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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 1439/2016. 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságának 2016. március 11-én tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  Ajtai Elemérné, Bartók István, 
  dr. Csernus Tibor, Kiss Lajos(5 fő bizottsági tag) 
  dr. Menyhárt Anett jegyző 
  dr. Vancsura István polgármester 
 
Külön megjelentek: Ajtai Elemér CNÖ képviselő  
           Bartucz István településüzemeltetési előadó  
           Győri Anikó újságíró 
           Kerekes András hangtechnikus 
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: Kézsmárki László, dr. Vancsura Zoltán 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke:  
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 16:40 órakor megállapította, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kiss Lajos bizottsági tagot. 
Megkérdezte Kiss Lajostól elfogadja-e a felkérést? 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pont elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontot. 
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Napirendi pont: 
 

Előterjesztés fakivágásról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  

 Eladó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
 
 
Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés fakivágásról 

 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Dr. Vancsura István polgármester  
 

 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
2 árajánlat érkezett be, mindkettő a BEST WEST –END Kft. árajánlata. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az előző képviselő-testületi ülésen nem tudtak róla dönteni. Ezért kellett ismét bevinni a 
testület elé, mert ezek pehelyhullató fák, és jó lenne, ha az üdülőt nem teríteni be. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
 
Nem egészen pontos a leírás, mert 18 db nyárfát és kettő nem nyárfát tartalmaz az sor, ami a 
Fecske utcában található. Ott be van kerítve egy rész, első kérdése az lenne a polgármester 
úrhoz, hogy az miért van lekerítve? A nyárfa kivágással kapcsolatosan pedig az, hogy 
érkezett-e olyan lakossági bejelentés, amely károkozásra, vagy félelemre adhat okot. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A vágással kapcsolatosan? 
 
Ajtai Elemérné,a bizottság tagja 
 
Igen. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Nem tud róla. 
 
Ajtai Elemérné,a bizottság tagja 
 
Valamint a fák veszélyességét illetően, kértek-e bármilyen leírást, ami tartalmazná, hogy ezek 
a fák veszélyesek és ki kell őket vágni. Milyen indokkal került erre sor? 
 
 



4 

 

dr. Vancsura István, polgármester 
 
A pehelyhullatás miatt. 
 
Ajtai Elemérné,a bizottság tagja 
 
Az árajánlat tartalmazza azt, hogy az óvoda mellett lévő veszélyes nyárfáit. Az óvoda az azért 
messzebb van, nem igazán pontos az árajánlat tevő leírása. Mondhatni pontatlan. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ez a része igen, sajnos pontatlan. 
 
Bartucz István, településüzemeltető 
 
Igaz, hogy írásban nem érkezett bejelentés, de a lakosság már évekkel ezelőtt kérte, hogy 
azokkal a fákkal történjen valami. Őket zavarja, mikor hullik a pehely. 
 
Ajtai Elemérné,a bizottság tagja 
 
Bizonyára így van, és nem is akarja ezt kétségbe vonni. Fél órával ezelőtt volt abban az 
utcában. A lakosokat ez gyakorlatilag nem sérti, kivéve egyet, de őt nem szeretné 
megnevezni. Amennyiben úgy döntenek, hogy ki kell vágni, akkor mindenképpen az 
önkormányzat javára javasolja a döntést. Hiszen nem kevés nyárfáról van szó. A nyárfa 
mennyisége nem annyit ér, hogy 200 e Ft-ért kivágják és utána elvigyék. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Két árajánlat van, az egyikbe elviszi a fát, a másikba nem. 
 
Ajtai Elemérné,a bizottság tagja 
 
Viszont segíti értékesíteni. Kell értékesíteni? Nem lehetne ezt a településen felhasználni? 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
A nyárfa rönk sokkal értékesebb annál, minthogy tűzifának fel legyen vágva. 
 
Ajtai Elemérné,a bizottság tagja 
 
A gyökere is ki lesz emelve a földből, vagy benne marad? Lesznek-e újabb fák a helyükre 
telepítve? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Mindenképpen lesznek helyettük fák, de nem pehelyhullató nyárfák. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
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Van, aki ezt sérelmezi, és a fa kivágás ellen van. Azért szerette volna ezt elmondani, hogy két 
szempont van. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Mindenkinek nem tudnak eleget tenni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Hány évesek a fák? Mert a nyárfa, ha már 20 éves, akkor az öreg fának számít. 
 
Győri István, képviselő 
 
Tisztelt Képviselő Társaim! Itt mindenki beszélt mindenről, ő nincs ellene, hogy kivágják a 
fát. A polgármester úr mondta, hogy 200 e Ft-ot fizetnek, és ipari faként vágja ki, ez azt 
jelenti, hogy elég, ha 2,5 méteres darabokra darabolja fel a fát. Tehát fele munkát végez a 
fűrészes, mint az, aki felvágja tűzifának. Most is az a véleménye, hogy az első 40 rászoruló 
családnak kellene odaadni, akiknek 37.050 Ft - nál kevesebb az egy főre jutó jövedelmük. 
Legutóbb eladta a polgármester úr a fát a Tisza-parton, ebből több 100 e Ft nem került 
befizetésre a pénztárba. Az állomás mögött, ami el lett adva 100 e Ft-ért, az be lett fizetve. 
BKV üdülőnél mindenki ellopta a fát. Milliós értékű fa szét lett hordva, itt a településen. 
Szociális segélyként 10 e Ft-os utalványt kapnak a rászorulók, ezért kapnak 2,9 mázsa fát. 
Össze lehetne vágni, mert ez egy nagyon könnyedén hasadó fa. El lehet adni különböző 
árkategóriákba. Polgármester úrnak többet ér, ez a 100-200 ezer  Ft-os buli pluszba, mint az, 
hogy a településen 80 családnak segítsen.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnök 
 
Most a kivágásáról van szó nem az eladásról. 
 
Győri István, képviselő 
 
Gondolkodásmódotokkal van iszonyatos nagy baj. Szétlopjátok az egész települést, 
kollaboráns, rossz kommunista bűnöző banda azt hiszitek, hogy itt minden a tiétek ebbe a 
faluba ezt csináljátok 25 év óta, most visszajöttetek újra, nem szégyellitek magatokat. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnök 
 
Szó szerinti jegyzőkönyvet szeretne kérni az elhangzottakról. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Visszautasítja ezt a fajta hangnemet. Győri képviselőnek minden lehetősége meg volt, hogy 
bebizonyítsa, mennyiért lehet ezt kivágni és mit lehet ebből kihozni. Mennyi fát lehet 
félrerakni, mennyit lehet kiosztani és milyen értéket, lehet belőle realizálni. Győri úr ezt 
először elvállalta utána visszamondta. 
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Győri István, képviselő 
 
Mert át lett írva a szerződés, ne hazudozzatok, mint Bartók Pista is. Kommunista banda ne 
hazudozottak nekem, szégyelljétek magatokat, szarháziak. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Mit hazudozik. 
 
Győri István, képviselő 
 
Azt, hogy itt volt a favágó és vágta volna a fát is. De a Polgármester Úr nem engedte. A 
Polgármester Úr egy tolvaj, ki kell mondani és őt kell elvinni a börtönbe. Szégyen 
Tiszaalpárnak, hogy ilyen polgármestere van. 
 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Tetszenek látni a tiszaalpáriak, hogy kit választottak be. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Nem kapott szót Győri képviselő. 

 
/hangzavar/ 

Győri István, képviselő 
 
Lopjátok szét az egész falut, csak arra vagytok képesek. 
 
Kiss Lajos,a bizottság tagja 
 
„Jelentsél fel.” 
 
Győri István, képviselő 
 
Én már feljelentettelek, de most megint fel lesztek. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Jelentsen fel mindenkit. 
 
Győri István, képviselő 
 
Én ilyen bandával nem dolgozok együtt, hányingerem van az ilyen bűn bandától, lopjátok, 
szét a falut a szegény embereknek ne adjatok. Bartók Pista mutyizzál ezekkel, lesüllyedsz a 
Vancsura család mellé. 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Aki nem fizette be a vagyoni hozzájárulást a vízhez, aki nem fizet, szemétszállítási díjat az 
magyaráz itt. 
 
Győri István képviselő 16:20 órakor kiment a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésről 

 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Pontosítani kellene a határozatot csak azért, hogy később ebből nehogy vitatható, félreérthető 
helyzet legyen. A munkavégzés bruttó 200 e Ft legyen. Van egy olyan mondat, hogy 16 cm-
től, azt egyértelművé kellene tenni, hogy 16 cm felett. A Kft. segít értékesíteni az 
önkormányzatnak ezt is át kellene fogalmazni, nehogy úgy tekintse, hogy egyben ez az ő 
megbízását is jelenti, és hogy csak ő értékesítheti. Itt az volna a lényeg, hogy ajánlatot adhat, 
vagy hozhat rá vevőt. Természetesen hozhat rá vevőt, de a döntés joga az önkormányzatnál 
marad. 
 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
Akkor ki kell egészíteni azzal, hogy bruttó 200 e Ft, és 16 cm felett, és segít értékesíteni, de a 
döntés joga az önkormányzatnál marad. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
A fa a tűzoltó szertárba fog kerülni? 
 
Bartucz István, településüzemeltető 
 
Igen, a tűzoltó szertárba. 
 
Ajtai Elemér, CNÖ képviselő 
 
Ami derékfa, azt azért meg kellene menteni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Meg kell határozni, hogy milyen használati méretre legyen vágva a fa, mert ha nem jó a 
használati méret, akkor értéktelenné válik a fa. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
 
Határozat kiegészítést szeretne tenni, a letermelt ipari fát 16 cm felett segíti értékesíteni az 
önkormányzatnak, amelyről az önkormányzat Képviselő-testülete a későbbiekben dönt. 
 
dr. Menyhárt Anett 
 
16 cm felett, a Kft. segíthet értékesíteni az önkormányzatnak. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
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Szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet azzal a kiegészítéssel, hogy 16 cm felett, segíthet 
értékesíteni az önkormányzatnak. 
 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
51/2016.(III.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Előterjesztés fakivágásról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Tiszaalpár,  Fecske utca végén, az 1710/70 helyrajzi számú területen 20 db nyárfa kivágásával 
BEST WEST-END Kft. Csernus Tímea, Csépa, Rákóczi u. 35. sz. alatti ajánlattevőt 
(továbbiakban: Kft.) bízza meg. 
 
Elfogadásra javasolja, hogy - az ajánlat alapján - a Kft. letermeli, a kivágott fát szakszerűen 
besarangolja, méretre vágja, bedepozza. A Kft.-t ezért a munkavégzésért bruttó 200 000 Ft 
illeti meg. A letermelt ipari fát 16 cm felett a Kft. segíthet értékesíteni az önkormányzatnak. A 
döntés jogát az Önkormányzat fenntartja magának. 
A 16 cm alatti fahulladékot az Önkormányzat számára összesarangolja a Kft. 
 
A Kft. teljes felelősséget vállal a munka végzéséért. 
 
Javasolja Győri István képviselőnek a 35/2016.(II.15.)  Kth. számú határozatában a feladat 
elvégzésére adott megbízás visszavonását. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 16:25 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
             /:  Csernák Zsolt Sándor  :/                                          /:  Kiss Lajos :/ 
                   a bizottság elnöke                                 a bizottság tagja 

 
 


