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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 1685-2/2017. 
 
 

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

Bizottságának 2017. április 4-én 17:00 órakor tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor   
   Bartók István, dr. Csernus Tibor 
  Kiss Lajos (4 fő bizottsági tag)  

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

Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
           Molnár István Belső Ellenőr 
           Bartucz István településüzemeltetési előadó 
           Kapus Márta köztisztviselő 
           Kerekes András hangtechnikus 
          Cserkóné Mészáros Erzsébet 
          Mészárosné Gémes Brigitta 
      
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: Ajtai Elemérné, Kézsmárki László 
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 17:15 órakor megállapította, hogy a bizottság 4 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Bartók István bizottsági tagot. 
Megkérdezte Bartók Istvántól elfogadja-e a felkérést? 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
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 ASP pályázat hiánypótlásával kapcsolatban 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Kapus Márta titkársági ügyintéző 

 
3. Előterjesztés a Szent Imre téri parkolók kivitelezése kapcsán beérkezett  
 kivitelezői árajánlatokról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Bálint Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
4. Előterjesztés Tóth Csaba és Tóthné Szabó Ilona kérelméről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Bálint Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
1.) Napirendi pont:  
 

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

Molnár István, Belső Ellenőr 
 
Tisztelt Bizottság! Ez az előterjesztés az önkormányzatnak rendkívül előnyös konstrukciót 
vázolt fel, de ki kell egészíteni annyival, hogy nem családi bölcsőde, hanem mini bölcsőde 
lesz, mert így a pályázati úton nyerhető támogatása nagyobb. Elfogadás esetén fontos, hogy 
az Apraja Falva Közhasznú Egyesülettel már előre eldöntsék, hogy ha a pályázat nyer, és 5 
évig működtetik ezt a szolgáltatást, ami az önkormányzatnak kötelező feladata, akkor az 
állami támogatásból megvalósított, felújítások, amit 5 évig használ, akkor 5 év lejárta után - 
mikor a szolgáltatási kötelezettség megszűnik - díjmentesen átadja az önkormányzatnak. Az 
önkormányzatnak 5 évre nem volna jó olyan kötelezettséget vállalni, hogy az egyesülettel 
szemben hány millió Ft, követelés léphet fel. Amennyiben előre nem állapodik meg az 
önkormányzat az egyesülettel, hogy a szolgáltatást végzi és az 5 év lejártát követően átadja az 
ingatlant az értéknövekménnyel együtt és bérleti díjat nem kell fizetni: ezek a sarkalatos 
pontok, amelyeket a határozatba javasol felvenni a későbbi viták, félreértések elkerülése 
végett. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Elnézést, nem értette, milyen bölcsődeként működne tovább? 
 
Molnár István, Belső Ellenőr 
 
Mini bölcsőde. 
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Győri István, képviselő 
 
Úgy érzi, hogy a mini bölcsőde nem szolgálja ki Tiszaalpárt hosszú távon. Rövidtávon ez 
gazdaságos az önkormányzat részéről részben, de ez sem annyira gazdaságos, mert az óvodai 
ingatlanban kisebb beruházási költséggel meg lehet valósítani hosszú távra, nem mini 
bölcsődét, hanem egy nagyobb bölcsődét is. Tiszaalpáron lehetne gondolkodni abban, hogy 
egy másik bölcsődét csináljanak. A másik bölcsődét úgy tudná elképzelni, ha az 
önkormányzat komolyan, venné azt, hogy a bölcsődei ellátás kötelező feladat lesz. 
Tiszaalpáron van két ingatlan, ami per pillanat is bölcsődeként működik. Másik bölcsőde is 
kellene, hogy működjön Tiszaalpáron, mert december 31-ével kötelező feladata lesz az 
önkormányzatnak. Úgy érzi, hogy ez a mostani konstrukció gazdaságosan működik, de az 
önkormányzat sokkal gazdaságosabban tudná működtetni a bölcsődét, mert 492 e Ft/fő az 
állami normatív támogatás évente. A maszek bölcsődék működtetőinek 296 e Ft.  A mostani 
bölcsőde - ami működik - 50 %-ban a térítési díjat a Tiszaalpári Önkormányzat kiegészítette. 
Hosszú távon biztos, hogy nem gazdaságos. Úgy látja, hogy a képviselőknek hiába mondja, 
mert lágyszívűek, mert ami beruházást csináltak itt Tiszaalpáron háromszor - ötször annyiért 
valósították meg. Saját kicsinyes érdekeiket nézik. Nem mini bölcsődét kell Tiszaalpáron 
működtetni, mert nem hiszi, hogy 10 – 15 gyerek fog jelentkezni, mert 2 – 3 év múlva lesz itt 
20-30 gyermek és azoknak is biztosítani kell az ellátást. Nem hiszi, hogy úgy kell megépíteni 
egy beruházást, mint a napkollektornál, hogy 15 millió Ft. – ot kifizettek a fővállalkozónak és 
még 15 millió Ft. – ot az alvállalkozónak. Nem így kell megcsinálni valamit, hanem úgy kell 
megcsinálni, hogy gazdaságosan, a lakosságot kiszolgálja és minél kevesebb pénzébe kerüljön 
a lakosságnak. Ne az legyen a fővonulat, hogy olvasszák az aranyat, hogy minél több pénz 
elcsöppenjen, ha minél kevesebből is tudunk beruházást létrehozni, ami kiszolgálja a 
mindenkori törvényeket és kiszolgálja a tiszaalpári emberek igényeit. Az óvodában 
megszűnik egy csoport, ott felszabadul egy hely, csak a vizesblokkot kell csak átalakítani, és 
ez a leggazdaságosabb. Ha az önkormányzat működtetné, akkor ingyenes étkezést kapnának a 
gyermekek. Így, ha a vállalkozó működteti, nem lesz ingyenes az étkezés a gyermekeknek. 
 
Molnár István, Belső Ellenőr 
 
A képviselő úr két tárgykörben tett említést az egyik a gyermek létszám alakulása a másik 
pedig a gazdaságos működtetés. A gyermeklétszám alakulását ellenőrizte 7 évre 
visszamenőleg. Legjobb indulattal is azt lehet mondani, hogy stagnál, de inkább a csökkenő 
tendencia az irányadó. A képviselő úr attól fél, hogy a 14 fős mininek nevezett bölcsőde nem 
fogja kiszolgálni Tiszaalpárt, ez nem jó megközelítés, mert a családi napközi is 14 fővel 
indult volna, a gyermeklétszám alakulásától függ, ami most még nem lehet kérdés. A másik a 
gazdaságos működtetés kérdésköre. Az információk alapján jelenleg állami támogatásból, 
önkormányzati támogatásból és egy nagyon család - barát szülői térítésből fedezhető a 
bölcsőde működése. Ez úgy történik, hogy az önkormányzatnak egy fillér saját forrást nem 
kell invesztálnia és 5 év múlva új helyzet is lehet, ha megugrana a gyermeklétszám 
Tiszaalpáron, akkor biztos, hogy a forrás is megugrana. 
 
Győri István, képviselő 
 
Ő bölcsődéről beszélt, és nem az óvodai létszámról, amit a belső ellenőr ellenőrzött. Az nem 
igaz, hogy az önkormányzat nem ad pénzt, mert 21 ezer forintot ad gyermekenként. Összesen 
3 millió 500 e Ft –ot ad. 
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Molnár István, Belső Ellenőr 
 
Nem saját forrásából. 
 
Győri István, képviselő 
 
Akkor minek a forrásából adja az önkormányzat? 
 
Molnár István, Belső Ellenőr 
 
A központi költségvetésből. 
 
Győri István, képviselő 
 
Mindegy, hogy miből adja, de az önkormányzat ezt támogatásként adja. Étkezést nem kapnak 
a gyerekek a szülők finanszírozzák. A maszek szolgáltatás magasabb színvonalú: ez nagyon 
kérdőjeles, mert adott az eszköz állomány adott a helyiség. Egy forint bérleti díjat nem 
fizetnek azért a helyiségért, ingyenesen biztosítja számukra az önkormányzat. Ha annyira jól 
működtek, akkor nem kellett volna annyira leamortizálni azt az épületet. A múltkor 
megkérdezte a főnök asszonyt, hogy ha a gyermekek betegek lesznek és nem mennek a 
családi napközibe, az önkormányzat akkor is kiutalja nekik a 21 ezer forintot? Erre annyit 
mondott: hogy semmit. Az összes pénzt ellopják, erről szól itt a játék. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Ezek a sarkalatos pontok, amit a belső ellenőr úr mondott, ezek legyenek benne a 
határozatban.  
 
Molnár István, Belső Ellenőr 
 
Egy: bérleti díjat nem fizet, kettő: 5 év után térítésmentesen átadja a felújított 
értéknövekményt. 5 évig kötelezően végzi a szolgáltatást, azt követően újra tárgyalható és 
hosszabbítható. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Brigitől kérdezné, a családi napközi elnevezés maradhat a határozat-tervezet címébe? 
 
Mészárosné Gémes Brigitta 
 
Legyen mini bölcsőde. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, a részletezett módosításokkal. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozat-tervezetet. 
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71/2017.(IV.04.) 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 az 
Apraja Falva Közhasznú Egyesület (6100 Kiskunfélegyháza, Szent Imre herceg u. 39.) 
számára bérleti díj fizetése nélkül biztosítsa a Tiszaalpár, Alkotmány u. 28. sz. alatti épület 
használatát 2022. augusztus 31-ig, amennyiben az Egyesület a TOP 1.4.1 jelű pályázaton 4 
milliót Ft/gyermek vissza nem térítendő támogatást nyer. 
 
Fenti feltétel teljesülése esetén Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete az 
Apraja Falva Közhasznú Egyesülettel ellátási szerződést köt - a támogatói okirat Egyesület 
részére történő megküldése után - a bölcsődei feladatok ellátására.  
 
A feladat-ellátási szerződésnek tartalmaznia kell, amennyiben az Aprajafalva Egyesület nyer a 
TOP 1.4.1 jelű pályázaton, az öt éves fenntartási időszak letelte után térítésmentesen átadja a 
felújított értéknövekményt az önkormányzat számára, a fenntartási időszak alatt kötelezően 
végzi a szolgáltatást. 
A fenntartási időszak leteltét követően újra tárgyalható az ellátási szerződés. 
 
2.) Napirendi pont:  
 
 Tárgy: Előterjesztés az ASP pályázat hiánypótlásával kapcsolatban 
          Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
          Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Kapus Márta titkársági ügyintéző 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Hozzászólás nem történt. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozat-tervezetet. 
 
72/2017.(IV.04.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az ASP pályázat hiánypótlásával kapcsolatban 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
hatalmazza fel Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, és a támogatási 
jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezeti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja. 
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3.) Napirendi pont:  
 
 Tárgy: Előterjesztés a Szent Imre téri parkolók kivitelezése kapcsán beérkezett  
 kivitelezői árajánlatokról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Bálint Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző 
 
Győri István, képviselő 
 
Megint meghívnak 3 vállalkozót, akik között közel 500 - 600 ezer forint különbség van, ez 
bevett módszer.  
 
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. 
 
73/2017.(IV.04.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Szent Imre téri parkolók kivitelezése kapcsán beérkezett kivitelezői 
árajánlatokról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Szent 
Imre téri parkolók kivitelezése kapcsán beérkezett kivitelezői árajánlatok közül Via Nouve Bt. 
alternatív árajánlatát fogadja el, amely a költségvetési kiírás alapján bruttó 16 134 040 Ft, 
valamint járuljon hozzá a költségvetési kiíráson felül szükséges munkák Via Nouve Bt.- vel 
való elvégeztetésére, amelynek várható költsége kb. 500 000 Ft+ÁFA. 
Javasolja továbbá, hogy a Képviselő- testület hatalmazza fel Dr. Vancsura István 
polgármestert a Via Nouve Bt.-vel való szerződés megkötésére. 
 
 
4.) Napirendi pont:  

 
 Tárgy: Előterjesztés Tóth Csaba és Tóthné Szabó Ilona kérelméről 
           Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
           Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Bálint Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Rövid kiegészítést szeretne tenni. A rajzon látszik, hogy ez a telek belenyúlik a Kossuth Lajos 
utcába. Ez nem maradhat így. Tóth Csaba és Tóthné Szabó Ilona kérték, hogy ezt szüntessék 
meg. Az egyik javaslat szerint szüntessék meg ezt a kinyúló részt, és térítés nélkül átadják az 
önkormányzatnak. Erről már volt döntés, de nem történt semmi. A másik, hogy meg szeretnék 
osztani a telket és az önkormányzat ezt vállalja fel. A határozati javaslatba le van írva, hogy 
ez az átalakítás durván 200 ezer forintba kerül. A telekmegosztást olyan képen lehetne 
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bevállalni, hogy a földmérő, ha ezzel együtt csinálja, akkor ingyenesen megcsinálja, de a 
földhivatali bejegyzés költségét vállalják be, ha nem vállalják, akkor nem támogatják a 
kérelmet.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Amellett, hogy még ezt kérik, ami egy komoly értéknövelés, mert egy új telket hoznak létre 
számukra, de itt járulékosan eljárási díjak nagymértékben merülnek fel. Lényeges, hogy ők 
azt szeretnék, hogy az önkormányzat járjon el és tegye meg azt - és ennek a költségét vállalja 
- hogy a beépített terület alakuljon át beépítetlen területté. Nem tudja, hogy az építési hatóság 
felé milyen többlet költségek lennének az önkormányzat számára. Ott maradt egy épület és 
ahhoz lett igazítva az utcakép. Most le lett bontva az épület, most ki lehet egyenesíteni a 
telket. Ez az ő elemi érdekük is. Addig 1m2 –t nem tud építeni rajta senki, még a jelenlegi 
szabályozási vonalhoz nem igazodik a telekhatár. Az egy dolog, hogy ad át az 
önkormányzatnak négyzetmétert, de annak idején felvállalták, hogy az önkormányzat 
megcsinálja a rajzot és az egész telekalakítást, ezért cserébe megkapják a területet, erre azt 
mondta, hogy ez még egy bevállalható dolog. De most ott tartanak, hogy az önkormányzat 
ossza meg nekik a területet, amire azt mondja, hogy azt a plusz vonalat behúzni a 
földmérőnek nem egy bonyolult dolog, vállalják a költségeket ez is világos, de a lakóház 
udvar gazdasági épület minősítéséből beépítetlen területből való átminősítés költségeit nem 
érti, hogy miért alkudnák még bele. Ha egyszer megegyeztek, hogy ki mit vállal. Akkor is az 
volt, hogy amennyiben ők felvállalják a plusz költségét a telek alakításnak, akkor nyugodtan 
mehet a két teleknek a kialakítása, akár az akkori állapotok szerint is. Az akkori döntést nem 
látja elavultnak. 
 
Győri István, képviselő 
 
Annak idején megbízta a képviselő-testület dr. Csernus Tibort, hogy a földhivatalban járjon 
el, és ezt a telket egyenesítsék ki. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Őt nem bízta meg senki. Ez elsősorban földmérői kérdés. Amíg rajz nem készül, addig a jogi 
részét nem is lehet intézni. Annak idején is a földmérői költség és az ingatlan nyilvántartási 
átvezetési költség volt kiszámolva, 150 ezer forintnál nem volt kevesebb, de 200 ezer 
forintnál meg biztos nem volt több. Idáig eljutottak, hogy ezt meg kell csinálni, a földmérőt 
meg kell bízni, csinálja meg a rajzot, utána visszajön, és testület dönt róla, átveszik a tulajdont 
az okirat alá lesz írva. A rajz nem készült el ez alapján.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A határozat-tervezetet annyival kell kiegészíteni, hogy megbíznak egy ügyvédet meg egy 
földmérőt, hogy bonyolítsa a dolgot. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Amikor a rajz elkészül, akkor úgyis a testületnek döntenie kell, hogy ezt így elfogadja ebben a 
formában, és utána az okirat elkészítésében úgyis a polgármester meg lesz bízva és akkor 
majd közösen valakit felkérnek. Ha el van fogadva a vázrajz és azt aláírjak a felek, utána a 
polgármester úr fel van hatalmazva, hogy írja alá. Az épületnek a levétele a beépítetlen 
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területté való alakítása az, ami számára érdekes, mert semmi közük az épülethez és ők 
tegyenek valamit. Az a gyanúja, hogy valami bontást kellene igazolni.  
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Van közük hozzá. Az önkormányzat döntötte be a falakat, Bársony Lajos volt az aljegyző. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Gyakorlatilag ez egy üres terület. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Az a kérdés, hogy biztosan tudják-e, hogy ennek mik a költségei. A 130 ezer Ft, tartalmazza 
az épület levételének költségeit? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Nincs már rajta épület. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
De a tulajdon lapon van, tehát ő azt kéri, hogy ami a tulajdon lapon fel van tüntetve lakóház 
és udvar az változzon beépítetlen területté. Ez jogilag egy komplex dolog, mert le kell 
igazolni azt, hogy a bontás megtörtént, az bontotta el, aki elbonthatta, az, és oda szállította 
ahova szállíthatta. Az a gyanúja, hogy ők megérezték a helyzetnek a problematikáját és ezért 
akarják azt, hogy az önkormányzat csinálja meg. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Igen, mert a terület meg az önkormányzatnak kell. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Megértette, hogy a terület kell, de ide 1m2 nem fog tudni addig építeni senki, még az a vonal 
egyenes nem lesz, ez biztos. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Nem is akarnak építeni, úgy gondolja, hogy el akarják adni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
De aki megveszi, az azért veszi meg, hogy építeni akar, de nem lakóház udvart fog meg 
venni. Ha valaki CSOK – ra megvenné és építene, oda beépítetlen terület kell, ahhoz egyrészt 
a teleknek egy vonalba kell lenni a többivel, másrészt a lakóház udvar gazdasági épületnek el 
kell tűnnie és beépítetlen területté kell válnia. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Arról kell szavaznunk, hogy a tervező készítse el a rajzot. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Úgy gondolja, hogy a határozat-tervezet az jó, plusz a tervezőnek határidőt adni. Szerinte a 30 
napba bele kell, hogy férjen, és utána tudnak tovább lépni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, azzal a módosítással, hogy a földmérő készítse el 
a rajzot május 15-ig. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A határozat-tervezet többi részét is el kellene fogadni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A rajznak az elkészítésével nem lesz gond. A záradékolással lesz gond: annak a minimális 
határideje 30 nap. Leghamarabb is május 31. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, azzal a módosítással, hogy a földmérő készítse el 
a rajzot május 31-ig. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozat-tervezetet. 
 
74/2017.(IV.04.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Tóth Csaba és Tóthné Szabó Ilona kérelméről  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel 
dr. Vancsura István polgármestert, hogy a változási vázrajzot készítesse el a földmérővel, és a 
terjessze be a képviselő-testület elé. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 17:47 órakor bezárta. 

 
K.m.f. 

 
 

/:  Csernák Zsolt Sándor  :/                                          /:  Bartók István :/ 
a bizottság elnöke                                            a bizottság tagja 


