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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 1600/2017. 
 
 
 

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

Bizottságának 2017. március 27-én 17:00 órakor tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  Ajtai Elemérné, dr. Csernus Tibor 
  dr. Vancsura Zoltán (4 fő) 
  dr. Menyhárt Anett jegyző 

dr. Vancsura István polgármester 
   
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
   Szeidl József BKM.KH. Tiszakécskei JH. hivatalvezetője 
   Kiss Mária óvodavezető 
   Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
   Kapus Márta köztisztviselő 
   Kerekes András hangtechnikus 
   Bartucz István településüzemeltetési előadó 
   Leiz Gábor tűzoltóparancsnok 
   Molnár Péter természetfotós 
   Kordik Adrienn pályázó 
   Hódi Mihály 
   Kőrös Lajosné  pályázó 
   Kisné Szabó Erzsébet élelmezésvezető 
   Bártol István   
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tag: Bartók István, Kiss Lajos 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: Kézsmárki László 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 17:05 órakor megállapította, hogy a bizottság 4 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte dr. Csernus Tibor bizottsági tagot. 
Megkérdezte elfogadja-e a felkérést?  
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dr. Csernus Tibor, 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 Gondozási Központ intézményvezetői munkakörére érkezett pályázat 
elbírálásáról (zárt ülés) 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  

 
2. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat védőnő munkakör betöltésére 

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

 
3. Ezerarcú Tisza mente - Tiszaalpár és környéke című könyv megjelentetésének 

támogatása céljából Molnár Péter természetfotós bemutatkozása 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Molnár Péter természetfotós 

 
4. Előterjesztés Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár –Konyha 

szakfeladat – létszámának növeléséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök/Kisné Szabó Erzsébet élelmezésvezető 

  
5. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi mentő 

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

 
6. Beszámoló a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2016. évben 

folytatott szakmai munkájáról  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Sztakó Ildikó intézményvezető 

 
7. Beszámoló a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2016. évben folytatott szakmai 

munkájáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Kiss Mária intézményvezető 

 
8. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervéről 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
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9. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról 

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

 
10. Előterjesztés a külterületi és belterületi utak állapotáról és az időarányosan elvégzett 

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

11. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő, 0274/146 
helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában érkezett vásárlási szándékról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

12. Előterjesztés terembérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelemről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

13. Bejelentések 
Zárt ülés 

 
14. Előterjesztés Farkas Zoltán 6066 Tiszaalpár, Bethlen G. u. 49. sz. alatti lakos 

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

 
15. Előterjesztés Demeterné Dobos Ágens Tiszaalpár, Ady E. u. 104. szám alatti lakos 

étkezés térítési díjának elengedésére vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  

 
16. Előterjesztés Farkas Árpádné Tiszaalpár, Kinizsi u. 22. szám alatti lakos étkezés 

térítési díjának elengedésére vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  

 
17. Előterjesztés Hutflesz Jánosné Tiszaalpár, Wesselényi u. 7. szám alatti lakos étkezés 

térítési díjának mérséklésére vonatkozó kérelméről  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

18. Előterjesztés Cséplő Krisztián Tiszaalpár, Halász u. 3. szám alatti lakos étkezés térítési 
díjának elengedésére vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

19. Előterjesztés Nagyházi Miklós Tiszaalpár, Honfoglalás u. 13. szám alatti lakos étkezés 
térítési díjának elengedésére vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
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Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

20. Előterjesztés Boldog József Tiszaalpár, Toldi M. u. 51. szám alatti lakos étkezés 
térítési díjának elengedésére vonatkozó kérelméről (Az anyag később kerül 
megküldésre) 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  

 
Bartók István és Kiss Lajos bizottsági tagok 17:07 órakor megérkeztek a Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság ülésére, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma 6 fő 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 17:08 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább 

munkáját. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 17:12 órakor nyílt ülés keretében 
folytatta tovább munkáját. 

 
 
2.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat védőnő munkakör 
 betöltésére érkezett pályázat elbírálásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság tagja 
 
Egy pályázat érkezett. A diploma és a nyelvvizsga megléte kritérium a védőnői állás 
betöltésére.  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Elvileg, ha július végén sikerül a nyelvvizsgája, akkor meg lesz a diploma is. Szeretné 
kérdezni Adrient, ha minden sikerülne, és kiírják a pályázatot, július 14-ig meg lesz-e a 
diploma? 
 
Kordik Adrienn 
 
Igen. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Mert most július 14-i határidővel írnák ki a pályázatot. 
 
Kordik Adrienn 
 
A diplomaosztó július 14-én van. 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Ha július 14-én kapja meg a diplomát, akkor a beadási határidő július 17-ei lesz.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat- tervezetet július 17-ei beadási határidővel. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
56/2017.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat védőnő munkakör betöltésére 
érkezett pályázat elbírásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a védőnő 
munkakör betöltésére Kordik Adrienn, Csongrád, Új utca 19. sz. alatti lakostól érkezett 
pályázatot nyilvánítsa érvénytelennek, tekintettel arra, hogy a pályázó nem rendelkezik 
védőnői főiskolai oklevéllel. 
 
Javasolja a védőnő munkakör betöltésére 2017. február 20-án kiírt pályázat eredménytelenné 
nyilvánítását, tekintettel arra, hogy érvényes pályázat a kiírásra nem érkezett. 
 
Javasolja a védőnő munkakör betöltésére újabb pályázat kiírását a 190/2016.(X.07.) Kth. 
szerinti feltételekkel 2017. július 17-ei beadási és 2017. július 31-ei elbírálási határidővel. 
 
Javasolja - amennyiben nem érkezik pályázat vagy a beadott pályázatot visszavonják - a 
pályázatnak a fent megjelölt határozat szerinti tartalommal történő – a beadási és elbírálási 
határidők értelemszerű módosításával – ismételt kiírását. 
 
 

3.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Ezerarcú Tisza mente - Tiszaalpár és környéke című könyv megjelentetésének 
 támogatása céljából Molnár Péter természetfotós bemutatkozása 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Molnár Péter természetfotós 

 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Kíván-e Molnár Péter hozzászólni? 
 
Molnár Péter, természetfotós 
 
Bemutatkozna: Molnár Péternek hívják természetfotós és kertészmérnök, már régóta jár ide 
Tiszaalpárra. 12 éve felhívták a figyelmét az Alpári rétre, illetve a Holtágra. Kicsit 
közelebbről is megnézte és nagyon megtetszett neki. Bártol István kapcsán nagyon jól 
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megismerte a területet. Már 12 éve fotózza a falut és környékét, jobbára a természeti 
értékeket. Mostanra összegyűlt olyan anyag, amely alkalmas lenne egy könyv, illetve 
fotóalbum kiadására. Összeállítottak egy könyv-tervezetet. Ketten szeretnék megalkotni ezt a 
könyvet, ő adná a képanyagot, Bártol István pedig írná a szöveget. Ez egy fotóalbum lenne 
kilenc fejezettel, címe: Ezerarcú Tiszamente – Tiszaalpár és környéke alcímmel, ami 
bemutatná a Holtágat, a rétet az itteni ártéri erdőket, a pusztai környezetet a Bokrosi sós tót a 
termál tót. Tisza is benne lenne a Tisza virágzás kapcsán. Van itt egy borító-tervezet. Ezúton 
szeretné kérni a közgyűlést, hogy a kiadás költségeibe segítsenek. Vannak pontos adatai. 
Felvette a kapcsolatot a Debreceni nyomdával, kapott nyomtatási árajánlatot, illetve kapott 
attól a cégtől is, aki a tervezést készíti, a nyomtatási árajánlat az 1.392 000,-Ft + ÁFA 
darabonként, 1000 példányszámnál, illetve a tervezés költsége az 108 000 Ft. 1.767 000 Ft-ra 
jön ki a teljes nyomtatási költség. 216 oldal 30 x 24 cm fekvő formátumú könyvről lenne szó, 
fényes papírra nyomtatva, ez 240 képet jelent az albumba. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Nem látja az előterjesztésben, hogy megfogalmazódott-e konkrét pénzigény. Fontos adat, 
hogy csökkenne a költség, de gondolja, hogy egyéb intézményeket is megkeresett. Nagyon 
nehéz egy ilyet saját zsebből megfinanszírozni. Jónak és támogatandónak tartja az ötletet, de 
van-e konkrét összeg, hogy milyen támogatási összegre gondolt. 
 
Molnár Péter, természetfotós 
 
Alkotói díjat nem kérnek. Itt vannak a költségek, az önkormányzat döntse el, hogy mennyire 
futja 100%-ban vagy 50%-ban. Megközelíthetik másképpen is, hogy magát a kiadást 
megfinanszírozná ő, de kötnek egy megállapodást, hogy mennyit vesz az önkormányzat. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Ez utóbbi ötlet nagyon tetszik neki. Akár vendégeknek is lehet adni. Mindenképpen kellene, 
hogy az önkormányzat vásároljon ebből, mert ez nagyon jó reklám, hogy a falu jó oldalait is 
megcsillanthatjuk. Konkrét javaslata lenne 430 darabot nézett, 3 millióval számolt, 200 
darabnál már megvan a megtérülés. Egy 50 darabot gondolt, ami negyedes támogatást jelent. 
Ez lenne a határozati javaslata, hogy ebből a könyvből 50 db-ot mindenképpen vásároljon az 
önkormányzat. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A pénzügyeket a zárszámadáskor fogják pontosan látni. Nem tudja, mennyire sürget az idő? 
 
Molnár Péter, természetfotós 
 
Nem sürget. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Akkor szóba jöhetne az a variáció is, amit képviselő úr mondott, hogy egy bizonyos 
mennyiséget megvásárolhatna az önkormányzat, vagy a másik variáció, hogy megnézi az 
önkormányzat milyen pénzügyi támogatást tud adni. De ehhez tudni kell a tavalyi év zárását, 
mert az idei évi költségvetés az eléggé ki van feszítve. A zárszámadás április vége felé 
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várható. Akkor konkrét összeget is tudnak mondani. Mindenképpen köszöni, látta a képeket, 
tényleg csodálatos. Olyan madártan és olyan természeti fotós képek, amit csak nagyon ritkán 
lehet látni, madarak különböző pozíciójából. Jó reklám a településnek. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
A következő ülésre, mint határozati javaslat kerüljön be, hogy legalább egy 50 darabot vásárol 
az önkormányzat. 
 
Molnár Péter, természetfotós 
 
Még nem dőlt el a könyv ára, lehet 5000 Ft is. Ez a könyv csak a természetről fog szólni, lesz 
egy pár kép a templomról is. Többé-kevésbé az előbb felsorolt élőhelyekről, és sok-sok 
állatról, madárról lesz szó benne. 
 
4.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár –
 Konyha szakfeladat – létszámának növeléséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök/Kisné Szabó Erzsébet élelmezésvezető 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Hozzászólás nem történt. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat- tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
57/2017.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár – Konyha 
szakfeladat – létszámának növeléséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár –Konyha szakfeladat – létszámának 
egy fővel történő növelését engedélyezze 2017. március 16-tól 2017. május 30-ig.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2017. évi költségvetési rendelet fentieket 
tartalmazó módosításának képviselő-testület elé terjesztésére. 
 
5.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi 
 mentő tűzvédelmi tevékenységéről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
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 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság tagja 
 
Kérdezné, a tűzoltóparancsnok úrtól, szeretne – e szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Leiz Gábor, tűzoltóparancsnok 
 
Pár szóban szeretné, kiegészíti. Ami nem volt benne, hogy Tiszaalpárt érintően a tavalyi 
évben összesen 33 káresemény volt. Ebből 12 tűzeset volt és 21 mentés. Rendkívüli 
káresemény nem történt. Talán a gázvezeték-szakadás. Erre jobban odafigyeltek, de emberélet 
nem volt veszélyben. Megragadná a lehetőséget, hogy a szabadtéri tűzoltás szabályaira 
felhívná a figyelmét a tiszaalpári lakosoknak. Nem győzik hangsúlyozni, hogy nekik nagy 
erőt vesz igénybe az, ha az emberek tüzet gyújtanak, és ki kell menni el oltani. Az államnak 
ez sok pénzébe került és ez által szabályozta a szabadtéri tűzgyújtás lehetőségét. Meg van 
különböztetve a külterület és a belterület. A külterületen való égetés minden esetben 
engedélyhez kötött, a kecskeméti katasztrófa kirendeltségtől kell engedélyt kérni a szabadtéri 
tűz gyújtására, ezt meg is szokták adni, 3000 Ft - os illetékbélyeg ellenében történik. Az 
engedély birtokában lehet tüzet gyújtani külterületen. E nélkül bírság kerül kiszabásra. 
Szeretné hangsúlyozni, hogy kérjék meg az engedélyt, meg fogják kapni. A belterület kicsit 
eltér, alapvetően minden esetben tilos a belterületi égetés, kivéve, ha az önkormányzat 
rendeletben szabályozza. Tiszaalpáron ez rendelkezésre áll. Tiszaalpár belterületén október 1. 
és április 30. között lehet égetni, kivéve a vasárnapot és az ünnepnapokat, mert akkor tiltja a 
rendelet. Kerten belül lehet növényi hulladékot égetni, de ha vasárnap ki kell jönniük 
valahova, akkor meg kell, hogy bírságolják, mert a vasárnapot tiltja a rendelet. Nekik ezt 
szigorúan kell venni. Köszöni a Tiszaalpári Önkormányzat részéről a tavalyi évi támogatást. 
A tűzoltóság a beavatkozásokhoz szükséges berendezéseit fejleszti ezekből a pénzekből. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Elvileg a tanya külterület. Mi a helyezet az avar égetéssel a tanyaudvaron? 
 
Leiz Gábor, tűzoltóparancsnok 
 
Oda is engedélyt kell kérni. Ha tűz gyújtási tilalom van, akkor a hatóság sem adhat engedélyt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Köszöni szépen parancsnok úrnak a részletes beszámolót.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat- tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
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58/2017.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi mentő 
tűzvédelmi tevékenységéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi mentő tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek. 
 
6.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Beszámoló a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2016. 
 évben folytatott szakmai munkájáról  
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Sztakó Ildikó intézményvezető 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Hozzászólás nem történt. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat- tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
59/2017.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2016. évben 
folytatott szakmai munkájáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2016. évben folytatott 
tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek. 
 
7.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Beszámoló a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2016. évben folytatott 
 szakmai munkájáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Kiss Mária intézményvezető 
 
dr. Vancsura  Zoltán, a bizottság tagja 
 
Beszámolóból látható, hogy megfogalmazódik egy igény, számítástechnikai eszközre. Az 
lenne a kérdése, hogy konkrétan miről lenne szó, és mekkora összegről?  
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Kiss Mária, Óvodavezető 
 
Minden csoportnak egy laptopot szerettek volna vásárolni. Ahogy olvasható a beszámolóban 
a pedagógus életpálya modell kihívásai ezt megkövetelik tőlük. Saját eszközeikkel próbálják 
ezt a hiányt fedezni. Jelen pillanatban azért nem tartja szükségesnek egy újabb igény 
benyújtását, mert egy települési pályázat van folyamatban, amelynek jelentős része erre 
fordítódna. Jó lenne, ha minden csoport rendelkezne saját laptoppal és szeretnék az irodai 
gépeket is felújítani. 
 
dr. Vancsura  Zoltán, a bizottság tagja 
 
Ez 1,5 - 2 millió Ft-os igény? 
 
Kiss Mária, Óvodavezető 
 
Igen. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Észrevétele lett volna, gyanítja, hogy csak elírásnak tekintendő a 14 oldalon időrendi 
sorrendben fel vannak sorolva, egyéb képzések alatt azok a programok, amelyeken részt 
vettek. Úgy gondolja, hogy miután ez a 2015 – 2016 – os évi beszámoló és 2016. augusztus 
31-ig szól, a 13. Bársony Mihály tekerőlantos találkozó 2015 őszén megrendezetett tetszetek 
volna írni. Ez inkább csak zárójeles megjegyzés. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat- tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
60/2017.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2016. évben folytatott szakmai 
munkájáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2016. évben folytatott szakmai munkájáról szóló 
beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
8.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési 
 tervéről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Az eljárástípusoknál az van feltüntetve, hogy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, akkor ez 
konkrétan azt jelenti, hogy előre meghatározott számú meghívott részvételével 
tulajdonképpen egy egyeztetés keretében kerülne pontosításra, majd a kiválasztásra a 
kivitelező.  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Igen. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat- tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
61/2017.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az 
alábbiak szerint fogadja el a 2017. évi közbeszerzési tervet. 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve  

 A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

CPV kód 
Irányadó 
eljárásren

d 

Tervezett 
eljárási 
típus 

Időbeli ütemezés 
az eljárás 

megindításának, 
illetve a 

közbeszerzés 
megvalósításána

k tervezett 
időpontja 

szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja vagy a 

szerződés 
időtartama 

II. Építési beruházás      
Vállalkozási – kivitelezési 

szerződés 
(TOP-4.1.1-15 kódszámú 

pályázat) 

 nemzeti 

hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos 
eljárás 

III. negyedév IV. negyedév 

Vállalkozási – kivitelezési 
szerződés 

(TOP-3.2.1-15 kódszámú 
pályázat) 

 nemzeti 

hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos 
eljárás 

III. negyedév IV. negyedév 

Vállalkozási – kivitelezési 
szerződés 

(Az adósságkonszolidációban 
részt nem vett települési 

önkormányzatok fejlesztési 
támogatása-2015.) 

45212212 és 
DA03 

45230000 
Uniós 

hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos 
eljárás 

III. negyedév IV. negyedév 

Vállalkozási – kivitelezési 45212212 és Uniós hirdetmény III. negyedév IV. negyedév 
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szerződés 
(Az adósságkonszolidációban 

részt nem vett települési 
önkormányzatok fejlesztési 

támogatása-2016.) 

DA03 
45230000 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

Vállalkozási – kivitelezési 
szerződés 

(Az adósságkonszolidációban 
részt nem vett települési 

önkormányzatok fejlesztési 
támogatása-2016.- 

Polgármesteri Hivatal 
tetőhéjazat felújítása) 

45261000 nemzeti  II. negyedév III. negyedév 

Vállalkozási – kivitelezési 
szerződés 

(Az adósságkonszolidációban 
részt nem vett települési 

önkormányzatok fejlesztési 
támogatása-2016.- 

Hagyományőrző Ház 
tetőhéjazat- nyílászáró 

felújítása) 

45261000 nemzeti  III. negyedév IV. negyedév 

III. Szolgáltatás-megrendelés      
Tervezési szerződés 

(Az adósságkonszolidációban 
részt nem vett települési 
önkormányzatok fejlesztési 
támogatása-2015.) 

 nemzeti 

hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos 
eljárás 

II. negyedév III. negyedév 

Tervezési szerződés 
(Az adósságkonszolidációban 
részt nem vett települési 
önkormányzatok fejlesztési 
támogatása-2016.) 

 nemzeti 

hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos 
eljárás 

II. negyedév III. negyedév 

 
 
9.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Kérdése lenne, hogy az EFOP 3.9.2 pályázat vonatkozásában, van az első mondat végén olyan 
mondat, hogy buszköltség beépítése, ez konkrétan mit jelent? 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A pályázatba lett beletéve ez a költség. Ha nyerne a pályázat, akkor akár a gyerekek 
buszoztatása is tovább mehetne. Ebből a pályázatból, tovább lehetne fedezni a VOLÁN felé 
történő költségeket. 
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dr. Vancsura István, polgármester 
 
Sajnos a pályázatokról még mindig nem sokat tudnak, talán május 20 - ra van valami terem 
lekötve, ami során elvileg kapnak tájékoztatást. Az orvosi rendelőket és az iskolát érintené, 
mert a kerékpárút most lett kiírva. Ezt a kettőt érintené, amit tavaly augusztus óta várnak. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Az erőgép beszerzése beleférne? Ezt lefedné? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Igen. Kérdezné a hivatalvezető urat, hogy a TOP - os pályázatról esetleg tudna- e valamit 
mondani? 
 
Szeidl József BKM.KH. Tiszakécskei JH. Hivatalvezetője 
 
A megyén azt hallották, hogy megszületett a döntés, de még nem kerültek eredmények 
hozzájuk sem. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ha az iskolánál nyernek is, nagyon kétséges, hogy meg tudjuk-e csinálni, mert nyáron lehetne 
kivitelezni, de félő, hogy ki futnak az időből. 
 
10.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a külterületi és belterületi utak állapotáról és az időarányosan 
 elvégzett feladatokról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A földutak kimérése elindult valamilyen szinten. Javasolná ehhez a napirendi ponthoz, hogy 
most a zárdai út lett kimérve, de ahol engedi az út szélessége, mert vannak olyan helyek, ahol 
12 méter széles az út – mert ott árok és fasor volt – oda elég volna ha 7 – 8 métert mérnének 
ki útnak, oda ültessenek fákat. Lehet, hogy egyszer az önkormányzatnak még haszna lehet 
belőle, másrészt lehet, hogy a karó megint eltűnik, ezért javasolná az árkot meg faültetést. 
Másrészt a Chijaviza Kft-nek is érkezett hozzá egy kérése, de úgy tudja, hogy már Boris 
Ferenc közterület felügyelő is felvette velük a kapcsolatot. Vannak bizonyos földterületeik, 
amiket nem  tudnak megközelíteni, mert be van szántva az út, nem tudja elindult-e már valami 
féle folyamat az önkormányzat részéről. Polgármester úrtól kérdezné, hogy erről 
szavazzanak-e és akkor fog el indulni?  
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Igen, szavazzanak róla. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Van egy anyaga arról, hogy a Chijaviza Kft. melyik területeket nem tudja megközelíteni. A 
Tolnai Endre tanyája a kereszt után menne befelé Bokros irányába, ők onnan tudnák 
megközelíteni a területet, de ki kellene mérni, mert fel lett szántva. Ha Boris Ferenc felvenné 
a kapcsolatot a Chijaviza Kft. - vel csak annyira, hogy meg tudják közelíteni a területet és ne 
legyen konfliktus a szomszédos földtulajdonosokkal. Bartucz Istvánt kérdezné, hogy a rétbe is 
volt ilyen konfliktus, az rendeződött? 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó 
 
Folyamatban van, több napos munka. Pénteken meg lett tárcsázva két soron. Most 
tulajdonképpen csak egy nagyon keskeny nyomtáv van, most a fasort kell kitakarítani a Tisza 
parton, mert mérés után kiderült, hogy kisebb lett hely, sokkal arrébb van a nyomvonal. 
Fordítva kellett volna csinálni, hogy először kivágni a fát, utána kimérni, kikarozni. Az a hiba 
következett be, hogy először fel lett szántva, egy darabig járhatatlan volt, de most már annyira 
járható, hogy be tudnak menni a horgászok. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Az a baj, hogy a Tisza felől benőttek a japánakácok és az nincs folyamatosan takarítva. Nem 
tudja ez a zúzó, ami van az önkormányzatnak az alkalmas arra, hogy ezt megcsinálja? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Megbeszélték Barna Sándorral, ő azt elvállalta. Holnaptól kezdve jön a Palócz Gábor nem 
folyamatosan, de valameddig jön, és a gréder ki tudja tolni. Egy nap kell gépjavításra, de 
utána folyamatosan tudja csinálni. Folyamatban van a nemzeti parkkal a kimérés. Minden 
kritikus pontot megnéznek, ahol gond van, és elkezdik a tavaszi útfelújításokat. A Nagy-
György tanya felé vezető út egy része járhatatlan, szétveri az autókat. Azon csodálkozik, hogy 
nem fordultak még az önkormányzathoz kártérítési igénnyel. Azt külön meg kell nézni, és 
akár árajánlatot kérni rá, hogy mennyibe kerülne. Ott a kátyúzás nem elég, minden évben 
megkátyúzzák, bizonyos részén még elmegy, de a kántor-part felé az első kanyar, ami a 
csatornával párhuzamosan megy, az-az 1 km – es út járhatatlan. A Petőfi utca vége is így fog 
járni, ha valamit nem csinálnak. Azt javasolja, hogy kérjenek akár a Duna Aszfalt Kft. - től 
vagy bárkitől egy szakértőt, aki ad egy tippet, hogy legolcsóbban mit lehet csinálni. Mart 
aszfaltos ajánlatok folyamatosan jelentkeznek, különösen most, hogy elindulnak az 
útjavítások. Ha egy-egy szakaszt megcsinálnak évenként, akkor is előrehaladunk. Az, hogy 
egy úton nem lehet eljárni, az egy tarthatatlan állapot. Meg kell terveztetni, hogy egy kijáraton 
jöjjön a Mikszáth és a másik út, de az is tarthatatlan, hogy van egy út és le van zárva, nem 
lehet megközelíteni. Nem is lehetett megcsináltatni az adósságkonszolidációba, mert földút, 
de ha megtervezésre kerül, akkor meg lehet csinálni. Következő testületi ülésre behozzák ezt, 
hogy terveztessék meg.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Lesz-e a belterületi utak kátyúzása tavasszal? Tervbe van-e esetleg? 
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dr. Vancsura István, polgármester 
 
A tervező már dolgozik, meg kell terveztetni az adósságkonszolidációs pénzből az útjavítást, 
és bármennyire is fontos lenne, úgy gondolja, hogy nem szabad költeni már kátyúzásra. 
Aminek volt értelme, kitakarították, rendbe tették. Kérte, hogy április végére, május közepére 
legyen kész a terv, utána kiírják a kivitelezést. Jó lenne, ha a nyáron a kivitelezés is 
megtörténne. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Azokra az utakra gondolt, amik nem lesznek újraaszfaltozva és kátyús, pl: zárdai út. Dobnak 
bele egy kis fehér követ, de az elég hamar kijáródik. Elég sokan mennek a zárdához, és ha ott 
valaki defektet kap, rá is verheti az önkormányzatra. Kimérették a zárdai utat, de a homokos 
résznél meg kellene metszeni a fákat. Letették a karókat, de aki szélesebb traktorral vagy 
szerelvénnyel érkezik, nem fér el ott, és bemegy a földtulajdonosok vetésébe. Az akácfákat 
egy kicsit megnyesnék, akkor rendbe lenne a dolog. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Felhívja, a figyelmet a Dózsa György útról megy egy pici kis útszakasz, ami az Esze Tamás 
utca végét éri el, gyakorlatilag járhatatlan kátyús útról van szó, azzal valamit kellene csinálni. 
Az - az útszakasz megérdemel egy szilárd aszfalt burkolatot, mert rengetegen járnak rajta. 
Kérné szépen javítani. Azon az útszakaszon annyi kátyú van, hogy ki sem lehet kerülni. A 
belógó fák: a kapcsándi tanyától megy az út kifelé, már egy autó sem fér el az ágaktól, az út 
egyharmadát elfoglalják az ágak.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Nyesőgépre kellett volna beadni a pályázatot. Pillanatok alatt meg volnának nyesve az útszéli 
fák. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Mindig a létszámmal van gond. A közfoglalkoztatotti létszám talán áprilistól emelkedik. Elég 
nehéz a kérdés a munkaerő oldaláról, a közfoglalkoztatottakkal, amit tudnak, azt csinálják. 
Próbálják elérni, hogy az önkormányzatnál foglalkoztatott gépészek is egy gépet kezeljenek, 
mert akkor rendben van tartva a gép. A Balázs kiesésével kicsit felborult a rend, mert abban 
bíztak, hogy a két gépet ő fogja kezelni, mert neki van rá jogosítványa. Most pillanatnyilag 
senkinek nincs. Áprilisban indul egy tanfolyam, oda megpróbálnak három gépészt is 
beiskolázni. Ez egy 60 órás tanfolyam, a pénzügyi lehetőségek is engedik. Bízik benne, hogy 
ebben is tudnak előre lépni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Tavalyi évben garanciális problémaként merült fel a játszótérnél, ahol a csatorna átvezetés 
van, és még mindig nem történt semmi. Polgármester úr mondta, hogy a hibalistába belekerül.  
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dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az az út nem az önkormányzaté. A Közútkezelővel fogja felvenni a kapcsolatot, hogy 
ezeknek az utaknak az átvágását ők ezt jóváhagyják? Petőfi utcát is áprilisra ígérték, hogy 
jönnek és ezeket a dolgokat rendbe teszik. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Módosító javaslatok? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A következő testületi ülésre hozzanak be árajánlatot a kántor parti út bizonyos szakaszaira, 
hogy mit tudnak vele kezdeni. A másik a Chijaviza Kft. kérelme. Annyi zúzott kő van, hogy a 
játszótérnél a kátyúkat be tudják szórni. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Az a baj a játszótér melletti útszakasszal, hogy ha zúzott kővel megszórják és elmegy ott egy 
autó, akkor porfelhő keletkezik, és mind a gyerekekre fog szállni. Az Esze Tamás utcaiak 
nagyon türelmetlenek már az útjukkal kapcsolatban. A zárdai út helyreállítása alkalmával egy 
eső elvezetőt lehet csinálni, hogy ne legyenek a 2- 3 évvel ezelőtti dolgok, mikor megállt a víz 
az út közepén, esőgyűjtő árkot időszerű volna oda csinálni. Esetleg gréderrel úgy eltolni, hogy 
le is folyjon a víz. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Polgármester úrral felmérik, hová kellenének árkokat csinálni. Legalábbis az idén nyáron 
mindenképpen, mert ha bejön az ősz, utána megint nem tudnak vele mit kezdeni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a kiegészített határozat- tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
62/2017.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a külterületi és belterületi utak állapotáról és az időarányosan elvégzett 
feladatokról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a külterületi és belterületi utak állapotáról és az időarányosan elvégzett feladatokról szóló 
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
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11.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő, 
 0274/146 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában érkezett vásárlási szándékról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Ennél a napirendi pontnál arról kellene dönteni, hogy az önkormányzat elkívánja-e adni ezt a 
területet a kérvényező számára. Ha igen akkor értékbecslést kell készíttetni erről a területről. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Ha az értékbecslés a vevői szándéktól messzebb áll, akkor is hajlandó a vevő érte többet adni? 
Oké, hogy 1 millió 700 e Ft - ért meg akarja venni, de mi lesz, ha 2 millió 500 e Ft lesz, 
hajlandó lesz érte megadni egyáltalán, felbecsültessék, vagy ne becsültessék? Ne dobják ki azt 
a pénzt. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Annyiért nem szabad eladni azt a területet. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ha valaki tüzetesebben átnézi azt az értékbecslést, amit a Bartucz úrék végeztettek el az elég 
alaposan tárgyalja a földterület minőségét. A Békés Credit is, ha egy korrekt étékelést próbál 
csinálni, akkor ezeket figyelembe kell, hogy vegye. Azt gondolja, hogy régóta használják, és 
családi kötődés is van a területhez. A Békés Credit Kft. 20-30 e Ft-ért készíti el az 
értékbecslést. Javasolja, értékeltessék fel. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja. 
 
Megoldás lehet, hogy megbízzák a vevőt ezzel, hogy értékeltesse fel újra. Így az értékbecslés 
költsége nem az önkormányzatot terheli. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat- tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
63/2017.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő, 0274/146 
helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában érkezett vásárlási szándékról 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 
Tiszaalpár 0274/146 helyrajzi számú ingatlant értékesítse, kérje fel dr. Vancsura István 
polgármestert és dr. Menyhárt Anett jegyzőt, hogy a 0274/146 helyrajzi számú ingatlan új 
értékbecslésének elkészíttetéséről gondoskodjon, azt a Békés Credit Kft-vel készítesse el.  
Az értékbecslés költségét a 2017. évi költségvetés tartalékkerete biztosítja. 
 
12.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés terembérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelemről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Érkezett egy kérelem. Nem tértek ki, hogy milyen Istentiszteletet szeretnének tartani, és 
melyik terembe? Kérdés, hogy milyen vallású felekezet ez? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Inkább lelki segély szolgálatról van szó. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Arra gondolt, hogy nem-e valami szekta jellegű. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Nem. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Szabad vallásgyakorlat van. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Két órát vesz igénybe, ne erőltessék. Ha valakinek lelki segélyre van szüksége, megtalálja a 
lehetőséget, ha pedig vallásgyakorlás, akkor az egy önálló dolog. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat- tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással 
nem fogadta el a határozatot. 
 
dr. Menyhárt  Anett, jegyző 
 
Nincs meg az egyszerű többség. 
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dr. Vancsura István, polgármester 
 
Akkor a testület dönt, illetve nincs képviselő - testületi ülés napirendi pontján. 
 
dr. Menyhárt  Anett, jegyző 
 
A pénzügyi bizottság átruházott hatásköre, nem fogadta el a kérelmet így marad az eredeti 
terembérleti díj. 
 
13.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Bejelentések 
 
Kerekes András, hangtechnikus 
 
A Vízműtől - Kiskunfélegyházáig megcsinálják utat, de olyan szinten leromlott a Vízműtől 
Alpárig is. Nem tudja, kit kellene felhatalmazni, aki a Kiskunfélegyházi Polgármester Úrral, 
felvenné a kapcsolatot. Sokan használják ezt az utat. Különösen a Borsihalmi fénysorompótól 
van egy szakasz, ahol az alacsonyabb autóknak le is ér az alja. Ha nem csak Tiszaalpár állna e 
mellé oda, hanem Kiskunfélegyháza is, hiszen ő miattuk van a nagy kamionforgalom. Addig 
nagyon jó út volt még a kamionok el nem kezdtek ott közlekedni. Valami összefogással, ha a 
Kiskunfélegyházi polgármester úr is mellé állna ennek a dolognak, akkor hátha nagyobb 
volna az esély. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Gyakorlatilag katasztrofális, lassan rosszabb állapotú lesz, mint a zárdai vagy a bekötő út. 
Hiába fogják megcsinálni, az okokat említette a felszólaló. Pont az a baj, hogy hihetetlen nagy 
kamionforgalom van. Nagyon sok a görög, ukrán és a román kamion. Ezek az utak akkor 
kezdtek el tönkremenni, mikor bevezették az útdíjat. Hiába csinálják meg, egy-két év múlva 
ugyanígy fog kinézni. Azt kellene elérni, hogy csak célforgalmat engedjenek be. 
Kiskunfélegyháza és Tiszaalpár között ki kellene rakni egy 24 tonnás tilalmat és csak a 
célforgalmat engedni be. Onnantól kezdve nem lesz tönkre ment út. Haláleset is köthető ehhez 
az úthoz. Esőben konkrétan életveszélyes. Ha van tárgyalás a közútkezelővel, követelné, hogy 
rakjanak ki kamionforgalmat tiltó táblát. Ugyanígy tönkre fog menni a Tőserdőt és Alpárt 
összekötő út. Minden út tönkre fog menni, mert nem bírják a 24 tonnás kamionokat.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Az útdíjas útszakasz pont úgy van kialakítva, hogy a 44-en végig megy az elkerülőig, az 
elkerülőn elmegy az 5-ig és az 5-ön kellene Kiskunfélegyháza felé mennie. Amennyiben 
nincs megrakodva a jármű, akkor teheti meg azt, hogy célforgalommal közlekedik. Nagy 
valószínűséggel a kutyatáphoz mennek. Ezeknek üresen célforgalom szintjén meg van 
engedve. Elvileg Újfalun nem volna szabad közlekedni semmilyen módon. Ezeknek a 
járműveknek megrakodottan nem volna szabad jönniük. A 40 tonnásokat az út díjas szakaszra 
kitolják, azok csak ott mehetnek. Főszabály szerint a rendszer azért van kitalálva, hogy ezek 
ellenőrzik azt, hogy amelyik 40 tonnával megy, annál az útvonal engedély eleve úgy van 
megadva, hogy át kell haladnia bizonyos ellenőrző pontokon, és ha nem megy át, akkor 
büntetik. Ezek nagy valószínűséggel nem megrakodott járművek.  
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Ha kitennének a Királysarokhoz és a falu központjába egy 10 tonnás táblát, akkor 
gyakorlatilag ki zárnák az üres kamionok átmenését is.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A Közútkezelő igazgatója ismeri az állapotokat. Az államtitkár úrral is levelezésbe vannak, 
hogy miért nem? Nem csak erre, hanem a Bokrosi útra is. Most legutóbb azt a választ kapták, 
hogy a Kiskunfélegyházi út fontosabb. Ismerik ezeket az állapotokat, de a pénzügyi 
lehetőségeik behatároltak. Az államtitkár úr Szabolcs megyei. Elég sok út meg javult most 
Szabolcs megyében. Mindig kikerülnek bennünket, ezeket az útépítések. Lázár miniszter úr 
olyat mondott, hogy mintafalvakat szeretnének kiválasztani, jegyző asszony a levelet nagyon 
szépen meg kell fogalmazni oda is.  
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Itt már halálos baleset is volt, meg többen kötöttek ki az árokban pont az út miatt. Fel van 
türemkedve az út széle, és ha jön szemben egy kamion, ledobja az autót. Hármat ő maga is 
tud, és mind a három autó totálkáros lett. Az a baj, hogy Tiszaalpár gazdátlan, egyik fele 
Tiszakécske, másik fele Kiskunfélegyháza.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Megkérték a rendőrségtől a baleseti statisztikát, azt is csatolni fogják a levélhez.  
 
 
Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 18:30 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább 
munkáját. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  Csernák Zsolt Sándor  :/                                           /:  dr. Csernus Tibor:/ 
       a bizottság elnöke                                    a bizottság tagja 

 


