amit elnyernek ő is támogatja a tiszaalpári 
utaknak a helyreállítását. A vízi közmű társulat kezelésében lévő pénzeszközök felhasználá-
sában ne lehessen megkezdeni idő előtt az utaknak az újjá építését csak a 181 millió Ft-ból. 

/hangzavar/ 
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 Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta, hogy az adósságkonszolidációs támogatásból az előterjesztésben sze-
replő utak, valamint a következő napirendi pontnál – a Víziközmű Társulatnak javasolt utak – 
kerüljenek a pályázatra benyújtásra, kivéve a Thököly és az Esze Tamás utcákat, valamint a 
Iskola utca és a Kecskeméti utca, és az Árpád telepen lévő utcák szintén kerüljenek a pályá-
zatra benyújtásra; kivitelező cégként pedig az EXTRÉM ROAD Kft. kerüljön megnevezésre. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
184/2015.(VIII.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejleszté-
seinek támogatása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete hagyja jóvá, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 10. pont szerinti 
„a település belterületén út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása” elnevezésű pá-
lyázati kiírásra pályaművet nyújtson be az alábbi tartalommal: 
 
Tervezett beruházás:  
 
Móricz Zsigmond u., Szt. Imre tér, 
Honfoglalás u., Zrínyi Miklós u., 
Jókai Mór u., Vásárhelyi Pál u., 
Erkel Ferenc u., Kölcsey Ferenc u., 
Bem u., Kinizsi Pál u., Zápolya u., 
Kazinczy u., BAjcsy- Zs. u., Új u., 
Mártírok u., Vak Bottyán u., Deák 
Ferenc u., Szt. István u., 
Kecskeméti u., Iskola u., Gróf 
Széchenyi u., Kisfaludy u., Bánk 
Bán u., Wesselényi u., Katona J.u., 
Dózsa György u., Kossuth Lajos u. 
felújítása. 
 
A pályázati anyaghoz az EXTRÉM ROAD Építőipari Kft. (székhelye: 3358 Erdőtelek, Damja-
nich János utca 4. ) ajánlatát fogadja el.  
 
 
3.) Napirendi pont: 
 Tárgy Javaslat a Víziközmű Társulat által felújítandó utakra 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 
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Itt az Esze Tamás utca és a Thököly utca van. 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta, hogy a Víziközmű Társulatnak javasolják az Esze Tamás és a Thököly 
utcák aszfaltozásának elvégzését. 

 
/hangzavar 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás-
sal– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
 

185/2015.(VIII.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Javaslat a Víziközmű Társulat által felújítandó utakra 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága javasolja a Képviselő-testületnek, az a Víziközmű Társulatnak az alábbi utcák felújítását 
javasolja: Esze Tamás (hrsz: 1013, 1179, 1279, 1285, 1302) Thököly Imre (hrsz: 654, 928/3, 
1276, 1477) 

 
 
 

4.) Napirendi pont: 
 Tárgy:a Művelődési ház és a Polgármesteri Hivatal előtetőinek újrafedése-      
 festése tárgyában 
  Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
  Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Bartok István, a bizottság tagja 
 
Ezt muszáj most megcsinálni? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 

 
Ferdén áll az egész ,és ki van lyukadva be folyik rajta a víz. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Kérdezni szeretné, az anyagban szerepel egy olyan tétel hogy bontása a tetőnek, de az a tető 
már el van bontva . Hogy kerül ez a bele? 
A másik a járható padlástéri járdák anyaga fenyő fűrészáruból. Mi köze vannak ennek a    
előtetők javításához. 
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Bartok István, a bizottság tagja 
 
Módosító javaslatot tesz, napoljuk el és várjuk meg a költségvetést, hogy mennyi pénz lesz rá. 
Ezeket az árajánlatokat pontosítani is kell. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta Bartók István javaslatát, hogy napolják el ezt a napirendi pontot. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
186/2015.(VIII.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Művelődési ház és a Polgármesteri Hivatal előtetőinek újrafedése-                                                                                                                             
festése   tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy döntését elnapolja a soron következő képviselő-
testületi ülésre. 
 
 
 
5.) Napirendi pont: 
Tárgy: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Tiszaalpár Nagyközségi  Önkormány-
zat közötti vagyonkezelési szerződésről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Bálint Katalin vagyongazdálkodási         
 csoportvezető 
 
dr. Vancsura István, polgármester 

Ha a KLIK vezetőjének a levelét elolvassuk, ebben más van, például a KLIK nem tud garan-
ciát adni abban, hogy az önkormányzat pályázhat-e. Ha kiírják hogy az önkormányzat pályáz-
hat mert általában ezt szokták kiírni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.       
 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül,  1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
 
 
 
187/2015.(VIII.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-
mányzat közötti vagyonkezelési szerződésről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek a  Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés 1. sz. módosítás jóváhagyását. 
Felhatalmazza dr. Vancsura István polgármestert az aláírásra. 
 
 
6.) Napirendi pont: 
 Tárgy: a fóliakertészet kialakításáról  
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Taricska Tibor,alpolgármester 
 
Van rá pénzünk? 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Nem tudom 
 
dr. Vancsura István, polgármester 

Szükséges vagy nem? 
 
dr. Taricska Tibor,alpolgármester 
 
Mennyiért? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 

Attól függ, mint akarunk csinálni, ha 4 évig csak ücsörögni, akkor nem kell, ha valamit aka-
runk csinálni, akkor kell. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Gyakorlatilag megfelelő munkaerő nincs a térségbe. Sajnos a mostani közfoglalkoztatottak 
semmihez nem értenek. Gyakorlatilag nincs primőr jellege a hideg fóliának, a konyhának nem 
csak egy fajta zöldség félére van szüksége. Egy település akkor önellátó, ha vannak olyan 
gazdálkodók, akik termelnek portékákat, amik a település életéhez, napjaihoz szükségesek. 
Célravezetőnek látná, ha ezekkel az emberekkel kötnének megállapodást bizonyos keretek 
közt. Nagyker áron megvenni tőlük. Értékelni a polgármester  úr javaslatát és menne is ez a 
dolog, ha lenne hozzá értő munkaerő nem látja azt hogy ez így ilyen helyzetbe nyereséges 
lenne. 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
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 Egy dolgot nem ért; azokon a településeken ahol működik, miért működik? Van most is 70 
közfoglalkoztatott azoknak valami értelmes munkát kellene adni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Alkalmatlanok. Nem tudja megállni a helyét egyik se. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 

 Akkor segélyt adjunk nekik? Az legyen a legvégső eset. Ez fólia 300 eFt. mindent meg lehet 
benne nevelni. Nem piacra szeretné, hogy termeljenek benne, hanem konyhára. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Kertészetbe annyi problémát lát ezekkel az emberekkel, hogy ha nincs egy határozott vezető-
jük, akkor addig sajnos nem tudnak csinálni semmit. 
 
dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 
 
Mitől működik másik településeken, azért mert ott van olyan ember, aki össze tudja fogni az 
ezekkel foglalkozó embereket. Kisebb településeken nincs is más munkalehetőség. Itt az ön-
kormányzatnál is csak akkor fog működni valami, ha ezeket a témakörben foglalkoztatni aka-
runk, ha lesz egy olyan brigádvezető, aki  ezeket az embereket  összefogja és hatékonyan tud-
ja csinálni a dolgokat. 
 
Bartók István. a bizottság tagja 
 
A probléma ott kezdődik, hogy nehéz olyan embert találni, aki gyakorlati szakember ebben a 
kertészetben. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 

Ki kell írni pályázatra. Valami lehetőséget kell adni ezeknek az embereknek. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
 
Ebben a kérdésben nem ad igazat.  Azt mondjátok a közmunkások nem szeretnek dolgozni. 
Mindannyian tudjuk, hogy ezek az emberek járnak napszámba. Nem azért csoki barnára sül-
tek, mert nem szeretnek dolgozni. Vannak kivételek. Ezek az emberek dolgoznak itt az ön-
kormányzatnál is. Ne bántsuk ezeket az embereket, mert nem biztos hogy ez így van. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Több munkahely van most a térségben, mint munkavállaló. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
 
A munkaügyi állásajánlatát soha nem látja még soha nem kapta a kezébe Tiszaalpár vonatko-
zásában. 
 
Győri István, a bizottság tagja 
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Örült, hogy Kiss Lajos szépen megfogalmazta a dolgokat. Itt volt a Széchenyi, hogy kevés a 
pénz. Egy fólia sátrat felépíteni és ahhoz oda állítani egy vezetőt vagy egy agrármérnököt 200 
e Ft -os fizetéssel az  2-3 millió Ft és azt kitermelni. Legyen termelési érték mögötte. Inkább 
adjunk segélyt. Itt arról van szó, hogy a féléves költségvetés paraméterei még csak ezután 
lesznek ismerve még nincs is fedezet rá. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
 
Véleménye szerint több típusú ember létezik és java része, aki itt közmunkában dolgozik, az 
egyben a délutáni időszakban megy a gazdálkodóhoz. Nem is nekik kell, hogy legyen szakér-
telmük meg kell mutatni nekik hogy mit, hogy kell csinálni. Itt nem erről van szó, hogy támo-
gatjuk ezt a témát, hanem az emberekről. 
 
dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 
 
Konkrétan a gyakorló kertnél mekkora terület van bekerítve? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 

2 hektár 
 
dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 
 
Ha a fóliaváz helyét keressük, akkor javasolná, hogy ott legyen felállítva. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 

El tudja fogadni, hogy ott legyen. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Legfőbb probléma a vezető hiánya. Meg kellene nézni szabadföldiből van-e haszon. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 

 Az előterjesztésben szereplő 3 pont közül az elsőt javasolja. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Ez a fólia jó lenne palántanevelésre is. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 

Virágnak. Az összes virág, ami itt virágzik a faluban az mind itt lett megnevelve. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 0 igen szavazattal –3 ellenszavazattal, 5 tartózkodással –  
nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
7.) Napirendi pont: 
 Tárgy:Bársony Mihály emlékszobor állítása ügyében 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Bálint Katalin vagyongazdálkodási       
 csoportvezető 
 
dr. Vancsura István, polgármester 

Tájékoztatásul elmondja, hogy az egy millió Ft-ból 700 ezer el van költve a szobornak a tal-
pazatára. Egymillió Ft van még az Árpád Népénél és hat millió körül kellene még ami bent az 
emberi erőforrások minisztériumába arról nem lehet tudni semmit. 
 
dr.  Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Akkor mikor lesz belőle szobor? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 

A szobrot már öntik  és ebből már akkor is szobor lesz ha pénz nincs meg. A művész úr majd 
jövőre kapja meg. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
 Szoborra van 6 millió fogászati székre meg nincs? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 

Itt helyéről kell dönteni nem másról. Egy évig kérdéses volt a hely kérdése. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet  
 
 
 A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
 
188/2015.(VIII.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága aBársony Mihály emlékszobor állítása ügyében 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága  az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Bársony Mi-
hályt ábrázoló emlékszobor a tiszaalpári 493/1-es helyrajzi számú, természetben a 6066 Ti-
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szaalpár, Alkotmány utca 7/A szám alatti ingatlan közterületén  a település központjában ta-
lálható életfa helyén kerül felállításra. Az életfa pedig áthelyezésre kerül az út másik oldalára. 
 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 Tárgy:Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Azt szeretné javasolni, hogy a testület képviseltesse magát. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
 
Képviselte a testületet, amikor a tiszakécskei járásos ügyben kellett különböző célterületeket 
meghatározva kibontani véleményünket meglátásmódunkat szélesbíteni akkor nemcsak ci-
gányságot hanem a település lakosságát is képviselte. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 

Ha valaki vállalja nyugodtan csatlakozhat nincs meghatározva a létszám. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
 
A módosításokkal kapcsolatosan azt kivették a programból, hogy a lakásfenntartási támoga-
tást már nem tartalmaz a rendelet és ezeket figyelembe véve döntöttek az ülésen. 
 
dr.  Menyhárt Anett jegyző 
Igen. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet. 
 
 A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
 
 
 
189/2015.(VIII.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
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225/2013.(IX.11.) Kth. számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlő-
ség Programot vizsgálja felül, azon az alábbi módosításokat teszi: 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program 5. oldalán a 

 „Az önkormányzat által fenntartott intézmény a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda és a 
vele egységben működő konyha, valamint az időseket és betegeket támogató Gondozási Köz-
pont. A gyermekek és idősek étkezését az óvodához integrált főzőkonyha és ebédlő biztosít-
ja.” 

 szöveg helyébe a következő szöveg kerül: 

Az önkormányzat által fenntartott intézmény a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda, vala-
mint az időseket és betegeket támogató Gondozási Központ. A gyermekek és idősek étkezését 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Konyhája biztosítja.”  

 
 
9.) Napirendi pont: 
 Tárgy: Előterjesztés Kopjás Mihály 6066 Tiszaalpár, Hunyadi J. u. 20. szám alatti 
  lakos részére jutalom megállapítása 
  Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr.  Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Nem tekinti teljesen életszerű dolognak, hogy azt mondjuk jutalmazás. Kopjás úr már sokszor 
tevékenykedett a testület érdekében már volt díjazása a munkájának, ha az ő munkáját érté-
kelni akarjuk akkor az nem jutalom hanem ellenérték. Magával az elvvel egyetért, de az ösz-
szegszerűségen érdemes lenne elgondolkodni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 

Azt mondta ezt is köszönettel veszi. Kopjás úr igényt se tartana se többre se kevesebbre. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Szerinte abba, hogy jutalom nem lehet belekötni, de a díjba bárki beleköthet.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
 
190/2015.(VIII.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Kopjás Mihály 6066 Tiszaalpár, Hunyadi J. u. 20. szám alatti  lakos részére 
jutalom megállapítása 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága  az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Kopjás Mihály 
6066 Tiszaalpár, Hunyadi J. u. 20. sz. alatti lakost - Tiszaalpár település világítástechnikai 
terveinek szakértői véleményezéséért, az önkormányzat munkájának segítéséért – nettó 
20.000,- Ft pénzjutalomban részesítse. 
 
 
10.) Napirendi pont: 
 Tárgy: Előterjesztés települési adó megállapítása tárgyában 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Kiegészítő javaslata lenne. Egyetért az alap koncepcióval egyedül azzal nem, hogy 10 hektár-
nál megáll ez a díj. Az összes adó nem az nem ilyen véges történet. Az iparűzési adó, és az 
összes adó, amit szervez az önkormányzat azok százalékos jellegűek. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 

Nem áll meg. 5 hektárig a föld használata adómentes, 5 és 10 hektár között 5000 Ft/ha/év és 
10 hektár fölött 10.000 Ft/ha/év 

Bartók István, a bizottság tagja 
 
Más településeken, ahol már bevezették ezt az adót lett-e valamiféle összehasonlítás folytatva.  
 

dr. Vancsura István, polgármester 

Pillanatnyilag 26 településen van bevezetve földadó. Évi 70 eFt a támogatás és ebből 10 eFt 
jön vissza. Ez valahol visszapörög mert út fejlesztés, külterületi utak javítása, egyebekre lé-
nyegesen több pénzt tudunk fordítani mint a jelenlegiből. 
 
dr. Taricska Tibor , alpolgármester 
 
Ez körülbelül mennyi összeg lesz? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 

Ha a földtulajdont nézzük Tiszaalpárnak körülbelül  8000 hektár a külterülete és hogy ebből 
mennyi az 5 hektár alatti azt sajnos nem tudni arra a földhivatal tud pontos információt adni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Aki mezőgazdasági vállalkozó az nem kerül bele, mert csak magánszemélyre vethető ki. 
 

dr. Vancsura István, polgármester 

Nem a bérlő fizet, hanem a tulajdonos. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Azokban az esetekben, ahol saját maga használja a területet ott ugye előnyt kellene hogy él-
vezzen és ahol bérbe adja és nem maga gazdálkodik rajta ott lehetne ezt a kérdést napirendre 
venni, mert az állami törekvések is mind arra irányulnak, hogy mindeniki a saját maga terüle-
tét használja és ilyen módon saját maga próbálja a területét művelni és ne spekulatív jellegű a 
földnek a használata. Első körben célszerű lett volna ezt megpróbálni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A bérelt területeket ki fizetné? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 

Tulajdonos. A település adó alanya az ingatlan tulajdonosa. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Mindig a föld használót kell terhelni az adóval függetlenül attól, hogy tulajdonos vagy nem. 
 
/hangzavar/ 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Miért kell beletenni, hogy csak magánszemély lehet. Akkor Kft az nem adózhat? 
 

dr. Vancsura István, polgármester 

Földhasználó az lehet társaság is ezt nem zárja ki semmi, ha így van benne a törvénybe, akkor 
valami nem stimmel. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Ez csak nálunk kerülne bevezetésre vagy országos? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Nem, ez nem országos, ez helyi adó. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Ebbe egy relációt lát, hogy vesz Bokroson egy tanyát és oda át jelentkezik, mert nem fog 600 
eFt – ot befizetni. Másrészről hátrányba kerül egy Bokrosi gazdálkodóval, aki nem fizet egy 
forintot se. Ez a 600 eFt nála és egy kisgazdálkodónál egy év alatt egy használt gépnek az ára, 
amit ide befizetne. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Más őstermelő meg fizeti az iparűzési adót. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Melyik őstermelő fizeti Bokroson az iparűzési adót? 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Aki nem mezőgazdasági vállalkozó. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Ő ezt nem fogadja el az az összeg majdnem a haszna. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Mindenki fizessen, aki bármilyen jogi formában műveli a földet. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Akkor a földhasználó fizessen. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

A földtulajdonosra kell ezt az adó nemet kivetni, és ő majd a bérlővel elrendezi ezt a dolgot. 
Így gyakorlatilag mentességet kapnának a Kft. 
 

dr. Vancsura István, polgármester 

Szerinte jó a határozat világosan benne van az adó alanya. Tulajdonba csak magánszemélynek 
van földje, társaságnak nincs. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Az államnak van? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 

Államnak, Egyházaknak lehet. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

Nem lehetne egy kompromisszum, hogy az 5 és a 10 hektár közti sávot tolnánk ki. Mert aki 
50 és 100 hektáron gazdálkodik az tényleg családi vállalkozó, de aki 300 vagy 1000 hektáron 
gazdálkodik. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
 Tulajdon az 300 hektárnál több nem lehet. 
 



27 

 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

Az 5 és a 10 hektáros sávon lehetne bővíteni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Ő inkább negyedelné ezt a díjat. Ha egy 10 hektáros vállalkozót veszünk, annak saját gépe 
sincs mindent bérmunkával végeztet. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pont tárgyalásának elnapolását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
191/2015.(VIII.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a települési adó megállapítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy döntését elnapolja a soron következő képviselő-
testületi ülésre. 
 
11. Napirendi pont:                                                                                                          
 Tárgy:Előterjesztés Települési Környezetvédelmi Program elkészítése tárgyában 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István,, polgármester: 
 
Elmondja, hogy Bártol Rékát kérte fel a Környezetvédelmi Program elkészítésére, aki először 
elvállalta a feladatot, majd visszamondta. Bártol Réka megadta egy szakembernek a telefon-
számát, őt azonban még nem sikerült elérnie. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pont tárgyalásának elnapolását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal,1 ellenszavazat - tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
192/2015.(VIII.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Környezetvé-
delmi Program elkészítése tárgyában 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy döntését elnapolja a soron következő képviselő-
testületi ülésre. 
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12. Napirendi pont 
 Tárgy: Tájékoztató várossá nyilvánítási pályázat eredményéről 
            Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
            Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura Zoltán, bizottság tagja: 
 
A tájékoztatóban szerepel, hogy mik azok a kritériumok, amelyeknek meg kell felelni egy 
várossá nyilvánításhoz. A cél az, hogy ezek teljesítése felé haladjunk – van is olyan, ami már 
teljesítve van. Rendőrőrs, középfokú oktatási intézmény: ezeket meg lehet célként fogalmaz-
ni. Véleménye szerint ez egy normális lista.  
 
Győri István, bizottság tagja: 
 
Akinek esze volt, tudta, hogy ezt a várossá nyilvánítási pályázatot nem fogjuk megnyerni.  
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Visegrád kisebb lélekszámú település, mint Tiszaalpár, mégis város. 
 
Győri István bizottság tagja: 
 
Visegrádhoz sok település becsatlakozik, de Tiszaalpárhoz egy sem. 
 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
Településfejlesztőkkel beszélt, és az a véleményük, hogy ne vessük el a reményt. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
13. Napirendi pont 
 Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. jogutód nélküli           
 megszüntetése tárgyában végrehajtandó eljárási cselekményekről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
    Molnár István belső ellenőr 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 3 tartózkodással – ellenszavazat nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
193/2015.(VIII.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Településgaz-
dálkodási Kft. jogutód nélküli megszüntetése tárgyában végrehajtandó eljárási cselek-
ményekről. 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  
 

1. A  testület fogadja el az előterjesztés 1. számú mellékletét képező  „ Tevékenységet 
lezáró egyszerűsített éves beszámolót” 

2. A testület fogadja el a gépek bérletéről szóló „ Bérleti szerződést” , (3. számú mellék-
let) és egyben hatalmazza fel a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

3. A testület fogadja el a hivatalos, pecsétes, igazság ügyi műszaki szakértő által készített 
gép értékbecslést. (4. számú melléklet). A Polgármesteri hivatal által, az értékbecslés-
ben foglaltak figyelembe vételével megfogalmazandó adás-vételi szerződés aláírására 
hatalmazza fel a Polgármestert. 

4. A testület a bérleti díjat, és a gépvásárlást a bérbeadó Kft, illetve a gépeladó Kft felé 
(ugyanazon jogi személy) kompenzálással rendezze. 

5. Aa Kft-t 6 000000 Ft –al, azaz hatmillió forinttal támogassa, a végelszámolás alatt 
felmerülő költségek, kiadások fedezetére, melynek lehívása az aktuálisan fizetendő 
költségek, kiadások mértéke szerint történik. Utasítsa a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 
2015. évi költségvetés legközelebbi módosításakor terjessze a testület elé, a Kft támo-
gatásából származó, tartalékkeret terhére történő előirányzat képzést. 

6. A képviselő testület utasítsa a végelszámolót arra, hogy a végelszámolást 2015. 09. 
30-ig fejezze be. 

7. A képviselő testület utasítsa a végelszámolót, illetve felkéri a számviteli szolgáltatót, 
hogy a hatósági eljárásban szükség szerint közreműködjenek, adott esetben együttesen 
működjenek közre. 

8. A képviselő testület a hatóságok által esetlegesen feltárt hiányosságok anyagi követ-
kezményei viselje. 

 
9. A képviselő testület utasítsa a Polgármesteri Hivatalt, hogy a végelszámolás befejezést 

követően, az irat megőrzési szabályok betartásával tárolja a Kft iratanyagát, és jelöljön 
ki felelős személyt az iratkezelésre, a hatóságok esetleges adat, illetve iratigényeinek 
kielégítésére. 

_______________________________________________________________________________ 

 

14. Napirendi pont 
 Tárgy:  Előterjesztés a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat konyhájának  érin-
tés-, tűz-,  illetve villámvédelmi munkálatairól  
  Előterjesztő:dr. Vancsura István polgármester 
      Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
Győri István, a  bizottsági tag: 
 
Nemrég történt meg a felújítás. Ha az érintésvédelmi felújítás nem történt meg, azt meg kell 
csinálni, mert a hatóság elő fogja írni az önkormányzatnak. Ha jól emlékszik, két évvel ezelőtt 
történt meg 6 millió Ft értékben az eszközállomány-fejlesztés; villanyvezeték, kapcsolók sze-
relése, mindent megszavazott a képviselő-testület, nem tudja, hogy maradhatott ki az érintés-
védelem. Úgy emlékszik, hogy akkor az érintésvédelmi felújítás meg lett csinálva. 
 
Bartók István bizottsági tag: 
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Úgy tudja, hogy az érintés- és tűzvédelmi munkák elvégzése minden intézménynél kötelező 
feladat és 3 évente kell ellenőriztetni. Véleménye szerint ehhez még testületi döntés sem kell, 
hiszen a munkálatok elvégzése kötelező. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal  – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
194/2015.(VIII.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat konyhájának érintés-, tűz-, illetve villámvédelmi munkálatairól. 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi költségvetési rendeletében a konyha 
tűz-, érintés- és villámvédelmi javítási munkálatainak elvégzésére 591.820,- Ft karbantartási 
kiadás beépítésre kerüljön a tartalékkeret terhére. 
__________________________________________________________________________ 
 
 

15. Napirendi pont 
 Tárgy: Tájékoztató a konyhafejlesztés pályázatról 
            Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
            Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
Nem utasították el a pályázatot, hanem a tartalékhoz helyezték el a pályázatunkat. Ha úgy 
döntünk, hogy fenntartsuk a pályázatot, akkor be kell szerezni az építésügyi engedélyeket. 
 
Kiss Lajos bizottsági tag: 
 
Egyetért polgármester úrral; ha újra kiírják a pályázatot, valószínűleg csak 15 nap lesz a be-
adásra. 
___________________________________________________________________________ 
 
16. Napirendi pont 
 Tárgy: Előterjesztés XIII. Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozóra biztosított     
 pénzügyi keret megemeléséről 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 dr. Menyhárt Anett jegyző 

Győri István bizottsági tag: 
 
Mennyi volt erre a célra biztosítva a költségvetésből? 
 
dr. Vancsura István polgármester: 
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900 eFt. 
 
Dr. Csernus Tibor bizottsági tag: 
 
A rendezvényekre biztosított keret háromfelé került elosztásra a három nagy rendezvényre. A 
három rendezvényre összesen mennyi keret volt biztosítva? 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
3,5 MFt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal  – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás-
sal– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
195/2015.(VIII.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Előterjesztés XIII. Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozóra biztosított     
pénzügyi keret megemeléséről 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XIII. Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó-
ra biztosított pénzügyi keret 500.000 Ft-tal történő megemelését engedélyezze. 
 
Kéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletmódosítást a határozatnak megfelelően 
készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
 
17. Napirendi pont 
  Tárgy :Előterjesztés Torda testvértelepülésről érkezett meghívás tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
       dr. Menyhárt Anett jegyző / Kerekes András hangtechnikus 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kukoricafesztivál és főzőverseny elnevezésű rendezvény lesz részletes program még nincsen. 
A busz költség 130 eFt.  
 
    / hangzavar / 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal  –1 ellenszavazattal, tartózkodással 
nélkül– elfogadta az alábbi határozatot: 
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196/2015.(VIII.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Torda testvértelepülésről érkezett meghívás tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a 
„Tordai meghívás” –t. Az autóbusz biztosításának tárgyában elfogadja Kupeczki László 
egyéni vállalkozó ajánlatát. A költségek fedezetéül támogatja a 2015 évre elfogadott rendez-
vények költségvetésben szereplő Tiszaalpári Alkotótáborra címzett 200.000 forintból megma-
radt összeg felhasználását. 
 
 
18. Napirendi pont 
 Tárgy  Előterjesztés I. Géza király utcai ingatlanok vízellátásának tárgyában 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Győri István , a bizottság tagja 
 
A bekötési költséget teljes mértékben vállalják a tulajdonosok. Kikértük az árajánlatot a 
Bácsvíz Zrt.-től. A gépeket használhatják. 
 
dr. Csernus Tibor. a bizottság tagja 
 
Kérdése lenne a költségvetéssel kapcsolatban, ha valaki előtt ott megy el az ivóvíz vezeték és 
be jelenti a Bácsvíz Zrt-nél , hogy ő szeretne rákötni akkor tervezessél, engedélyezéssel, hely-
színre kiszállással , bekötéssel csőrendszernek a villanyóráig való elvitelével  ez durván 70 
000Ft-ba kerülne. Kérdése 243 eFt, ez a gerincvezetéknek a kiépítése vagy a gerincvezeték-
nek és az egyes lakásoknak a bekötése. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
A Bácsvíz Zrt mellékelt egy levelet melyben leírt mindent 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás-
sal– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
197/2015.(VIII.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat I. Géza király utcai ingatlanok vízellátásának tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az I. Géza király 
utcai ingatlanok vízellátásának biztosítása érdekében költségvetéséből biztosítja az ingatlan 
telekhatárok előtt párhuzamosan elhaladó vezeték anyag és annak szerelési költségét, vala-
mint az érintett társközművek szakfelügyeletének jelenléti díját bruttó 243.543,-Ft összegben. 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza dr. Vancsura István 
polgármestert és dr. Menyhárt Anett jegyzőt, hogy a pénzösszeg BÁCSVÍZ Zrt. számlaszá-
mára történő átutalásáról gondoskodjanak. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat biztosítja az I. Géza király u. /721 hrsz./ vonalában 65 
méter hosszan a „fővezeték” nyomvonalának kiásását. 
A vezetékről való lecsatlakozás költségeit az érintett ingatlantulajdonosok külön rendezik. 
 
 
 
19. Napirendi pont 
Tárgy : Előterjesztés a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában álló, tiszaalpári 
0261/74 helyrajzi számú területen hálózati áram biztosítására 
   
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Kérik hogy a felét vállalja át az önkormányzat. Ez egyszeri költség lenne. 
 
 Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A lovasok kérték, a motorosok nem? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Kérhették volna ők is, de majd ők utána elvezetik. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Kinek a nevén van a fogyasztó? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az önkormányzat tulajdonába. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Ez az áramlekötésen kívül van-e az ingatlantulajdonosoknak külön hozzájárulási költsége? 
 
/ hangzavar/ 

dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ez egy ideiglenes, amikor fogyasztás van, azt fogják fizetni, de van egy egyszeri telepítési 
költség, amihez kérik, hogy a feléhez járuljanak hozzá. Igazából fordítva is lehetne, mert Ön-
kormányzat tulajdonában van, akkor minket terhelne ez a költség. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Ez nem lehet, hogy az útnak a tulajdona? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ez az úthoz tartozó tulajdon még. 
/ hangzavar/ 

 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal,- ellenszavazat nélkül,1 tartózkodással– 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
 
198/2015.(VIII.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában álló, tiszaalpári 
0261/74 helyrajzi számú területen hálózati áram biztosítására 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormány-
zat tulajdonában álló, tiszaaalpári 0261/74 helyrajzi számú területen történő hálózati áram 
leköttetését biztosítsa. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza dr. Vancsura Istvánt 
polgármestert, hogy a hálózati áram lekötése költségeinek 50%-át, 60.000,-Ft+ÁFA (össze-
sen: 76.200,-Ft) összeg szolgáltató bankszámlájára történő átutalásáról gondoskodjon. A le-
köttetés díjának másik 50%-ának kifizetése a Tiszaalpári Lovas Sport Egyesületet terheli.  
 
 
20. Napirendi pont 
 Tárgy : Előterjesztés a Helyi Termelői Piac nyitvatartási idejéről és üzemeltetői  
 szabályzatának módosításáról 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
Vasárnap nem lesz nyitva? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Nincs vasárnap forgalom. Egyébként egész héten dolgozik, és így egy szabadnapja lenne neki 
a vasárnap. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal,- ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
199/2015.(VIII.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Helyi Termelői Piac nyitvatartási idejéről és üzemeltetői szabályzatának 
módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, Helyi Termelői Piac 
Üzemeltetési Szabályzatát módosítsa  és a nyitvatartási időt abban az alábbiak szerint módo-
sítsa 2015. szeptember 1 -jei hatállyal: 
 
Piac nyitva tartása: 
                                      

    

Kedd D. e. 07:00-10:00 

Szerda D. e. 07:00-10:00 

Csütörtök D. e. 07:00-10:00 

Péntek D. e. 07:00-10:00 

Szombat D. e. 07:00-10:00 

 

Nyári időszámítás ideje alatt a nyitva tartás: kedd-szombat D. e. 06:00-10:00 

 

Felkéri dr. Vancsura István polgármester, hogy a lakosságot tájékoztassa a nyitvatartási idő 
módosításáról. 
 
 
21. Napirendi pont 
 Tárgy Kérelem „Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy „ használathoz 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
Kapus Márta titkársági ügyintéző 
 
Hozzászólás nem történt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal,- ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
200/2015.(VIII.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Helyi Termelői Piac nyitvatartási idejéről és üzemeltetői szabályzatának 
módosításáról 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Szatmári Mari-
ann (6067 Tiszaalpár, Borsihalmi körzet tanya 31.) kérelmét a „Tiszaalpári Helyi Védjegy” 
használatára vonatkozóan és engedélyezze a védjegy használatát. 
 
Felkéri dr. Vancsura István polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezővel 
kösse meg a Védjegyhasználati szerződést. 
 
 
21. Napirendi pont 
 Tárgy Bejelentések 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Nem történt bejelentés, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 23:10 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munká-
ját. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
/:  Csernák Zsolt Sándor  :/                                           /:  dr. Vancsura Zoltán :/ 
      a bizottság elnöke                                              a bizottság tagja 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


