
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TISZAALPÁR  NAGYKÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

 
PÉNZÜGYI  ÉS  GAZDASÁGI  BIZOTTSÁGA 

 
2017. MÁJUS 24-ÉN  TARTOTT  RENDKÍVÜLI  ÜLÉSÉNEK 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági határozatszám: 91 - 95 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 



2 

 

Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 2213/2017. 
 
 

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

Bizottságának 2017. május 24-én 19:00 órakor tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor   
   Ajtai Elemérné, Kézsmárki László 
  Kiss Lajos (4 fő bizottsági tag)  

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

Külön megjelentek: Molnár István Belső Ellenőr 
           Bartucz István településüzemeltetési előadó 
           Kapus Márta köztisztviselő 
           Kerekes András hangtechnikus 
           Víglási Krisztina újságíró 
      
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: Bartók István, dr. Vancsura Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tag: dr. Csernus Tibor 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 19:05 órakor megállapította, hogy a bizottság 4 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 pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
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Napirendi pontok:  
 

1. Előterjesztés bölcsődei szolgáltatás biztosításának módjáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetéről 

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

 
3. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.17.) Ör. 

számú rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
4. Előterjesztés az adósságkonszolidációs pályázat megvalósításához szükséges 

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

 
5. Előterjesztés a TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázat tervezői feladatainak ellátására 

érkezett ajánlatokról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
6. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség 2016. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

valamint családsegítési feladatok ellátásának átfogó értékeléséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
1.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Előterjesztés bölcsődei szolgáltatás biztosításának módjáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

dr. Vancsura István, polgármester 

A bölcsőde sokszor volt már a képviselő-testület előtt. Nemrég volt egy TOP - os 
megbeszélés a megyei elnök úrral. Van egy TOP – os pályázat, aminek a benyújtásával az 
önkormányzat tulajdonában lévő Alkotmány u. 28. sz. alatti bölcsödét tudnák felújítani. Erre 
csak a tulajdonos pályázhat, külön keret nincs rá. Úgy lehetne megoldani, ha a kerékpárút 
összegét csökkentenénk 5 millió Ft - al. A kerékpárútnál most 5 millió Ft – al több vagy 
kevesebb nem oszt - nem szoroz. A három kerékpár utat biztosan nem tudják megcsinálni, 
kettő megy ebből az összegből. Javasolja, hogy erre az önkormányzat nyújtson be pályázatot. 
Természetesen, utána mérlegelni lehet, hogy az önkormányzat működtesse tovább vagy a 
jelenlegi Apraja Falva Közhasznú Egyesület. 
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dr. Taricska Tibor, alpolgármester 

A helyszín az változatlan? 

dr. Vancsura István, polgármester 

Igen, az Alkotmány utcai bölcsödéről van szó. 

Kiss Lajos, a bizottság tagja 

Az előterjesztés a Munkácsy utca 10. sz. alatti épületről szól. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Mikor ez az előterjesztés készült akkor még a TOP - os megbeszélés nem történt meg, ezért 
most teljesen más információkat adnak. 

dr. Vancsura István, polgármester 

A Munkácsy utcai az lényegesen nagyobb összeg lenne. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Az 5 millió Ft a jelenlegi Alkotmány utca 28. sz. alatt működő családi bölcsödének a nyílás 
zárók cseréjét és festését foglalná magába, amit a Kormányhivatal is előírt. Arra lenne elég ez 
az összeg, de ott utána tudna működni a családi bölcsőde, mini bölcsőde. Azt, hogy a 
későbbiekben ki tartja fent azt további számítások alapján lehet meghatározni. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Határozati javaslatba, azt javasolja, hogy azzal értsen egyet a bizottság és majd a testület is, 
hogy az Alkotmány utca 28. sz. alatt jelenleg működő családi bölcsödére a TOP – os 
pályázatot nyújtsák be. 

Győri István, képviselő 

Az önkormányzat?  Nem a vállalkozó? 

dr. Vancsura István, polgármester 

A vállalkozó nem tud rá pályázni csak a tulajdonos. 

Győri István, képviselő 

Az előterjesztésbe úgy van leírva, hogy 2022- ig a vállalkozó használja. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Mindig mérlegelni kell majd, hogy megéri az önkormányzatnak működtetni vagy kiadni a 
vállalkozónak. Természetesen, ha nyer a pályázat, akkor tudnak majd tovább lépni. 

 



5 

 

Győri István, képviselő 

Tudja támogatni, hogy az önkormányzat, a saját tulajdonába lévő épületre nyújtsa be a 
pályázatot, bölcsőde építésére. 2019. december 31 - től kötelező lesz az önkormányzatnak 
bölcsödét üzemeltetni, ha 5 főnél több gyermek jelentkezik. A lakosság felé szeretné 
mondani, azt is el tudja képzelni, hogy az önkormányzat 2 bölcsödét működtessen, egyet 
Tiszaújfalun egyet pedig Tiszaalpáron. 

(hangzavar) 

A magán bölcsődei szolgáltatásnál az állam nem finanszírozza az ingyenes étkeztetést a 
gyermekek számára. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Nem tudja, Győri képviselő meg van bízva lakossági tájékoztatónak, mert ez az, semmi köze 
a napirendi ponthoz. 

Győri István, képviselő 

Tisztelt Tiszaalpári Lakosság, Tisztelt Ügyészség. Azt kellene megvizsgálni a Tiszaalpári 
Önkormányzat berkein belül, hogy a Tiszaalpári Polgármester jogtalanul fizette-e ki a 21.000 
Ft – ot, azoknak a gyerekeknek, akik esetleg a bölcsödébe részt se vettek. Polgármester úr 
tette zsebre a pénzt vagy valaki más. Amennyiben jogtalanul volt fizetve, és bárki zsebre tette, 
az fizesse vissza a Tiszaalpári Önkormányzat kasszájába. Kéri a tisztelt képviselőket, hogy 
mérlegeljék. Lehet támogatni, hogy a Tiszaalpári Önkormányzat próbáljon bölcsödére 
pályázni, mert kötelező lesz. 

Kiss Lajos, a bizottság tagja 

Jegyző asszonyt szeretné megkérni, mondja el a határozat-tervezetet. 

dr. Menyhárt Anett jegyző 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága javasolja, hogy a képviselő-testület pályázatot nyújtson be a TOP -os pályázati 
rendszeren keresztül az Alkotmány utca 28 szám alatti önkormányzati ingatlanba bölcsődei 
beruházásra. 

Győri István, képviselő 

Keret összeg meg van határozva? 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Polgármester urat kérdezné, benne legyen, hogy 5 millió Ft? 

dr. Vancsura István, polgármester 

Maximálisan amennyit lehet. 
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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 határozat-tervezetet. 
 
91/2017.( V.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a bölcsődei szolgáltatás biztosításának módjáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
pályázatot nyújtson be a TOP –os pályázati rendszeren keresztül az Alkotmány utca 28. szám 
alatti ingatlanban bölcsődei beruházásra. 
 
 
2.) Napirendi pont:  
 
 Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelet-
 tervezetéről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Kérdezné, Bálint Katalint kívánja- e kiegészíteni? 

Bálint Katalin.  

Nem.  

Győri István, képviselő 

A zárszámadásban megjelenik az, hogy a közvilágításért ténylegesen mennyit fizettek, 12 
millió 385e Ft-ot, és 29 millió Ft állt rendelkezésre. Mindig módosítanak, csak azt nem érti, 
hogy ezt a plusz pénzt miért nem módosítják tartalékként, hogy a polgármester úr ne 
gazdálkodhasson vele szabadon. A következő, a civil szervezetek működési támogatása, 6 
millió Ft volt betervezve és 8 millió 632e Ft – ot költöttek el, itt a levegőben van 1,5-2 millió 
Ft. A zárszámadásban megjelenik egy olyan plusz összeg a civil szervezeteknél, amit 
tulajdonképpen az eredetinél 1,5 – 2 millió Ft-nál többnek lát. Ami nagyon lényeges, a 
szennyvízberuházás pályázatnál, hogy 7 millió 455e Ft volt teljesítve az önkormányzat felé. 
Szeretne felolvasni egy jogszabályt: A Víziközmű Társulat közfeladatként a település és 
együttesen ellátható települések belterületi illetve a lakott területi részének közműves 
vízellátását, szennyvíz elvezetését, szennyvíz tisztítását, a belterületi vízelrendezési és 
csapadékvíz elvezetés szolgáló vízi létesítményeket hoz létre, illetve fejleszt. Az 
önkormányzat felé a teljes útfelújítás költségét a Víziközmű Társulat nem térítheti meg, ha a 
Víziközmű Társulat törvényes céljával, közfeladatával és az alapszabály rendelkezésével 
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ütközik. Nem csak beruházni nem tud a Víziközmű Társulat, de pénzmozgást eszközölni sem, 
legfeljebb büntetés és felelősségvonás terhe mellett. A Víziközmű Társulat céltudatosan 
bejegyzett tevékenységi körének, kibővítésének, kezdeményezés történt, országgyűlés 
jegyzőkönyve is bizonyítja, az országgyűlés irattárába megtalálható. A Víziközmű Társulatok 
lényege, hogy semmilyen pénzmozgást nem tesz lehetővé. Az önkormányzat zárszámadást 
nem szabad elfogadni mindaddig még 26 – án a Víziközmű Társulat beszámolóját el nem 
fogadják. A Tiszaalpári Önkormányzat berkein belül megjelennek több millió Ft - ok, esetleg 
bérmunkát végzett - e a Kft. vagy nem végzett. Különböző trükkökkel lehívják a pénzeket, és 
a lakosságtól a meghatározottnál jóval magasabb összegeket kérnek. Nem fenyegetni szeretne 
senkit, de fel vannak készülve arra, hogy az ügyészséghez fordulnak Kiss Lajossal szemben, 
mert ő a Víziközmű Társulat elnöke. 

(hangzavar) 

Kiss Lajos, a bizottság tagja 

Nagyon nagy hülyeséget beszél Győri képviselő. 

Győri István, képviselő 

Ez nem hülyeség, le van írva. 

Kiss Lajos, a bizottság tagja 

Ezt a pénzmozgást a Magyar Állam és az Európai Unió jobban figyeli, mint a képviselő úr. 
Nem a konkrét tényeket mondja, hanem a saját maga kreált hülyeségeket. Minden hivatalosan 
van elszámolva az utolsó fillérig. 

Győri István, képviselő 

Majd kiderül. 

(hangzavar) 

dr. Vancsura István, polgármester elment a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság üléséről. 

Győri István, képviselő 

Ne fogadják el a zárszámadást 

Kiss Lajos, a bizottság tagja 

Ez még nem zárszámadás csak tervezet, a zárszámadás majd csak ezután fog történni. 

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. 
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92/2017.( V.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelet- tervezetet megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
3.) Napirendi pont:  
 
 Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.17.) 
 Ör. számú rendeletének módosításáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Győri István, képviselő 

Tisztelt képviselő társak, amikor az óvodánál bezárnak egy csoportot, akkor nem érti azt, 
hogy a képviselő-testület az 52/2017.(III.27.) Kth. határozatában 2017. március 16 – tól miért 
vesz fel két és fél hónapra egy plusz személyt, a 2 könyvtáros mellé, akinek a bér költsége 
358.755 Ft a járuléka pedig 80.758 Ft. Durván 450e Ft, miközben a Tiszaalpári 
Önkormányzat 7 millió Ft -al támogatja a könyvtárat. Sajnos ezt a koncepciót a Tiszaalpári 
Önkormányzatnál nem tudja elfogadni.  

Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 

A konyha január 1 –jétől a könyvtárnál van. Nem a saját ötletük volt, hogy oda kerüljön, ki 
kellett vonni az önkormányzat alól, mert ha nem vonják ki egyáltalán nem kaptak volna 
gyermekétkeztetésre finanszírozást. Sem az Óvoda, sem a Gondozási Központ nem fogadta 
be, a könyvtár befogadta ezért kizárásos alapon oda került. Nem könyvtári dolgozó lett 
felvéve. Az élelmezésvezető kérte, hogy egy tartósan táppénzen lévő dolgozója helyébe 2 és 
fél hónapra, immár hosszú ideje óta ott dolgozó közfoglalkoztatottat felvegyenek, mert 
egyszerűen ügyeletbe, túlórába a Gondozási Központba nem tudta már őket törvényszerűen 
beosztani. 

dr. Taricska Tibor, alpolgármester 

Ez nem fog járni költségtérítési emelkedéssel a lakosság részéről? 

Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 

Nem. 

Győri István, képviselő 

Növénytermesztésnél itt fel van vezetve 10 millió 377e Ft, miközben produkálnak 6 millió Ft 
–ot. Nem kötelező feladat az önkormányzatnak vállalkozni és ennyi kiadással ezt működtetni. 
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Bartucz Istvánnak üzeni, hogy nem beszél még arról a sok-sok költségről, ami elfolyik. A 
sportnál hozzá teszik a 7 millió Ft – ot, de arról volt szó, hogy a sportkörnek tartalékalapot 
képeznek, és amennyiben kell, akkor felhasználhatják. Ha a sportkörnek oda adják a pénzt, és 
nem lesz a pályából semmi, akkor mi lesz azzal az összeggel? 

Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 

Visszakerül tartalékba. 

Bartucz István településüzemeltetési előadó 

Az ülés után szívesen végignézi a zárszámadás növénytermesztés részét Győri képviselő 
úrral. Örömmel közli, hogy a bevétel sokkal több lett, mint a kiadás. Nyereséges lett. 

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. 
 
93/2017.( V.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.17.)  Ör. számú 
rendeletének módosításáról 
 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.17.) Ör. számú rendelet - 
tervezetét megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
4.) Napirendi pont:  

 
 Tárgy: Előterjesztés az adósságkonszolidációs pályázat megvalósításához szükséges 
 módosításokról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 

A bizottsági és képviselő-testületi tagoktól elnézést kérnek, de a 4. oldalon, ahol a tervezői 
árajánlatok vannak azok nettó összegek, viszont a pályázati anyag bruttó összeg. Újra kellene 
számolni itt az ülésen, hogy tudják a módosítást kérni és bele is férjenek a keretbe. A kettő 
nincs teljesen összhangban egymással. Csökkenteni kell a nyolc utcát. 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja 

Nem versenyeztetni kellett volna ezt? Mert itt nagyon egyösszegűek az ajánlatok. Nagyon 
összebeszélős hátteret mutat. Egész más képet mutatna, ha egy versenytárgyaláson jönnének 
árajánlatok. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

A tervezők a terv dokumentációt elkészítették és annak az árajánlatai. Ezután lesz még 
véglegesen közbeszereztetve, és ott lehet eltérő ajánlat. Ezt ők így becsültek meg. 

dr. Taricska Tibor, alpolgármester 

Most miről döntenek? 

Kapus Márta, köztisztviselő 

A 2015 – ös adósságkonszolidáció kapcsán meg volt határozva egy utca lista, hogy mi az, 
amiket fel fognak újítani. Most a tervezők megcsinálták a terveket, csináltak egy 
nagyságrendi kivitelezési költségvetést és az alapján azt látják, hogy nem lesz elég a pénzük 
rá. Sokkal több utca van és sokkal kevesebb pénz. Bruttó 105 millió Ft van rá és körülbelül a 
kivitelezés 304 millió Ft lenne ezekkel az utcákkal. 

Kiss Lajos, a bizottság tagja 

És a második ütem, mert van még pénz elvileg. 

Kapus Márta, köztisztviselő 

A kettőt nem lehet összekavarni. 

Kiss Lajos, a bizottság tagja 

Itt számoltak mellé annyira, hogy a 100 millió Ft- ból 400 millió Ft lett. Durva mellévetés. 

dr. Taricska Tibor, alpolgármester 

A 2015 – ös adósságkonszolidáció most melyik utcákra vonatkozik? 

dr. Menyhárt Anett jegyző 

Ami a 4. oldalon van az lett eredetileg betervezve. 

Kapus Márta, köztisztviselő 

Van egy táblázat és a benne szereplő utcák. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

A 2016 -  ra is meg vannak az utcák, nem? 
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Kapus Márta, köztisztviselő 

Igen a 2016 - ra is betervezték az utcákat, szóval, ha most itt lehúznak utcát, akkor újra tudják 
tárgyalni a 2016 – at,  és ami itt kimarad és nagyon-nagyon fontos azt át tudják tenni a 2016 –
ba.  

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

A 2016 –ba úgy lehet áttenni, hogy a régen Tanácsházaként működő épület felújítását nem 
valósítja meg ebből a pályázatból a képviselő-testület. 

Kapus Márta, köztisztviselő 

Mikor tervezték a pályázatot akkor nem kértek tervezői felmérést, hogy milyen munkálatok 
lesznek. Nem mérték meg az aszfaltok minőségét, most, hogy felmérte a tervezői csoport 
nagyon sok utcának nincsen alapja, és ha az most kap csak egy sima aszfaltborítást azzal 
szinte semmit nem érnek el. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Az eredeti terveket sokkal rosszabb minőségben lehetne megvalósítani ebből a pénzből. 

dr. Taricska Tibor, alpolgármester 

Erre mennyi idejük van? 

Kapus Márta, köztisztviselő 

Ebben az évben. 

Kiss Lajos, a bizottság tagja 

Ez azt jelenti, hogy lennének utcák, amiknek a teljes út alapjai fel lennének szedve? Ezt a 
tervezői becslést nagyon újra kellene gondolni. 20-30 éve készültek ezek az út alapok és nem 
fordult fel egy se. Gyakorlatilag nagyon irreálisnak és nagyon elvontnak érzi ezeket a tervezői 
ajánlatokat. Úgy gondolkodtak a tervezők mintha itt egy feneketlen pénz volna, és nem 
használták azon ötleteiket, hogy melyik utcánál mit, hogy lehetne praktikusan megcsinálni. 
Azt is figyelembe véve, hogy ezek nem nagy gépek közlekedésére szolgálnak, a helyi 
forgalmat kell ezeknek az utcáknak fenntartani. 

Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 19:40 órakor megérkezett a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsági ülésre, 

így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma 5 fő 
 

Győri István, képviselő 

Az önkormányzat a pályázaton 105 millió 189e 541 Ft-ot nyert. Ezt az összeget a Tiszaalpári 
Önkormányzat a saját tulajdonában lévő belterületi út, híd, járda felújítására, karbantartására 
használhatja fel. Nem pedig új utak létrehozására. A tiszaalpári embereknek szeretné 
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mondani, hogy a Víziközmű Társulat és a képviselők megszavaztak 73 millió Ft- ot a Kossuth 
utca felújítására, minden kifizetésre került, miközben a Kossuth utca nem épült meg. Reméli, 
ezt a lakosságra nem fogják érvényesíteni, hogy ők fizessék meg utólag azokat a munkákat, 
amit a vállalkozók el sem végeztek. 

Kiss Lajos, a bizottság tagja 

Már megint hülyésegeket beszél. 

Győri István, képviselő 

Azért mondja, mert a Kossuth utcát hülye, demagóg kommunista rohadt szöveggel megint 
kiveszik a felújításból, mert a Kossuth utca ezért nem, meg azért nem. Hát azért nem, mert 
már meg volt terveztetve, és ki is volt fizetve, pályázati pénz is volt rá, és akkor most megint 
kiveszik. Ne hazudozzanak neki. Nem azért ül itt, hogy bohóckodjon velük. 

(hangzavar) 

dr. Taricska Tibor, alpolgármester 

Javaslata lenne, hogy vegyék le napirendi pontról.  

Bartucz István, településüzemeltetési előadó 

Csak egy mondatot szeretne mondani, amit Mártika nem mondott el. Felmerültek különböző 
dolgok a kivitelezéssel kapcsolatban. Tudomása szerint minden képviselő kapott meghívást, 
ott a műszaki tartalmat ismertették a tervezők, különböző alternatívák ki vannak dolgozva. 
Azt javasolja, amit az alpolgármester úr kezdeményezett, hogy át kellene nézni ezeket a 
dolgokat és abból lehet választani. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Módosító indítvány érkezett miszerint napolják el ezt a napirendi pontot. 

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 határozat-tervezetet. 
 
94/2017.( V.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az adósságkonszolidációs pályázat megvalósításához szükséges 
módosításokról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2015-ben megnyert adósságkonszolidációs pályázat tartalmának módosításáról szóló 
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előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
döntéshozatalt napolja el a következő képviselő-testületi ülésre.  
 
 
5.) Napirendi pont:  
 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség 2016. évi gyermekjóléti, 
 gyermekvédelmi, valamint családsegítési feladatok ellátásának átfogó 
 értékeléséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
 Hozzászólás nem történt 
 
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 határozat-tervezetet. 
 
95/2017.( V.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpár Nagyközség 2016. évi gyermekjóléti,  gyermekvédelmi, 
valamint családsegítési feladatok ellátásának átfogó értékeléséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpár Nagyközség 2016. évi gyermekjóléti,  gyermekvédelmi, valamint családsegítési 
feladatok ellátásának átfogó értékeléséről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 19:49 órakor bezárta. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
/:  Csernák Zsolt Sándor  :/                                          /:  Kiss Lajos :/ 
      a bizottság elnöke                              a bizottság tagja 


