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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 3245/2015. 
 
 
 
 

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

   Bizottságának 2015. szeptember 18-án tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Ajtai Elemérné, dr. Csernus Tibor, 
                       Győri István, Kézsmárki László 

Kiss Lajos,Vancsura Zoltán (6 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 
                                  

Bejelentéssel távollevő bizottsági tag: Csernák Zsolt Sándor 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Demeter Terézia 
 
Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Elmondta Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke jelezte, nem tud részt venni az ülésen. 
Távolmaradása miatt dr. Csernus Tibor képviselőt kérte fel a bizottsági ülés vezetésére. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 19:10 órakor megállapította, hogy a bizottság 6 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Ajtai Elemérné bizottsági tagot. 
Megkérdezte elfogadja-e a felkérést? 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 

Elfogadta a felkérést. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
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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. Előterjesztés fogorvosi rendelőben a népegészségügyi szerv ellenőrzésekor feltárt 
hiányosságok pótlására 

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

2. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati 
rendszer 2016. évi fordulójához való csatlakozásról  

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

3. Tájékoztató a XIII. Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó programjairól        
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

1.) Napirendi pont:  
 Tárgy: Fogorvosi rendelőben a népegészségügyi szerv ellenőrzésekor feltárt 
 hiányosságok pótlására. 
 

dr. Csernus Tibor, levezető elnök 

Ez már a bruttó végösszeg? 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Ahol egyértelmű volt, oda lett írva, hogy bruttó vagy nettó. 

Kiss Lajos, a bizottság  tagja 

Biztos, hogy Áfa mentes. 

dr. Csernus Tibor, levezető elnök 

Akkor Áfa mentes. Fodor László vonatkozásában bruttó 120.000 Ft. Vízvezeték szerelésében 
Kopjás Mihály részéről bruttó 63.500 Ft-os ajánlat van. A villanyszerelési igényét azt 
anyaggal együtt érti Kopjás úr vagy ott még felmerülhet anyagköltség lehet-e tudni? Így 
szerepel a költségszámítás alapja: a rendelő villamos gépészeti terve, amely a fogorvosi 
kezelő, a mennyezeti megvilágítás és a kompresszor helyiség villanyszerelés igényét 
tartalmazza. Külön nincs leírva, hogy anyagköltséggel együtt, elvileg akkor az benne van. 
Balla Zsoltnál fizetendő bruttó 940.000 Ft, ami részletesen tartalmazza dr. Martus Mónika, 
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fogorvosi lakás festése, védőnők, fogorvosi rendelő festése, kiegészítő munkák párkányok 
beszerzése felrakása az egész épületben. Ez külső vagy belső párkány? 

Balla Zsolt 

Belső párkány. 

dr. Csernus Tibor, levezető elnök 

Nem voltak eredetileg benne a nyílászáró csere részeként? 

Balla Zsolt 

Vállalkozóval beszélt nincs benne. 

dr. Csernus Tibor, levezető elnök 

Az árajánlat az tartalmazza az egész épület festését? 

Balla Zsolt 

Részben, van benne mázolás a kompresszor ház kifestése, csak a vizes blokkok és a folyosó  
kifestése nincs benne. 

dr. Csernus Tibor, levezető elnök 

Hány négyzetméter ez összesen? 

Balla Zsolt 

700 négyzetméter 

dr. Csernus Tibor, levezető elnök 

Fodor László esetében Áfa mentes. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Korábban indult ez a kérdés a fogászati rendelő berendezése olyan módon használhatatlan, 
hogy le kell cserélni ez már többször át lett beszélve árak meg lettek beszélve. Ezt időközben 
a fogorvosnő és a családja megoldották mert találtak egy olyan komplett rendelőt, amelyik 
néhány éves és a mai korszerű igényeknek teljesen megfelel, van benne röntgen, bútorzat  és 
minden benne foglaltatik. Az önkormányzat segítségével lett elhozva ez egész berendezés. 
Azért kellett ennyire felgyorsítani, mert az ÁNTSZ egy hetet adott ennek a hiánypótlásnak a 
megoldására. Azért gondolta összehívni a rendkívüli ülést, hogy a Képviselő-testület lássa, 
hogy ezek a költségek még felmerülnek ahhoz, hogy a rendelő, a szolgálati lakások minden 
kész legyen. A vállalkozok is tartják az ütemet, sőt még egy kicsit előrébb is vagyunk, 
egyébként nem tudnánk tartani az időpontot. Arra szeretné kérni a tisztelt bizottságot, hogy 
ezeket az előterjesztéseket fogadja el. Nagyon szigorú ellenőrzés volt. Kérdésként fog 
felmerülni a későbbiekben, hogy a fogorvosi berendezés, amit a doktornő és családja vásárolt 
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meg, úgy tudja hitelből, azt át adják az önkormányzatnak vagy megtartják, pillanatnyilag még 
nem eldönthető. Az a lényeg hogy minél gyorsabban a rendelő berendezése helyére kerüljön 
és tudjon működni. Szolgálati lakásoknál a gáz félreértések végett  lekötésre került azt 
gondolták hogy villanykályhák működnek. A vállalkozók lekötették, hogy beleférjenek az 
időbe ne kelljen ködbért fizetni. Ez némi plusz költséggel jár, az engedélyeztetése már 
elindult. Gond volt még a földeléssel is, úgy rá lett kötve a meleg vizes rendszer, hogy nem 
volt földelés. 

dr. Csernus Tibor levezető elnök 

A tulajdonos hozzájárulása nélkül nem tud senki rendelkezni azzal, hogy lekössék a gázt. Ezt 
hogy bírta elintézni a vállalkozó? 

dr. Vancsura István, polgármester 

Ő lepődött meg a legjobban. Lekötötték a konyhai gázkészüléket és így kapták meg az 
engedélyt,  ilyen gyorsan. 

dr. Csernus Tibor levezető elnök 

Akkor már ki van fizetve minden? Ez a része lezárult. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Igen lezárult. 

Bartók István bizottsági tag 19:25 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

Lát olyat a jegyző könyvbe, hogy hiányzó eszközök. Ez konkrét orvos technológiai 
eszközöket jelent? Ezzel kapcsolatban kérhetnénk árajánlatot? Mert  nem szép dolog amit 
csinálnak, hogy megszabnak 8 millió Ft-ot és gyakorlatilag megússzák pár százezer Ft-ból a 
rendelő felújítást. Hallották polgármester úrtól, hogy vannak próbálkozások és ha tényleg nem 
ragaszkodnak  annyira  ezekhez az eszközökhöz akkor ajánlják fel megvételre az 
önkormányzatnak. Ez biztos nagy segítség lenne önöknek is. A kérdés az lenne, hogy a 
hiányzó eszközökkel kapcsolatosan ne szavazzanak meg egy bizonyos összeget? 

dr. Tóth Zsuzsanna Olga, fogorvos 

A gyógyszerek 23.000 Ft-ba kerültek, és  34.000 Ft a gyógyászati segédeszközök, de ebbe 
még nincs benne  a szülészeti sürgősségi egység csomag, és a leszívó pumpa. Beszélt az 
ÁNTSZ – el, hogyha polgármester írna egy igazolást mint gyógyszerész, hogy azok a 
gyógyszerek amelyek hiányoznak rendelés alatt állnak, a szülészeti egység csomag és  a 
leszívó pumpa is és ha ezt személyesen beviszi hétfőn akkor elfogadják. És még azt is kérték, 
hogy fényképezze le, ami a férfi mosdóba és a személyzeti mosdóban van meleg vizes bojler, 
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ami nincs még. Ha fényképekkel igazolja, hogy van akkor nem jönnek ki most ellenőrizni 
majd csak egy hónap múlva. 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

Azt szeretné, ha 5. pontba bekerülhetne az, amit a doktornő említett az induló 
gyógyszerkészlet, azok az eszközök, amik hiányoznak az is a mi kötelességünk, utána már a 
készletet fenntartani a doktornőnek kell, de az induló készlet az minket kell hogy terheljen. 
Lenne egy módosító javaslata, hogy 5. pontot hozzanak be, az előbb említett hiányzó 
eszközökre 350.000 Ft-ot keretet. Bojler, nőgyógyászati csomag, elektromos szívó, 
gyógyászati segédeszközök és a gyógyszerek. 

Bartók István, a bizottság tagja 

Hogy lehet úgy összehívni egy normális testületi ülést, hogy nem kapnak anyagot. Ez 
nevetséges már megint. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Most jöttek meg délután az árajánlatok, azért most lett kiosztva. 

Győri István, a bizottság tagja 

Ma délelőtt telefonált Szegedre a klinikára és egy kicsit érdeklődött, mert a jegyzőkönyvbe 
azt látja amennyire el lehet olvasni, hogy a fal is egy kicsit kopott. Feltette a főorvos úrnak a 
kérdést, hogy van ez, hogy a tiszaalpári önkormányzat saját költségén az ÁANTSZ 
elrendelheti-e a felújítást meg a hasonló dolgokat. Azt a választ kapta  a főorvos úrtól, hogy 
egyedül az ÁNTSZ ott kötelezheti az ilyen beruházásokat ahol operációk folynak, de 
fogorvosi rendelőnél csak akkor, ha ott is komoly operáció folyik, akkor állhat fent a meszelés 
vagy bármi. A tiszaalpári önkormányzatnál kell lenni egy olyan rendeletnek és áll is még, 
hogy az albérletet a bérleti díjakból befolyt összeget  külön számlaszámokon kellene 
elfektetni, amikből a beruházásokat lehetne finanszírozni. A lakás eladásokból, ingatlan 
eladásokból származó pénzösszeg mind el van fecsérelve. Elnézést kér a doktornőtől,de nem 
tudja megszavazni és örül, hogy megvették a gépeket, mert ehhez nincs kompetenciája a 
képviselő-testületnek. 

Bartók István, a bizottság tagja 

Hol van benne a határidő? Ő ebbe nem látja. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Egy héten belül. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Javasolja 6. pontnak vegyék fel Balla Zsoltot. Képviselő úr nem volt itt az elején mikor 
említette, hogy ez a történet kicsit bonyolultabb, mint ahogy le van írva. A lényege az, hogy 
ennek a rendelőnek már augusztus eleje óta működni kellene. Azt kellene szem előtt tartani, 
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hogy a berendezés, ami itt van a művelődési házba bezárva minél hamarabb a helyére 
kerüljön és működni tudjon a rendelő 

Győri István, a bizottság tagja 

Jegyzőkönyvbe szeretné mondani,  hogy a polgármester úr tudhatta volna már egy évvel 
ezelőtt, hogy néz ki ez a rendelő. Erre kellet volna már félre tenni akár a bérleti díjakból, 
ingatlan eladásokból. Beruházási pénzeket kellett volna a költségvetésbe külön számlaszámon 
szerepeltetni. Most a költségevetés nulla mínusz. 

dr. Csernus Tibor, levezető elnök 

Tájékoztatásul szeretné elmondani, hogy más a  lakáscélú ingatlanok bérbeadásából befolyó 
pénz és a lakás célú ingatlanokra fordítandó tétel. 

Győri István, a bizottság tagja 

Az önkormányzati ingatlanok felújításra kellene fordítani. 

dr. Csernus Tibor, levezető elnök 

 Igen, persze ami bérleti díjas, de rendelő az nem bérleti díjas. 

Győri István, a bizottság tagja 

De van olyan, ami bérleti díjas. 

dr. Csernus Tibor, levezető elnök 

De az a lakásokra vonatkozik. A lakások után fizetnek bérleti díjat,és amit a lakások után 
fizetnek bérleti díjat azt szabad lakásokra fordítani. Elhangzott egy 5. határozati javaslat, 
amely bruttó 350.000 Ft-os keretet kíván még hozzá fűzni az eddigiekhez a hiányzó 
eszközökre és és induló készletre. Erre tett javaslatot dr. Vancsura Zoltán. Határozati 
javaslatként 6. pontba Balla Zsolt árajánlata kerülne. Valóban az árajánlat itt van, de nincs 
szövegszerűen belefoglalva a már módosított határozat-tervezetbe sem, ami bruttó 940.000 Ft, 
ami tartalmazza a festést és a munkadíjat. Szeretné megkérdezni, hogy a villanyszereléshez is 
ért? 

Balla Zsolt,festő 

Nem értek, de szétfúrták a villanyszerelők a villanyt mondták, hogy majd valaki megcsinálja. 
Ő gondolt egyet, elment megvette a hozzávalókat és kicserélte. 

dr. Csernus Tibor, levezető elnök 

Akkor ez már kész is van. Más van-e kész? 

Balla Zsolt,festő 

 Igen, a lakások azok teljesen kész vannak. 
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dr. Csernus Tibor, levezető elnök 

Akkor már csak a rendelők vannak hátra. 

dr. Csernus Tibor, levezető elnök 

Egyben tenné fel szavazásra az 1., 2., 3., 4., 5., és 6. pontokat a  határozat-tervezetben, ami a 
fogorvosi rendelőben a népegészségügyi szerv ellenőrzésekor feltárt hiányosságok pótlására 
tárgyában kerülne megszavazásra. 
Szavazásra bocsájtotta a határozat-tervezet. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
204/2015.(IX.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Fogorvosi rendelőben a népegészségügyi szerv ellenőrzésekor feltárt 
hiányosságok pótlására. 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosi rendelőben a 
népegészségügyi szerv ellenőrzésekor feltárt hiányosságok pótlására vonatkozó előterjesztést 
megtárgyalta, úgy döntött, hogy az alábbi szükséges intézkedéseket megteszi: 

1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Fekete Ervin 
6067 Tiszaalpár, Erkel Ferenc u. 1.szám alatti székhelyű vállalkozót a Tiszaalpár, 
Alkotmány u. 7. szám alatti rendelőben a burkolási munkák elvégzésével 139 000. Ft 
vállalkozási díj ellenében. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Dr. Vancsura István polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére 
és aláírására. 

2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Fodor László 
6066 Tiszaalpár, I. Géza kir. u. 24. szám alatti székhelyű gázfogyasztóberendezés- és 
csőhálózat-szerelő mestert a Tiszaalpár, Alkotmány u. 7. szám alatti rendelőben a 
vízvezeték-szerelési munkálatok elvégzésével bruttó 120 000 Ft összeg ellenében. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. 
Vancsura István polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére és aláírására. 

3. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Kopjás Mihály 
– Phalanx Hungary Kft. - 6066 Tiszaalpár, Hunyadi J. u. 20 szám alatti székhelyű 
biztonságtechnikai szakértőt a Tiszaalpár, Alkotmány u. 7. szám alatti rendelőben a 
villanyszerelési munkálatok elvégzésével bruttó 63 500 Ft vállalkozási díj ellenében. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. 
Vancsura István polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére és aláírására. 

4. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Deák Ferenc 
asztalost - 6066 Tiszaalpár, Esze Tamás u. 23. - a Tiszaalpár, Alkotmány u. 7. szám 
alatti rendelőben a bútor-összeszerelési munkálatok elvégzésével 40 000 Ft 
vállalkozási díj ellenében. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Dr. Vancsura István polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére 
és aláírására. 

5. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 350 000 Ft-ot 
biztosít a bojlerek beszerzésére és üzem behelyezésére, a kezdő gyógyszercsomag, az 
elektromos szívó és a nőgyógyászati csomag megvásárlására. 
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6. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Balla Zsolt 
szobafestő-mázoló 6067 Tiszaalpár, Csokonai u. 94. sz. alatti lakos „Alkotmány utca 
7. szám alatt lévő helységek festése, a két szolgálati lakás, védőnők, fogorvosi 
rendelő” tárgyú 2015. szeptember 18-án kelt árajánlatát. 

 
 
2.) Napirendi pont:  

 Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati 
 rendszer 2016. évi fordulójához való csatlakozásról  

 

dr. Csernus Tibor levezető elnök 

Ismertette az előterjesztést. A csatlakozás határideje 2015. október 1. 

dr. Csernus Tibor levezető elnök 

Szavazásra bocsátja  a határozat- tervezetet. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal –ellenszavazat tartózkodás nélkül, – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
204/2015.(IX.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati 
rendszer 2016. évi fordulójához való csatlakozásról  
 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozásról szóló előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata megtárgyalta A Képviselő-testület kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. 
 
Felkéri dr. Vancsura István polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 
 
 

3.) Napirendi pont:  
 Tárgy: Tájékoztató a XIII. Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó programjairól 

 

Győri István,a bizottság tagja 

Szeretné megkérdezni a polgármester úrtól, hogy amit megszavaztak 1 millió Ft-ot az futotta-
e a szobrot? A szobor építészetre 1 millió Ft lett elkülönítve, 6 millióba került, ott van egy 5 
millió Ft-os intervallum, ami hiányzik az összegből. Szeretné tudni, hogy erre a célra van-e 
pályázati pénz. A rendezvény az 1.400.000 Ft és azt szeretné tudni ez az összeg bővül-e még? 
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dr. Csernus Tibor levezető elnök 

A követ meghozták, az maga 1 millió Ft-ba kerül. Közérdekű információk hangzanak el a 
XIII. Bársony Mihály tekerőlantos találkozóval kapcsolatban. 

dr. Vancsura István, polgármester 

A Képviselő-testület megszavazott 1 millió Ft-ot a Bársony Mihály szoborhoz ebből, 700.000 
Ft lett kifizetve ami most pillanatnyilag itt van az a  pad, a borító része. A szobor majd a jövő 
héten fog jönni, ami fontos információ, hogy Szerényi Béláék nyújtottak be az Emberi 
Erőforrás Minisztériumhoz egy pályázatot, ami sajnos nem nyert. Lehetőség volt 15-én újra 
benyújtani egy pályázatott és újra benyújtották.  

dr. Csernus Tibor, levezető elnök 

A szobornak a végösszege az körülbelül mennyi? 

dr. Vancsura István, polgármester 

6 millió Ft. 

dr. Csernus Tibor, levezető elnök 

Az 1 millión felül még 6 millió Ft. 

dr. Vancsura István, polgármester 

A szobor az 6 millió Ft benne van az öntés költség, egyebek. 

dr. Csernus Tibor, levezető elnök 

Ide is hozzák ezért a 6 millió Ft-ért? 

dr. Vancsura István, polgármester 

Igen. Volt egy másik pályázat, amire az önkormányzat nem tudott pályázni, ezért az Árpád 
Népe Egyesület pályázott, 1 millió Ft-ot nyertek is, ez a pénz majd a szobor öntéshez fog 
menni. Ez a pénz itt van ezzel az egy számlával az egyesület fog elszámolni ezt nem futatják 
át az önkormányzatnak. A szobrász művész fel van készítve, hogy adott esetben később jut a 
pénzéhez. 

dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 19:49 órakor bezárta. 

 
 
 
 

K.m.f. 
   /:  dr. Csernus Tibor  :/                                             /:  Ajtai Elemérné  :/ 
         levezető elnök                                     a bizottság tagja 


