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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 4463/2017. 
 
 
 

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

Bizottságának 2017. december 4-én 16:00 órakor tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  Bartók István, dr. Csernus Tibor 
  Kiss Lajos (4 fő) 
  dr. Menyhárt Anett jegyző 

dr. Vancsura István polgármester 
  Győri István képviselő 
 
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
   Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
   Molnár István belső ellenőr 
   Kőrös Lajosné Gondozási Központ vezető 
   Bartucz István településüzemeltetési előadó 
   Kapus Márta pályázati koordinátor 
   Kádár Ákos településüzemeltetési előadó 
   Kerekes András hangtechnikus 
   Festő-Hegedűs Istvánné 
   Kelemenné Almási Csilla 
   Barna Anita 
   Palócz Gábor Istvánné 
   Rozmánné Túri Anita 
   Boris Ferenc 
   Jakabné Oberna Judit 
   Németh Sándorné 
   Kásáné Zsigó Márta 
   Borsi Sándorné 
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: Ajtai Elemérné, Kézsmárki László, dr. Vancsura 
Zoltán 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 16:20 órakor megállapította, hogy a bizottság 4 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kiss Lajos bizottsági tagot. 
Megkérdezte 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.       
 

1. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról, beszámoló az adóztatási 
feladatok ellátásáról, pályázatokról  
Előterjesztő: dr. Menyhárt Anett jegyző 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

2. Előterjesztés Gondozási Központ Szakmai Programjára, SZMSZ-ére 
Előterjesztő: Kőrös Lajosné intézményvezető 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
3. Előterjesztés Bársony Anett vételi szándéknyilatkozatáról 

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

 
4. Előterjesztés 2018. évi belső ellenőrzési tervről 

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

 
5. Előterjesztés érdekeltségi hozzájárulás behajtásáról 

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

6. Ajánlattételi felhívás és egyéb közbeszerzési dokumentumok elfogadása az „Árpád 
Fejedelem Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárásához 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
7. Előterjesztés örökbefogadás lehetőségéről a Magyarkertben 

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

 
8. Előterjesztés a Szent Imre tér egyirányúsításáról, valamint a Móricz Zsigmond u. és az 

I. Géza király u. útkereszteződésének forgalmi rend változásáról 
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Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
9. Előterjesztés rendezvénysátor bővítéséről 

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

 
10. Előterjesztés pénzügyi elszámolás elfogadásáról 

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

 
11. Előterjesztés a buszmegállók hiányzó üvegtábláinak pótlásáról 

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

 
12. Előterjesztés a 1332 hrsz-ú ingatlan használati szerződéséről, valamint a használaton 

kívüli önkormányzati ingatlanokról  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

13. Bejelentések 
Zárt ülés 

14. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
elbírálásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

15. Előterjesztés Fenyvesi Annamária önkormányzati lakás iránti kérelméről (Előző 
testületi ülés anyaga) 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
1.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról, beszámoló az 
 adóztatási feladatok ellátásáról, pályázatokról  
 Előterjesztő: dr. Menyhárt Anett jegyző 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző  
 
Az 5. oldalon fel vannak sorolva a szociális támogatások formái. Az előterjesztésben az 
szerepel, hogy hatáskört a polgármester gyakorolja, de az utolsó kettő az jegyzői hatáskörben 
van. Azt a jegyző gyakorolja és a fellebbezés a Kormányhivatalnál van. 
 
Győri István, képviselő 
 
Nagyon lerontja Boris Feri a hivatal munkáját. Ha fel kell mérni 40 m3 fát, akkor azt nem úgy 
kell felmérni, hogy 19-21 m3 legyen. El tudja képzelni, hogy Boris Feri fel tudja mérni, de a 
polgármester úr parancsára nem lehetet csak 19 m3. Azért fizetnek 200e Ft munkadíjat, hogy 



5 

 

2 m 40 cm-re eldarabolják meg 125 cm-re. Úgy érzi, hogy ez irreálisan magas 19-21 m3 fa 
fejében. Úgy érzi a másik fele eltűnt a fának, a vállalkozónak fizettek 200 e Ft-ot, a vállalkozó 
meg 200e Ft-ért megvette a fát. Kiss Lajos mondta, hogy ha nem tüzelőként adják el, hanem 
haszonfaként akkor sokkal nagyobb nyereséget tudnak realizálni az önkormányzat számára. 
Úgy érzi, hogy ez nulla Ft, mert ha 200e Ft –ot fizetnek érte és 200 e Ft –ot kapnak érte, akkor 
nulla Ft. Polgármester úrnak nagyon lényeges volt, hogy őt odalicitálták a bíróságra egy fa 
kivágásáért, Boris Feri jelentése alapján. Ha a Vadásztársaság tulajdonát képezi az a fa, akkor 
miért Boris Feri jelentette fel, mi köze volt hozzá. Boris Feri a személyiségi jogait 
nagymértékben sértette, hogy a bíróságon 5 tárgyaláson is ki volt írva. Ez is jellemzi a hivatal 
munkáját, hogy ilyen személy van az igazgatáson belül, mint ő. Közben a talajterhelési díjakat 
fizetteti az önkormányzat. Üzeni a lakosságnak, hogy ne fizessék be a talajterhelési díjat, mert 
adók formájában nem tudják behajtani. Nem terhelhetik a lakásra, inkasszóba sem. Az 
érdekeltségi hozzájárulást, azt be lehet hajtani. Kiskunsági Nemzeti Park területére ennyi sittet 
lehordani, az önkormányzat részéről az már bűncselekmény, azokban kellene intézkedni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A jövőbeni fejlesztéseknél nem látja a Művelődési Ház klímatizálását, a jövő évi 
költségvetésben ezt is be kellene tervezni, ezt is tartsák már szem előtt. A költségvetésbe a 
tervezés van elfogadva. 
 
Győri István, képviselő 
 
Az adósságkonszolidációban részt nem vett 2015 –ös ütemtervbe 105 millió 189.541 Ft, itt le 
van írva, hogy a projekt elszámolás alatt. Ez azt jelenti, hogy a 105 millió Ft-ot felhasználták. 
Durva számítást végzet, ami azt jelenti, hogy ezt a projektet 40-50 millió Ft-ból ki kellett 
volna hozni. Ezt a 40-50 millió Ft – ot nem szabadna a Képviselő-testületnek ráhagyni a 
polgármesterre. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat- tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozta: 
 
174/2017.(XII.04) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
A Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról, beszámoló az  adóztatási feladatok 
ellátásáról, pályázatokról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról, az  adóztatási feladatok ellátásáról, 
pályázatokról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek. 
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2.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Gondozási Központ Szakmai Programjára, SZMSZ-ére 
 Előterjesztő: Kőrös Lajosné intézményvezető 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
Győri István, képviselő 
 
Mi lett a módosítás? Mindig vesszőparipája volt a gondozási központ, ahol az idősek ellátása 
nem kötelező feladata az önkormányzatnak, miközben a családsegítő rész kötelező feladat. Az 
a gondja az egésszel, hogy ennek egy költségvetése van, és be van hozva a Gondozási 
Központ az idősek közé, és nem elég az állami normatíva. Vesztességet termel ez az 
intézményrendszer. Örülne, ha a későbbi munkásságában ezt kiküszöbölné.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a Szakmai Programról szóló beszámolót. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozta: 
 
175/2017.(XII.04) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
A Gondozási Központ Szakmai Programja 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Gondozási Központ Szakmai Programjáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló beszámolót. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozta: 
 
176/2017.(XII.04) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
A Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló beszámolót megtárgyalta 
és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
3.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Bársony Anett vételi szándéknyilatkozatáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Többször felmerült ez a dolog, legutóbb azon akadt meg, hogy a szomszédos terület 
tulajdonosa jelezte, hogy ha árverésre vagy kifüggesztésre kerül az ingatlan, ő mindenképpen 
megvásárolná. Anyagi fölényét kihasználva úgyis ő tudná megvásárolni és nem Anetté lenne. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az a gond, hogy magasabbra van értékelve, mint amit Anett ajánlott érte. Így a bizottság nem 
javasolhatja a testületnek elfogadásra. Azért van a határozati javaslatba az, hogy árverésre 
kellene kitűzni. Az a gond, hogy Anett 550e Ft – ot ajánlott és 800e Ft-ra van felértékelve. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Árverésre lehet bocsátani, de ha az árverésen lesz vevő, utána még a 60 napos kifüggesztésre 
sort kell keríteni és elfogadó jognyilatkozatot tehet az elővásárlásra jogosult személy. Ugyan 
az, mint az állami árveréseknél, itt sem kell többet adnia, csak ami ki van függesztve a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára. 
 
Győri István, képviselő 
 
Frekventált helyen lévő Bodri féle házat elcserélték, akkor az 1.6 millió Ft-ra volt felértékelve 
közben 4-5 millió Ft – ot ért a lakás. A cserép is az önkormányzaté volt. Nem tudja, hogy 
befizették-e egyáltalán a hivatalba. Megint kezdik veszegetni az építményeket. Annak idején 
azért adták el az építményéket, mert rá kell fordítani bizonyos pénzeket. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Győri István képviselő szót kér, de nem a napirendről beszél. Ezt a fajta mentalitást egyszer 
meg kellene állítani. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Az elnök úr mondta, hogy hányadszor van ez már napirenden. Mindenképpen kellene valami 
megoldást találni, hogy ez gazdát cseréljen, mert a tanyák állapota hatványozottan romlik. 
Olyan személy kezébe kellene, hogy kerüljön, akinek ez hasznot termel. Valamilyen módot 
találni kellene arra, hogy – hogy tudnák ezt oda adni Bársony Anettnek, de mindenképpen 
értékesíteni kellene, hogy ne kelljen eldózerolni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Anettet meg kellene kérdezni arról, hogyha most az 550e Ft –ot el is fogadják, a következő 2 
évben ki tudná-e egészíteni 800.000 Ft-ra. Van - e erre lehetőségük? 
dr. Csernus Tibor,a  bizottság tagja 
 
Lehetőség persze, hogy van, halasztott fizetési konstrukció. Egyébként csinált már az 
önkormányzat olyat is, hogy a vételár hátralékot jelzálogjogként visszaterhelte, erre is van 
lehetőség, ezt természetesen el kell dönteni, hogy mit alkalmazzanak. Ha évekről beszélnek, 
akkor nem biztos, hogy jó a halasztott fizetési konstrukció. Ha tulajdonfenntartás eladási 
kérvényt kérnek rá, akkor kettős helyzet van: az önkormányzat nevén marad, de másnak a 
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birtokába kerül, ő használja, ő újítja fel. A jelzálogjoggal való visszaterhelés is működőképes 
konstrukció. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Adott esetben 30 éves bérleti díj, valamiféle konstrukcióval, amit nem kell kifüggeszteni? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Csak a közeli hozzátartozónál nem kell kifüggeszteni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Ki kell írni, és lesz, ami lesz. Legalább elkel. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A haszonbérlet az előterjesztésben csak egy szó erejéig van megemlítve, aki három évig bérli 
az a helyben lakó szomszéd előtt van, tehát ő lenne a Magyar Állam után az elővásárlásra 
jogosult. A felértékelt ár 800e Ft, ennek a 70% - a kiinduló ár, ami 560e Ft, és onnan 
kezdődne a licit. Így szokták meghatározni. Ez benne is van a határozat-tervezetben, hogy az 
irányárat 800e Ft-ban határozzák meg. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Ha az árverés sikertelen, akkor utána eladhatják? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Bármikor eladhatják. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Elhiszi, hogy kellene Anettnek, de az önkormányzat szempontjából mindegy, hogy ki veszi 
meg. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Halasszák el, és megérdeklődik a bérletet. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Ő kiírná. 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Kiírná ő is a felértékelt árral. Érti a szándékot mindenkinél, de igazából nem az ő dolguk az, 
hogy ezt lejátszák. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
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Van egy irányár, ami 800.000 Ft és van egy licit kiindulási ár, ami 560.000 Ft lenne. 
Maradhat? 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Igen. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, jegyző asszony módosításaival. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozta: 
 
177/2017.(XII.04) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Bársony Anett vételi szándéknyilatkozatáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
tiszaalpári 0261/50 hrsz-ú kivett tanya, szántó művelési ágú területet árverés útján értékesítse, 
irányárat 800 000 Ft összegben határozza meg. Kérje fel dr. Menyhárt Anett jegyzőt, hogy 
gondoskodjon az árverési hirdetmény elkészítéséről és megjelentetéséről. Kiindulási ár: 560 e 
Ft. 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés 2018. évi belső ellenőrzési tervről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
Győri István, képviselő 
 
A talajterhelési díj, adók módjára behajtható. Szerinte a jegyző ezt nem teheti meg. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Jegyző asszony szerint igaz az, hogy adók módjára nem hajtható be? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Véleménye szerint behajtható. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozta: 
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178/2017.(XII.04) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
2018. évi belső ellenőrzési tervről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2018. évi belső ellenőrzési tervről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta 
a Képviselő-testületnek. 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés érdekeltségi hozzájárulás behajtásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Olvasta a belső ellenőr indokolását, hogy a társadalmi igazságosság és egyenlő bánásmód. 
Akik befizették, joggal gondolják, hogy mások is fizessék be. 
 
Győri István, képviselő 
 
Bartók Istvánnak az igazságosságról annyit szeretne mondani, hogy a Víziközmű Társulatot 
1320 fővel lehetett megalapítani. 267 ingatlan-tulajdonos helyett az önkormányzat milyen 
jogon fizette be az összeget, utána meg nem fizette be. Ha az ügyészség a helyén lett volna, 
nem lett volna itt Víziközmű társulat. Milyen jogcímen kap vissza az önkormányzat 60 millió 
Ft-ot? 
 
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.  
 
179/2017.(XII.04) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Érdekeltségi hozzájárulás behajtásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2018. 
július 31-ig kérjen tájékoztatást a jegyzőtől a Tiszaalpári Víziközmű Társulatnak fizetendő 
érdekeltségi hozzájárulást nem fizetőkkel szemben indított végrehajtási eljárás lefolytatásáról, 
annak eredményéről. 
 
6.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Ajánlattételi felhívás és egyéb közbeszerzési dokumentumok elfogadása az 
 „Árpád Fejedelem Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú 
 közbeszerzési eljárásához 
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 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Itt a cégeket kellene megnézni. 
 
Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
Az iskola TOP-os pályázaton nyert 140 Millió Ft-ot, települési keretből. Most ki kellene írni a 
kivitelező közbeszerzését és azt beszélték korábban, hogy meghívásos lesz. Felsorolt 7 céget 
és időközben kiderült, hogy a BÁCS - BAU Kft. -t nem szerepeltetnék a közbeszerzésben, 
mert az nem ment át minden szűrőn, ezért csak 6 cégnek küldenék ki. Külső szigetelés, 
nyílászáró csere lenne, az akadálymentesítés a sportpálya felől kerülne kialakításra, így be 
tudna a sportcsarnokba is jutni a mozgáskorlátozott. Illetve azon a részen lenne kialakítva a 
mozgáskorlátozott mosdó is. Most férfi tanári mosdó van ott. Napelemes modulok is 
kerülnének felhelyezésre. Beadási határidő: december 20., a beadást követően pályázat bontás 
lenne. Utána a közbeszerzési szakértő el tudja kezdeni az értékelést. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Milyen megfontolásból lett kiválasztva ez a 7 cég? 
 
Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
Ezeket ő választotta ki, gondolta, akikkel már korábban együtt dolgozott és jó kapcsolatot 
épített ki, azokat belerakta illetve újakat is. Azért van ilyen sok, mert az építőipar most eléggé 
telített, a következő évben is ugyanez várható, és szerette volna, ha mindenképpen kap három 
árajánlatot, nehogy érvénytelen legyen a közbeszerzés.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Ennek megfelelően, a következő vállalkozóval is volt már az önkormányzatnak kapcsolata, 
Lakitelken Gulyás Imre egyéni vállalkozó, aki szintén már végzett nyílászáró beépítést és  
napelem cserében is részt vett. Hogy ha lehetséges, akkor javasolná, hogy őt is vegyék bele 
nyolcadikként. Ha ad be ajánlatott, akkor a lehetősége meg lesz egy közelben lévő 
vállalkozónak is erre. 
 
Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
Elszeretné kérni a pontos nevét. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Gulyás Imre Lakitelek Móricz Zs. u. 19, de ebben nem biztos. 
 
Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
Cégjegyzékben ez alapján már megtalálja. 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Egyéni vállalkozó, Lakitelek, Szikra tanya 14. Vállalkozó: fanyílászárók gyártása 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Ott van az üzem. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Nincs olyan helyi vállalkozó, aki ennek megfelelt volna? 
 
Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
A helyi vállalkozók a napelem miatt nem vállalják, mert nem biztos, hogy találnak olyan 
alvállalkozót. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Támogatná, hogy helyi vállalkozók is legyenek. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A pályázat a konzorciumot kizárja? 
 
Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
Nem. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Akkor pályázhatnak többen is közösen. 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az a gond a helyi vállalkozókkal, hogy a referencia-követelményeknek nem felelnek meg. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A határozat-tervezetből kikerülne a BÁCSBAU és belekerülne a Gulyás Imre egyéni 
vállalkozó.  
 
Győri István, képviselő  
 
Örül neki, hogy ilyen beruházás megtörténik az önkormányzat részéről, az iskola felé, és hogy 
ezt kezdeményezte a polgármester is abból a nagy kalapból. Az előterjesztésben úgy van 
megfogalmazva, hogy energetikai beruházás, közbeszerzés, a forrás nincs meghatározva. Ezt 
azért mondja, mert a polgármester úr mondta, hogy igen a 25 millió Ft-ot nem kell befizetni a 
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KLIK felé. Polgármester úr beszéljen a KLIK-kel, adjanak egy írásbeli ígérvényt, hogy a 25 
millió Ft- ot nem kell befizetni. 
 
Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
Ez 100 %-os támogatottságú. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
180/2017.(XII.04) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Ajánlattételi felhívás és egyéb közbeszerzési dokumentumok elfogadása az  „Árpád 
Fejedelem Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési 
eljárásához 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a TOP-
3.2.1-15-BK1-2016-00024 kódszámú pályázat kivitelezői ajánlattéli felhívását fogadja el és az alábbi 
cégek részére kerüljön kiküldésre:  
1. Előregyártó- Szerelő és Építőipari Fővállalkozói Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Kert utca 10.) 
10301412-2-03 eloszer@eloszer.hu Seres Tibor 
 
2. Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.) 
12974760-2-03 generalcentral@generalcentral.hu Szemerédi Tibor 
 
3. Építő Simon Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Vágó utca 13.) 
11037974-2-03 info@epitosimon.hu Simon József 
 
4. VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Garay u. 11.) 
11374150-4-03 info@verbau.hu Versegi János 
 
5. ÉKISZ Építőipari Kft. (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 16.) 11024893-2-03 
ekisz@ekisz.hu Tercsi Miklós 
 
6. GRANDBAU- KER Építőipari és Kereskedelmi Kft. (6065 Lakitelek, Jókai utca 10.) 
24686853-2-03 grandbauker@gamil.hu Gulyás Imre 
 
7.  Horváth Építőmester Zrt. (6000 Kecskemét, Csongrádi út 6.) 23037108-2-03 
gulya.balazs@hrpzrt.hu Gulya Balázs 
 
Kérje fel Dr. Vancsura István polgármestert az ajánlattételi felhívás kiküldésére. 
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7.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés örökbefogadás lehetőségéről a Magyarkertben 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság tagja  
 
54-es útról kell kifelé menni Kecskemét felé, és ott van Magyarország kicsinyített mása. Azért 
van erre szükség, hogy egy kis névjegy-tábla kerüljön oda, ahol Tiszaalpár van. Ott el lehetne 
olvasni, mit kell tudni Tiszaalpárról. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság tagja  
 
Szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
elfogadta az alábbi határozatot.  
 
181/2017.(XII.04) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Örökbefogadás lehetőségéről a Magyarkertben 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Kis-
Magyarország botanikus kert & aktív pihenőpark MAGYARKERT-ben fogadja örökbe 
Tiszaalpár helységnévtáblát 5000 forint összegben.  
Kérje fel a Polgármestert a településről szóló tájékoztató anyag megküldésére.  
 
 
8.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Szent Imre tér egyirányúsírásáról, valamint a Móricz Zsigmond 
 u. és az I. Géza király u. útkereszteződésének forgalmi rend változásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Erről már a múltkor beszéltek, és meg is egyeztek, hogy meg kellene csinálni. Csak az nincs 
eldöntve, honnan lenne célszerű egyirányúsítani. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Az Alkotmány utcáról lenne célszerű az egyirányúsítás. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Ott sokkal problémásabb lesz majd a lehajtás, mert nagyobb a forgalom. A zebránál torlódás 
fog bekövetkezni. Szerinte jobb, ha az iskola előtti szakaszon torlódik a forgalom, és onnan 
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mennek kifelé. A tér felöl kell a kihajtást megoldani, technikailag is jobb. A zöme a 
falusiaknak ebből az irányból érkezik. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Ő is azt javasolja. A busz is bebír állni az iskola elé, nem zavarja a forgalmat. A sportpálya 
felől legyen egyirányú. 
 
Győri István, képviselő 
 
Ma végig nézte és felmérte, nagyon szomorú, hogy parkolót csinált a polgármester úr az út 
jobb oldalára. Nem egyirányúsítaná, mert nagyon sok gyerek van. Balesetveszélyes felterelni 
a főútra a forgalmat. Nap mint nap lehet hallani, hogy itt ütöttek el embereket, ott ütöttek el 
embereket. Gondolja végig a polgármester úr, és a képviselő-testület is, hogy ki lehetne tenni 
egy olyan táblát ami, azt jelezné, hogy parkolni tilos a jobb oldalon. Ne parkolónak 
használják, hanem forgalomnak. Ha lesznek nagy rendezvények az iskolába, akkor le lehet 
zárni a forgalmat. Ha esik az eső, szolgáltatás vonatkozásában nem szabad egyirányúsítani. 
Gondolják végig, hogy az út jobb oldalába parkolási tilalmat vezessenek be, Taricska doktor 
felőli oldalon.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A villanykaró is benne van abban a szakaszban, meg a járdasziget is. Óriási bontási munkával 
járna annak a felbontása. Megvonja a szót Győri képviselő úrtól. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Azt gondolja, hogy ezt egy hivatalos tervező megtervezte, szakmai szabályoknak 
megfelelően. Egyetlen probléma van: a parkolást ferdén kellene ráfesteni, nem merőlegesen. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Ha slégen állnak be az autók akkor egy kicsit hosszabbak, akkor elég lesz-e középen az a sáv? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
De annak sokkal kisebb a kifordulása, mint annak ami egyenesen áll be. 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Ha slégen áll be, akkor hosszít egy fél métert rajta, meg kellene nézni. A szülőknek is 
tudomásul kell venni, hogy nem mindenkinek ott kell megállni az iskola bejárata előtt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezetet, hogy a futballpálya felől legyen 
egyirányú. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül, 
elfogadta az alábbi határozatot.  
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182/2017.(XII.04) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Szent Imre tér egyirányúsírásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy forgalmi 
rendváltozást vezessen be az alábbiak szerint: 

1. Tiszaalpár Alkotmány utca és a Szent Imre tér kereszteződésben a „Behajtani tilos” 
jelzőtábla kerül kihelyezésre (KRESZ 53. ábra), 

 
2. “Kötelező haladási irány” (KRESZ 17-19. ábra) táblát helyez ki a Bajcsy-Zsilinszky 

utca és a Szent Imre tér útkereszteződéséhez. 
 

Hatalmazza fel a polgármestert, hogy a közúti jelzőtáblák kihelyezése iránt intézkedjen.  
 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
Móricz Zsigmond  u. és az I. Géza király u. útkereszteződésének forgalmi rend 
változásáról nem írtak határozat-tervezetet. Kérték a szakmai véleménykérést a rendőrségtől, 
de még nem érkezett meg. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Az I. Géza király utca eleve eltolt pályatestű útkereszteződés, tehát nincs vonalba, van benne 
egy törés. Korábban az volt a fő útvonal, de most, hogy kész lett ez az út úgy volna logikus, 
hogy a fő utcával párhuzamos legyen, hogy a másik utat is akadálymentessen lehessen 
használni. Nem gondolná, hogy ebben a rendőrség bármilyen olyan észrevételt tudna tenni, 
amit másképp kellene csinálni.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Akkor jogos lenne a Petőfi utcánál is. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Azt ő nem háborgatná. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Nem biztos. Pont az miatt nem, mert ott az összes utca megtörik. Ott a forgalom egy része 
elmegy jobbra, nem baj, ha ott lelassítanak. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet, miszerint a  Móricz Zsigmond utca és az I. Géza 
király utca útkereszteződésénél forgalmi rend változás történjen. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 



17 

 

183/2017.(XII.04) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Móricz Zsigmond  u. és az I. Géza király u. útkereszteződésének forgalmi rend 
változásáról  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy forgalmi 
rendváltozást vezessen be az alábbiak szerint: 
Tiszaalpár Móricz Zsigmond utca és az I. Géza király utca útkereszteződésében a kötelező 
elsőbbségadás az I. Géza király utca felől történjen. 
  
 
9.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés rendezvénysátor bővítéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Nem érti, miért kell a végfal elemekkel bővíteni? Azért kell, hogy bontható legyen, és el 
lehessen vinni két helyre is, gondolja ez a lényege ennek. Az önkormányzatnak 410 euróba 
kerülne. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
184/2017.(XII.04) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Rendezvénysátor bővítéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a 
rendezvénysátor végfal elemekkel történő bővítését. Új sátor beszerzését nem támogatja. 
Tiszaalpár településre eső kiadást a 2017. évi költségvetésének tartaléka terhére javasolja 
biztosítani. 
 
 
10.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés pénzügyi elszámolás elfogadásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
 
 



18 

 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Ezt már csak el kell fogadni. 113e Ft a tiszaalpári önkormányzatra jutó költség. 
 
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. 
 
185/2017.(XII.04) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Pénzügyi elszámolás elfogadásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Kunszállás Község Önkormányzata által küldött – 40 db sörgarnitúra beszerzését tartalmazó 
– támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolta 
a Képviselő-testületnek. 
 
 
11.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a buszmegállók hiányzó üvegtábláinak pótlásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Mikor a múltkor beszélték akkor nem erre gondolt, hogy egy perforált lemez ára fog eléjük 
kerülni, egy kicsit nagyobb fantáziára gondolt. Lehetett volna bele vágatni egy absztrakt vagy 
egy nonfiguratív mintát, a MATIC Kft anyagárba biztos, hogy meg is csinálta volna. 
Vegyenek egy üvegtáblát: ehhez nem kellett sokat gondolkodni. Azt is sérelmezi, hogy az 
újfalui buszmegállóban 3 éve ki van törve az üveg, miért csak most jut eszükbe kicserélni. Azt 
is balgaságnak tartja, hogy ilyen üveg buszmegállók lettek telepítve. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
8 év óta nem volt egy sem pótolva, most egyszerre kellene kifizetni az egészet. Az üveg szebb 
lenne, mintha most teljesen megváltoztatnák az egészet. Az oldalának mindenképpen üvegnek 
kell lennie. 
 
Kiss Lajos a bizottság tagja 
 
Előírás, hogy ki kell tudni látni két oldalra. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Javasolja, hogy maradjanak az üvegnél, szép, egyöntetű. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Fából sokkal tartósabb és esztétikusabb lett volna. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Mibe kerülne az üveg? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Az előterjesztés végén olvasható: Javaslom az előző ülésre beterjesztett 15 db üvegtábla 
vásárlását, ott zárójelben olvasható az összeg. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Bruttó 661e Ft, a másik pedig 191e Ft. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta az üvegtáblák elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
186/2017.(XII.04) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Buszmegállók hiányzó üvegtábláinak pótlásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy rendelje 
meg a 15 db 8 mm vastag edzett víztiszta biztonsági üvegből méretre vágott 1240 x 2080 mm 
–es üvegtáblát kiszállítással 671.657,30 Ft-ért a CE GLASS Industries 6763 Szatymaz II. 
körzet 65.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Vancsura István 
Polgármestert a megállapodások megkötésére. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Célszerű lenne átfesteni a vasszerkezetet is. 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a 1332 hrsz-ú ingatlan használati szerződéséről, valamint a 
 használaton kívüli önkormányzati ingatlanokról  
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Ennek egy részét az előző testületi ülés előtt megtekintették. Az előterjesztés szerint most a 
vágóhídról lenne szó. Kell-e az, az önkormányzatnak, vagy továbbra is adják bérbe a 
Kiskunsági Nemzeti Parknak. Miért kell erről dönteni, ha még nem járt le? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Azért kell erről dönteni mert a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatósága megkereste az 
önkormányzatot, hogy amennyiben az önkormányzat nem kívánja hasznosítani, akkor ők erre 
pályáznának, felújítanák, de ezt nekik tudniuk kell, hogy hozzá fogjanak- e. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ha viszont úgy dönt a képviselő-testület, hogy nem adja bérbe, akkor nagyon szívesen 
felmondják a szerződést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Amikor ott voltak akkor azt beszélték, hogy egy kis ráfordítással szolgálati lakásnak meg 
lehetne csinálni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Nem kis ráfordítás kellene ahhoz, mert látszik, hogy nem lakás funkcióra épült. 
 
Győri István, képviselő 
 
Az 5. pontban a Kiskunsági Nemzeti Park 30 nap lehetőséget biztosít a Tiszaalpári 
Önkormányzat számára. A következő pontban meg 300 Ft/fő. Ha az önkormányzat el akar ott 
valakit szállásolni, 300 Ft/fő kérnek csak érte. Ha elmennek máshova ott 6000 Ft/fő, de lehet, 
hogy a polgármesternek az a jó, hogy minél többe kerül. A polgármester úrnak mindig az a jó, 
hogy ha fizetni kell érte, hogy minél többet ki tudjon fizetni, és ha elad valamit, akkor minél 
olcsóbban adja el. Az ő esküje pont az ellentétje.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A három pontot értelmezze már légy szíves a képviselő úr. 
 

(hangzavar) 
 
A lényeg a szerződés felbontása, és, hogy fehér asztal mellett meg tudja beszélgetni.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Szeretné, ha szó szerint lenne jegyezve, hogy ő a Kiskunsági Nemzeti Parktól kapott pénzt. 
 
Győri István, képviselő 
 
Nem mondtam, hogy kaptál pénzt a Nemzeti Parktól. 
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dr. Vancsura István, polgármester 
 
Most mondtad. 
 
Győri István, képviselő 
 
Ki mondta? Ne hazudozzál, engem már gyilkosnak is neveztél jegyzőkönyvbe. Tudod ki vagy 
te? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Mondjad? 
 
Győri István, képviselő 
 
Nem mondom. Ne hazudozzál olyanokat, amiket én nem mondok. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Nem szoktam hazudozni. Hazudozni más szokott. 
 
Győri István, képviselő 
 
Állandóan ki kiabálsz a kocsiból, hogy Győri Pista hazudik. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Mondtam ilyet persze, hogy vigyázzanak, mert becsapja őket. 
 
Győri István, képviselő 
 
Nem Tiszaalpár településért dolgozol. Nem tartod szem előtt a lakosság érdekeit. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Egy konkrét példát szeretnék hallani, hogy mi nem érdekel? 
 
Győri István, képviselő 
 
A Tiszaalpári Művelődési Házba azt mondtad, hogy tisztelt képviselő társaim, ha visszakéri a 
lakosság a pénzt, akkor kivessük a kommunális adót. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ne mondjál már olyat, amit én nem mondtam. 
 
Győri István, képviselő 
 
Melyiket. 
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dr. Vancsura István, polgármester 
 
Azt hogy a kommunális adót majd kivetjük. Folyamatosan vezeted félre a lakosságot. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Javasolja, hogy adják ugyanúgy bérbe a Kiskunsági Nemzeti Parknak, de a 30 napot ne egybe 
kapja meg az önkormányzat.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Évente 30 nap van, darabokba is ki lehet venni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Év elején egyeztessenek időpontot, hogy az önkormányzat mikor használhatja. 
 
Kiss Lajos a bizottság tagja 
 
Támogatja a javaslatot. 
 
Bartucz István településüzemeltetési előadó 
 
Alternatív javaslata lenne, amíg érvényes a bérleti szerződés addig elég lenne adni egy 
szándék nyilatkozatot a képviselő testületnek, hogy ha feljavítják, rendbe teszik, akkor tovább 
fogják adni. 
 
Kiss Lajos a bizottság tagja 
 
Polgármester úr tárgyaljon a részletekről, és annak függvényében döntenek. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy az 1332 hrsz- ú ingatlant átadják használatra a Nemzeti Parknak. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
187/2017.(XII.04) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Az 1332 hrsz-ú ingatlan használati szerződéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy bízza 
meg Dr. Vancsura István Polgármestert az 1332 hrsz-ú ingatlan használati szerződésének 
megújítására történő egyeztetésről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságával. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Az ingatlanok megtekintése alapján van-e valami döntés, javaslat? 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
A legnagyobb részétől jó lenne megszabadulni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Az Ady Endre utca nem nagy költségvetéssel lakható lenne. 
 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
Bethlen G. utcai ingatlanra nem nyert a pályázat, amiből fel szerették volna újítani. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Az ingatlanokat, negyedévenként át kellene nézni és karbantartani.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Javasolja, hogy a Dobó utcait értékesítsék.  
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Előtte tegyenek már ott egy kicsit rendet. Ami olyan azt vízteleníteni kellene. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Bethlen G. felújítása nem kerülne olyan sokba, csak a tűzfal, ami veszélyes. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Vissza kell bontani a tűzfalat és egy deszka végzárást kell csinálni. Ha lenne pályázat rá, 
szociális lakásokat lehetne kialakítani. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Állag megóvást kell csinálni mindegyiken. Az újfalui varrodánál most rend van. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Azt is meg kellene próbálni értékesíteni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy a Dobó utca 47 szám alatti ingatlan értékesítsék. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
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188/2017.(XII.04) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Dobó utca 47 szám alatti ingatlan értékesítéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Dobó 
utca 47. szám alatti ingatlan értékesítse. 
 
 
13.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Bejelentések 
 
Hozzászólás nem történt. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 17:46 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább 
munkáját. 
 

K.m.f. 
 

/:  Csernák Zsolt Sándor :/                                           /: Kiss Lajos/ 
            bizottsági elnök                                a bizottság tagja 

 


