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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám:  4211/2016. 
 
 
 

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

Bizottságának 2016. november 11-én 17:00 órakor tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor 
  Bartók István, Kiss Lajos 
  dr. Vancsura Zoltán (4 fő bizottsági tag) 

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

Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző,  
                         Szeidl József BKM. KH. Tiszakécskei JH. Hivatalvezetője 
           Rédeiné Bondor Klára tervező 
                      Bálint Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző 
           Kerekes András hangtechnikus 
           Győri Anikó újságíró 
               
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: Ajtai Elemérné, Kézsmárki László 
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tag: dr. Csernus Tibor 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 17:21 órakor megállapította, hogy a bizottság 4 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Bartók István bizottsági tagot. 
Megkérdezte Bartók Istvántól elfogadja-e a felkérést? 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Napirendi pontok:  

 
1. Előterjesztés a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat 2016. évi 

részleges módosításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt elnök 

 
2. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 

7/2015.(III.2.) Ör. számú önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt elnök 

 
3. Előterjesztés fogászati ügyeleti ellátásáról 

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

4. Előterjesztés a Szent Imre téri parkolók tervéről, kivitelezéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt elnök 

 

1.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Előterjesztés a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat 2016. évi 
 részleges módosításáról 

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

 
Győri István, képviselő 
 
Szeretné, ha jegyzőkönyvbe szerepelne, hogy az önkormányzat költségvetésére nincs hatással 
a módosítás. Bejött a hivatalba egyeztetni, hogy Lakitelek felé az üdülő házas terület 1,4ha - 
al csökken, a másik pedig 2ha csökken, ez összesen 3-3,5ha területet érint. Ha ez teljes 
mértékben Lakiteleki rész, akkor részéről elfogadott. 

 
Rédeiné Bondor Klára, tervező 
 
Tiszaalpári közigazgatási terület a Lakiteleki határnál. 
 
Győri István, képviselő 
 
Szeretné, ha jegyzőkönyvbe is meg lenne erősítve, hogy nem tiszaalpári üdülő területekről 
van szó. Miből adódik az, hogy a falusias lakóterületek nagysága 0,2698ha -al nő. 
 
Rédeiné Bondor Klára, tervező 
 
Ez abból adódik, hogy megszűnik egy utca, és lakó övezetbe kerül át. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szeretné kérdezni, hogy ebben a módosításban van-e, vagy a következőben lesz – e, ipari 
terület kijelölve, amit esetleg vállalkozásoknak lehetne majd kiadni. 
 
Rédeiné Bondor Klára, tervező 
 
Ez a módosítási eljárás nem tartalmaz ilyen átsorolást. Az, hogy a következőkben mi lesz, az 
önökön múlik. Meg kell hozni egy koncepcionális döntést, és akkor át lehet sorolni bizonyos 
területeket. Ebben az eljárásban nem lehetséges. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Örömmel látja, hogy mennyi régészeti lelőhely van itt Tiszaalpáron. 
 
Rédeiné Bondor Klára, tervező 
 
Mindig is volt, csak a műemléki hatóság akár hányszor kér az ember adatot, mindig újabb és 
újabb lelőhelyeket tár fel. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
205/2016.(XI.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat 2016. évi részleges 
módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 6. 
§ (3) bekezdés a) pontja alapján biztosított jogkörében a 45/2006.(V.11.) Kth. számú 
határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítását az alábbiak szerint fogadja el.  

- a településszerkezeti terv leírásának 1. melléklet szerinti módosítását, valamint  
- a településszerkezeti tervlap 2. melléklet szerinti módosítását. 
 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VÁLTOZÁSÁNAK LEÍRÁSA.  
201/2016. (XI.11.) Kth. számú határozat 1. sz. melléklete 
 
Beépítésre szánt területek: 
 
Lakóterületek: területe a változtatások következményeként 0,4219 ha-ral nő az alábbiak szerint 
Lf falusias lakóterület: területe változatlan 
Lfh halmazos falusias lakóterület területe: 0,2698 ha-ral nő 
Vegyes területek : területe a változtatások következményeként változatlan  
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Üdülő területek : területe a változtatások következményeként 3,5382 ha-ral csökken az alábbiak 
szerint: 
Üü üdülőházas területek területe: 1,4468 ha-ral csökken 
Üh hétvégiházas területek területe: 2,0914 ha-ral csökken 
Gazdasági területek: területe a változtatások következményeként 0,0356 ha-ral csökken az alábbiak 
szerint: 
Gksz kereskedelmi szolgáltató területek területe: 0,0356 ha-ral csökken 
Gipz, Gipe ipari területek területe: változatlan 
Egyéb építési övezetek területe változatlan  
 
Beépítésre nem szánt területek: 
 
Közlekedési, közmű- és hírközlési területek: 2,9826 ha területtel csökkennek az alábbiak szerint: 
Köu közlekedési területek 2,9826 ha területtel csökkennek  
Kök vasúti területek területe változatlan  
Köv vízi közlekedési területek területe változatlan  
Z zöldterületek: területe a változtatások következményeként 0,0,2673 ha- ral nő. 
Erdőterületek: területe a változtatások következményeként 4,3438 ha-ral nő az alábbiak szerint 
Eg gazdasági erdőterületek: területe 4,3438 ha-ral nő 
Ev védelmi erdőterületek: területe változatlan 
Mezőgazdasági területek: területe a változások következményeként 1,6755 ha-ral nő az alábbiak 
szerint 
Má ált. mezőgazdasági területek: területe 1,6755 ha-ral nő 
Mák, Mkk Mk mezőgazdasági területek: területe változatlan 
Egyéb övezetek területe változatlan  
 
A területi változások mérlege:  
 
Beépítésre szánt 
területek: 

  Beépítésre nem szánt 
területek: 

  

 növeke-
dés (ha) 

csökke-
nés (ha) 

 növeke-
dés(ha) 

csökke- 
nés(ha) 

Lfh halmazos falusias 
lakóterület 

0,2698  Köu közlekedési 
terület 

 -2,9826 

Üü üdülőházas terület  1,4468 Zöldterületek (Z) 0,2673  
Üh hétvégi házas terület  2,0914 Eg gazdasági erdő 4,3438  
Gksz kereskedelmi szolg. 
gazdasági terület 

 0,0356 Má ált mezőgazdasági 
t. 

1,6755  

Összesen: 0,2698 -3,57380  +6,2866 -2,9826 
Egyenleg: -3,3040  +3,3040 
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201/2016. (XI.11.) Kth számú határozat 2. sz. melléklete 
 
Szerkezeti terv változása: 

2. számú ügy: 
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4. számú ügy: 

 
6. számú ügy: 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
206/2016.(XI.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat 2016. évi részleges 
módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 
10/2006./V.24./ KTR. önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetét 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 
2.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 
 7/2015.(III.2.) Ör. számú önkormányzati rendelet módosításáról  

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

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

A 6. oldalon, az ápolási díjban, egészségkárosodási- és gyermekfelügyeleti támogatásban 
részesülők támogatásánál itt a 34.§. még egy bekezdéssel kiegészül az (1) bekezdés szerint 
támogatottak esetében a karácsonyi települési támogatás összege: 8.000,-Ft/fő. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Szeretné kérdezni, hogy a maradék összeggel mi lesz? 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A táblázat szerint 37 millió Ft-ból indultak ki, 12 millió Ft lett elköltve szeptemberig, ebből le 
kell vonni a következő 3 tételt, ez így 29.612 Ft, összesen 7.731. e Ft marad. 2016-ban a 
becslések szerint ezen rendelet-tervezet elfogadásával, ami 4.700 e Ft, tehát marad 3 millió Ft 
a 37 millió Ft-ból. A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés becsült összegek. Azt 
mindenképpen el szeretnék kerülni, hogy a saját bevételekből keljen befizetni. A Szociális és 
Gyermekjóléti Társulást is ki kell pótolni, lehet az is több lesz, mint 3 millió Ft. Amit lehet, 
azt a 37 millió Ft-ba beleteszik, és ha így elfogadja a testület, akkor 3 millió Ft marad, ez lehet 
több is, kevesebb is. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A BURSA-nál a 25 fő becsült létszám? 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Igen, körülbelül annyian lesznek. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
5 ezer Ft az egész évre van megállapítva? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Ez már a jövő évi költségvetést fogja terhelni, mert februártól fogják megállapítani az ez évit. 
Lehet nagyobb összeget is megállapítani. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Igen, szeretné javasolni, hogy emeljenek az összegen. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Ezen már nem tudnak változtatni, de a következő Képviselő-testületi ülésen lehet nagyobb 
összeget is javasolni, de azt csak 2017 februárjától fogják meg kapni a hallgatók. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Lehet már tudni, hogy az utolsó ülés mikor lesz? Úgy gondolja, 1 millió Ft-ot se lenne 
célszerű visszafizetni. Abból esetleg lehetne fát venni, az időseknek és a rászorulóknak 
kiosztani. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Mindenképpen rendeletbe kell szabályozni és valamilyen jogcímen javasolni kell a 
Képviselő-testület felé. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Az év legutolsó ülésére lehetne a maradék összegről egy pontos kimutatást kapni? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Folyamatosan jönnek be a számlák 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Az utolsó ülésre elő lehetne készíteni egy előterjesztést, lehet az egy élelmiszer csomag, 
biztos, hogy nagyon sokan örülnének neki, persze egy bizonyos jövedelemhatár alatt. 
 
Győri István, képviselő 
Nagyon szomorú, hogy nem lesz felhasználva az a pénzösszeg, amit 2 hónappal ezelőtt a 
Képviselő-testület kellőképpen megszavazott. A hivatal részéről sem tettek meg mindent, 
hogy tájékoztassák a lakosságot. Gondol itt az óvodások és az iskolások 15 e Ft-os 
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juttatásaira. A hivatal nem kellőképpen támogatja azokat az embereket, akik esetleg nem 
tudják az ügyeiket intézni, nem el kellene küldeni az embereket, hanem segíteni kell nekik. A 
tiszaalpári újságot is fel lehetne használni tájékoztatásra, de ez sem elég, mert nem mindenki 
olvas újságot. Nagyon sok embernek ő személyesen szólt, de ő sem juthat el mindenhova. Az 
iskolába és az óvodába is szólt, de nem hirdették ki, mert nem volt olyan hivatalos papír, hogy 
ők ezt megcsinálhatják. Igaz, hogy nagyon sokan megkapták, de nagyon-nagyon sokan nem. 
A házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést, azt külön kellene szerepeltetni a 
költségvetésbe, mert az önkormányzati feladat, és nem az idősek otthonába bent lakókra 
terhelni ezeket a plusz költségeket. Az idősek 8000 Ft/fő összegű támogatása úgy van 
megállapítva, hogy aki ténylegesen rászorulna, az kiesik belőle. 
 
Borvák Erzsébet, aljegyző 
 
Milyen javaslat lenne a jövedelem határra? 
 
Győri István, képviselő 
 
A 42.800 Ft az nagyon alacsony, a leggazdagabbak kapták a múlt évben is. Örül, hogy a 
közfoglalkoztatottak is kapnak 20.000 Ft-ot. A szociális segélyt a szociálisan rászorult 
embereknek kell megkapni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az a nagy gond, hogy 37 millió Ft-ot kell az önkormányzatnak szociális célra fordítani, és itt 
kezdődik a probléma, ahelyett, hogy munka és munkahely lenne. Rágalom a hivatalra: úgy 
gondolja, hogy a hivatal nagyon becsületesen és szakszerűen látja el a feladatát, azt viszont 
nem tudta, hogy van egy ellen hivatal is, ahova el tudnak menni az emberek, ha itt nem tudják 
elintézni az ügyeiket, akkor ott elintézik nekik, de most már ezt is tudja. 
 
Győri István, képviselő 
 
Tisztelt tiszaalpári lakosság, ez nem a tiszaalpári önkormányzat pénze, ez az állam adófizető 
polgároknak befizetett és a szociális segélyre jutatott pénz, ezt nem a polgármester úr 
osztogatja.    
                                                                                                                                                                                                                                                          
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi rendelet-tervezetet. 
 
207/2016.(XI.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) 
Ör. számú  önkormányzati rendelet módosításáról szóló ……/2016.(……..) Ör. számú 
rendeletéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  
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a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) Ör. számú 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetét megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 
3.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Előterjesztés fogászati ügyeleti ellátásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt elnök 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Közelebb nem lett volna? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Megkérdezte Lakitelket, ott se volt ez megoldott, ők is ezzel a céggel vették fel a kapcsolatot. 
A következő Képviselő-testületi ülésre be fogják hozni az egészségügyi tárgyú rendeletet, 
amiben benne van mind az alapellátás, mind az ügyeleti ellátás, ezt az egész megyében 
országosan törvényességi ellenőrzés alá vonták. Több településen köztük Tiszaalpáron is 
megállapították, hogy a fogászati ügyelet nincsen megszervezve, tehát ez onnan indult ki. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Eddig ez nem volt kötelező. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Most előírták, hogy szabályozni kell, hol veszi igénybe a lakosság. Eddig úgy volt, hogy ha 
Kecskemétre ment egy tiszaalpári lakos, akkor ott ellátták, de ezt nem lehet beleírni a 
rendeletbe, mert ott már nevesíteni kell. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Esetleg távlatilag ezt hétköznapokon is meg lehetne oldani? Mert nyílván a doktornőnek csak 
napi 8 órát kell hétköznap ügyelni. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A doktornőt telefonon megkérdezték, de nem vállalta. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Jó, hogy hétvégén tud az ember hova fordulni, de a hétköznapok ügyelet szempontjából 
továbbra sincsenek lefedve. Esetleg ettől a cégtől meg lehetne kérdezni, mi lenne az ára a 
hétköznapi ügyeleti díjazásnak. 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Hol van helyileg, ahol az ügyeletet ellátják? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Kecskeméten. 
 
Győri István, a bizottság tagja 
 
A tiszaalpári fogorvosnőre csak jót lehet mondani, de talán itt kezdődik az, amikor 
beszélhetünk arról, amikor egy ember sürgősségi ellátást igényel, mert nagyon fáj a foga, és 
elmegy a fogorvoshoz, és ott azt mondják neki jöjjön vissza 3 nap múlva. Hiába van itt 
rendelés, nem tudják a betegeket ellátni, mert be vannak ütemezve. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Kecskemét város honlapján úgy van, hogy fogorvosi ügyelet szombat, vasárnap és 
ünnepnapokon 08.00 – 14.00 – ig, Egészségügyi Központ Piaristák tere 7. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
208/2016.(XI.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a fogászati ügyeleti ellátásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
fogászati ügyelet ellátását a Smile Dent Kft-vel (6724 Szeged, Teréz u. 14/b.) biztosítsa havi 
nettó 20.000,-Ft, azaz Húszezer forint ellenében. 

Javasolja dr. Vancsura István polgármester felhatalmazását a feladat-ellátási szerződés 
aláírására. 
 

4.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Előterjesztés a Szent Imre téri parkolók tervéről, kivitelezéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt elnök 
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dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Sajnos anno az Alkotmány utcáról elmaradt a kerékpárút. A mostani pályázatban is külterületi 
megvalósítást fog jelenteni, belterületen viszont nincs kijelölt kerékpárút. Esetleg itt, az iskola 
oldalába a járdának a megszélesítésével és abból egy sáv leválasztásával lehetne kerékpárutat 
létrehozni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az árok be lesz temetve és víz elvezető lesz a helyén. A kerékpárúttal az a baj, hogy keskeny 
az út, és így nem fér el. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Gondoljanak bele a parkolók megépítésével nagyon nagy forgalom lesz, mert ki - be fognak 
az autók állni, és talán gyilkos is lenne ez előtt egy kerékpár utat végig vinni, de pont egy 
védett pozícióba lenne.  
 
Győri István, képviselő 
 
Sok szülő panaszkodik, hogy az iskola környéke életveszélyes. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
A könyvtár oldalába elfér egy kerékpárút. Szeretne egy javaslatot tenni, hogy vizsgálják meg 
a kerékpárút lehetőségét. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Fekvő rendőr lenne a legjobb. 
 
Győri István, képviselő 
 
A kerékpárúttal egyetért, de nem csak ebben az utcában, hanem tovább is. A sportpálya 
oldalába a 22 db parkoló teljesen felesleges, mert ha már parkolót szeretnének csinálni, akkor 
a sportpálya másik oldalára kellene, ahol vannak az üzletek. A polgármester úrtól és a jegyző 
asszonytól szeretné megkérdezni, hogy erre meg van-e a pénz? 

 
dr. Csernus Tibor bizottsági tag 18:02 órakor megérkezett a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottság ülésére, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma 5 fő 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Az orvosi rendelő mellett lévő üres telken parkoló kialakítását tervezték, és most e szerint a 
terv szerint nem is biztos, hogy oda be lehet majd állni. 
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Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
Jelenleg ami zöldfelületként, parkolóként üzemel azt a későbbiekben is úgy tervezik, hogy 
megmaradjon az előzetes egyeztetések alapján. Tulajdonképpen oda csak egy kocsibejárót 
terveznek, és mint parkoló ugyanúgy megközelíthető legyen, mint ahogy most is 
megközelíthető. Győri képviselő úr szavaira szeretne reagálni, azt a 22 parkolót amit 
feleslegesnek talál, nem biztos, hogy felesleges, mert a Bajcsy Zsilinszky utca sarkán 2 üzlet 
is van. 
 
Győri István képviselő 
 
Ő azt javasolja, hogy abból a 6 - 7 millió Ft-ból a kövesutat szélesítsék meg, és akkor 
kerékpárút is lesz azon a rövid szakaszon, ki a Csokonai utcára és a főutcára. Akkor is 
meglesznek a parkolók. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ennek a pénzügyi háttere egy részére biztosított, mert 20 millió Ft-ot szavazott meg korábban 
a Képviselő-testület, parkolók létesítésére. Ebből 10 millió Ft maradt és azt fordítanák 
elsősorban erre, valameddig eljutnak vele, a többi pedig a következő évi költségvetésből 
menne, ezekre most már pályázni nem lehet, csak saját erőből tudják megvalósítani. Ha enyhe 
tél lesz akkor még az idén, ha nem, akkor csak a tavasszal tudnak neki kezdeni. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Biczók Úr házától kellene indulni és ameddig eljutnak, a lényeg az lenne, hogy az iskola 
bejárata és az orvosi rendelő előtt legyen kész. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta dr. Vancsura Zoltán módosító javaslatát, hogy vizsgálják meg a 
kerékpárút lehetőségét a parkolók kialakítása kapcsán. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
209/2016.(XI.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Szent Imre téri parkolók tervéről, kivitelezéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, a Szent Imre 
téri parkolók kialakítása kapcsán a kerékpárút lehetőségének megvizsgálását. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti határozat-tervezetet. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
210/2016.(XI.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Szent Imre téri parkolók tervéről, kivitelezéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, a Szent Imre 
téri parkolók kapcsán az Utas Group Kft. által elkészített tervet, és egyúttal kérje fel Dr. 
Vancsura István polgármestert a térburkolattal történő kivitelezés vonatkozásában három 
vállalkozótól árajánlat bekérésére. 

A három vállalkozó: 
1. Elit Bild Kft. 
2. Térburkolat Kft. 
3. Via Nouve Bt. 

 
A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a legkedvezőbb árajánlatot adó 
vállalkozó kiválasztására és a kiválasztott vállalkozóval szerződéskötésre. 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 18:11 órakor bezárta. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
             /:  Csernák Zsolt Sándor  :/                                          /:  Bartók István :/ 
                   a bizottság elnöke                                   a bizottság tagja 

 
 

 


