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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám:  2671/2016. 
 
 
 

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

Bizottságának 2016. július 07-én 07:30 órakor tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor 
  Bartók István, dr. Csernus Tibor 
  Kiss Lajos, dr. Vancsura Zoltán (5 fő bizottsági tag) 

 dr. Vancsura István polgármester 
  dr. Taricska Tibor alpolgármester 
  dr. Menyhárt Anett jegyző 

Győri István 
 
 

Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási ügyintéző 
           Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
           Kapus Márta köztisztviselő 
           Kerekes András hangtechnikus 
        
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag: Ajtai Elemérné, Kézsmárki László  
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 07:40 órakor megállapította, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte dr. Csernus Tibor bizottsági tagot. 
Megkérdezte dr. Csernus Tibortól elfogadja-e a felkérést? 
 
dr. Csernus Tibor, 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 a Tanyafejlesztési Program (TP-1-2016 kódszámú pályázat) 
 benyújtásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt elnök 
 
Napirendi pont:  
  
 Tárgy: Előterjesztés a Tanyafejlesztési Program (TP-1-2016 kódszámú pályázat) 
 benyújtásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt elnök 
 

dr. Vancsura István, polgármester 

Először is tisztázni kellene 4 vagy 5 db kameráról van szó, mert az árajánlatban 5 db kamera 

szerepel, az előterjesztésben 4 db. 

Kapus Márta, köztisztviselő 

Összesen 5 db kameráról van szó, a Balassa utca végén 1 db, a Vasútmenti Iskolánál 2 db, a 

Királysaroknál 2 db.  

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

A Balassa utca még belefér a Tanyafejlesztési Programba? 

dr. Vancsura István, polgármester 

Igen. 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

Ezeknek a kameráknak komoly bekötési költségük van, esetleg gondoltak - e arra, hogy 

ezekre biztosítás kössenek, mert kint külterületen sokkal kevésbé vannak védve mint a 

faluban, és lehet a lopás nem is a tanyákat hanem a kamerákat fogja majd érinteni. 

Belterületen nem volt még lopás? 

Kapus Márta, köztisztviselő 

Nem volt rongálás sem. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Ezen ráérnek gondolkodni akkor ha, megnyerik a pályázatot, amire sajnos nem sok esély van, 

mert ebben a Tanyafejlesztési Program című pályázatban 5 település nyerhet. Erre a 

pályázatra a Homokhátsági és Nyírségi területekről lehet pályázni. 
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dr. Taricska Tibor, alpolgármester 

Sajnálja, hogy nincs több árajánlatuk, akkor lenne összehasonlítási alap, mert ha valaki 

rákeres a kamerákra, akkor az interneten talál egy kicsit olcsóbb árréssel dolgozó céget is. Ki 

lehetett volna másnak a véleményét is kérni műszaki szempontból, de az idő rövidsége miatt 

erre most nem lesz lehetőségük. Gondol itt a Kopjás úr műszaki hozzáértéséhez. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Azért az ALARM-TOP Kft. - nek van itt az árajánlata, mert a jelenlegi rendszert ők csinálták, 

de ha nyer a pályázat, akkor lesz lehetőség árajánlatokat bekérni. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Van olyan tétel az árajánlatba, ami egy kicsit furcsán hangzik. Az egyik kamerát 2 napig 

szerelik a másikat 3-3 napig, összesen 8 napig akarnak szerelni. Ilyen szempontból van benne 

elírás is, mert 4 fő esetén 4 nap van leírva, ezt nem tudja, hogy számoltak ki, mert a 24 órás 

munkaidő az 4 napnak felel meg, ami azt jelenti, hogy 1 főre 6 órát számolnak, ami további 

kérdést vethet fel. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

A lényeg, hogy az önkormányzatnak biztosítani kell az önrészt 711.012,- Ft-ot, papíron. 

Győri István, képviselő 

Ragaszkodik ahhoz, hogy a Képviselő-testület ne fizessen 10% -nál több önerőt. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Ha nyer a pályázat, akkor úgyis beterjesztésre kerül a Képviselő-testület elé ez a témakör, és 

akkor lesz lehetőség még arra, hogy további feltételeket áttárgyaljanak. Szeretné kérdezni, 

hogy a Vasútmenti Iskolánál van egy víztorony átjátszó, ami azt jelenti, hogy a Chjaviza telep 

tornyára támaszkodnak? 

dr. Vancsura István, polgármester 

Igen. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Ha ezt igénybe veszik, lesz valami használati díja vagy többlet költsége? 

dr. Vancsura István, polgármester 

Ez majd kiderül akkor, szerinte ennyivel hozzá járulnak. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
 
147/2016.(VII.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tanyafejlesztési Program (TP-1-2016 kódszámú pályázat) benyújtásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a TP-1-
2016 pályázati kódszámú kiírás kapcsán a 4.) alcélra „tanyasi lakosokat célzó lakó- és 
vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs 

eszközök beszerzésére, telepítésére;” elnevezésű célra pályázati anyagot nyújton be. 
A beruházás összköltsége bruttó 5.711.012,- Ft, melynek önereje bruttó 711.012,- Ft. 
 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 07:49 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
/:  Csernák Zsolt Sándor  :/                                           /:  dr. Csernus Tibor:/ 

       a bizottság elnöke                                 a bizottság tagja 
 

 
 


