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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám:1467/2018. 
 
 
 

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

Bizottságának 2018. március 29-én 17:00 órakor tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  Bartók István, dr. Csernus Tibor 
  Kacziba Sándor, Kiss Lajos (5 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  

Kiss Mária Óvodavezető 
   Kőrös Lajosné Gondozási Központ vezetője 
   Sztakó Ildikó Könyvtárvezető 
   Bartucz István településüzemeltetési előadó 
   Kapus Márta pályázati koordinátor 
   Kádár Ákos környezetvédelmi ügyintéző 
   Dömötör István 
   Bende Tímea 
   Fodor Tibor 
   Bindor László Zoltán 
   Ötvös Rozália 

Kisné Szabó Erzsébet élelmezésvezető 
    
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok:Kézsmárki László, dr. Vancsura Zoltán 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 17:11 órakor megállapította, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes.A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Bartók István bizottsági tagot. 
Megkérdezte elfogadja-e a felkérést? 
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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 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét.       
 
Napirendi pontok:  
 

1. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő, a Tiszaalpár 
Dobó utca 47. sz. vonatkozásában érkezett ajánlatokról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

2. Előterjesztés reform menü bevezetéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök /dr. Vancsura István polgármester  
 

3. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

4. Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00024 kódszámú pályázat kivitelezői 
közbeszerzéséről  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

5. Előterjesztés a TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00011 kódszámú pályázat kivitelezői 
közbeszerzéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

6. Előterjesztés a Tiszaújfalui Gyermekekért Alapítvány kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

7. Előterjesztés a Településünkért Egyesület kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

8. Előterjesztés Az Áldott Légy Teremtésvédelmi Egyesület, valamint Bártol Réka 
kérelméről  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
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9. Előterjesztés a Gondozási Központ 2017. évi munkájának értékeléséről 
Előterjesztő: Kőrös Lajosné intézményvezető 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

10. Beszámoló a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2016-2017. nevelési évben 
folytatott szakmai munkájáról 
Előterjesztő: Kiss Mária intézményvezető 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

11. Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda továbbképzési programjáról 
Előterjesztő: Kiss Mária intézményvezető 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

12. Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.17.) Ör. 
számú rendeletének módosításáról  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

13. Előterjesztés Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttműködési megállapodás 
megkötéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

14. Előterjesztés Tiszaalpári Vadásztársasággal kötendő együttműködésről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

15. Előterjesztés a 1332 hrsz-ú ingatlan használati szerződéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

16. Előterjesztés a skanzen alatti területen telepítendő gyümölcsöskertről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

17. Előterjesztés járdaépítési kérelmek elbírálásáról  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

18. Előterjesztés Donka István kérelméről  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

19. Előterjesztés gyereknapi programokról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

20. Bejelentések 
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Zárt ülés 
21. Előterjesztés Tiszaalpáron körzeti megbízotti feladatokat ellátó rendőrök jutalmazásáról  

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

22. Előterjesztés a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei 
Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörében kiadott BACS01-00066-14/2018 
iktatószámú állásfoglalásával szemben előterjesztett kifogás elbírálásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester/dr. Menyhárt Anett jegyző 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy:Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő, a 
Tiszaalpár Dobó utca 47. sz. vonatkozásában érkezett ajánlatokról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Átadja a szót dr. Csernus Tibor bizottsági tagnak az első napirendi pont levezetésére. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő Tiszaalpár Dobó u. 47. sz. alatti 
ingatlan vonatkozásában érkezett ajánlatokról lenne tájékoztatás, illetve ezzel kapcsolatban 
döntés. Nyilvános pályázatot hirdetett az önkormányzat, a Dobó u. 47 sz. alatti ingatlan 
vonatkozásban. Irányár: 2 000 000 volt, legalacsonyabb ajánlati ár 1 400 000 Ft volt. 2018. 
március 22-ig 16:00 óráig lehetett benyújtani a pályázatokat. A pályázati biztosíték 50.000 Ft 
volt, amit az önkormányzat számlájára be kellett fizetni. lehetett Különböző nyilatkozatokat 
kellett megtenni a pályázattal összefüggésben. Az önkormányzat a pályázati kiírásban 
fenntartotta azt a lehetőséget, hogy licitálásra kerülhet sor. Licit mértéke legalább 10 ezer forint, 
de lehet ennek a többszöröse is. A legnagyobb ajánlattevő lesz, aki nyertesként kihirdetésre 
kerül. A nyertes ajánlattevővel az árverést követően 45 napon belül kerülne sor az adásvételi 
szerződés megkötésére. A vételárat az adásvételi szerződés megkötés után 3 munkanapon belül 
kell megfizetni az önkormányzat számlájára. 3 db ajánlat van előtte, ezek még zárt borítékban 
vannak. Érkezés sorrendjében ismertetné az ajánlatokat: 

- 2018. március 19-én 9:21 órakor került átvételre Fodor Csilla Mónikától az ajánlat, de 
a borítékon Fodor Tibor Tiszaalpár Bercsényi Miklós u.15. sz. alatti lakos neve van 
feltüntetve. 

- 2018. március 19-én 10:29 órakor került átvételre Dömötör István és Bende Tímea 
ajánlata. 

- 2018. március 19-én 10:40 órakor Bindor László Zoltán és Ötvös Rozália ajánlata. 
Fodor Tibor által megtett ajánlat: tartalmaz egy szöveges ajánlatot, ezen kívül tartalmaz 2 db 
anyakönyvi kivonatot, a gyermekek születési anyakönyvi kivonatait, illetve van egy külön 
bizonylat az 50.000 Ft -os díj megfizetéséről az önkormányzat számlájára. A szöveges ajánlat 
részben Fodor Tibor személyes adatait tartalmazza. A vételár, amit ajánlani tud 1.600 000 Ft. 
Kijelenti, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. Kijelenti, hogy 90 napig vállalja az ajánlati 
kötöttséget. Kijelenti, hogy amennyiben a pályázata nyertes lesz, akkor vállalja az értékesítéssel 
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kapcsolatban megtérítendő költségeket. Amennyiben a pályázat nyertes lesz, akkor a 
részletfizetéssel történő fizetési módot választaná, addig amig jogosult lesz kölcsön igénylésére. 
Dömötör István és Bende Tímea ajánlata: tartalmaz 1 db pályázati nyilatkozatot és 1 db 
pénztárbefizetési bizonylatot az 50.000 Ft -os díj befizetéséről. Tartalmazza még a személyes 
adatokat. Ajánlott vételár: 1.500 000 forint. Vállalják a pályázati feltételeket, illetve 90 napig 
vállalják az ajánlati kötöttségeket. Nyertes pályázóként vállalják az értékesítéssel kapcsolatos 
költségek megtérítését. Az ingatlant részletfizetéssel szeretnék megkérni, amit havi 30.000 
Ft/hó összegben tudnának törleszteni. Jelenleg első közös gyermeküket várják, de van már két 
kiskorú gyermek a háztartásban. 
Ötvös Rozália ajánlata:tartalmaz 1 db pályázati nyilatkozatot, illetve 1 db pénztári befizetést az 
50.000 Ft -os díjról. Szerepelnek a pályázók személyi adatai. Ajánlott vételár: 2 Mft. A 
pályázók nyilatkoznak, hogy 90 napig vállalják az ajánlati kötöttséget, illetve nyertes 
pályázóként vállalják az értékesítéssel kapcsolatos költségek megtérítését. Az ingatlan vételár 
megfizetését részletfizetéssel tudnák teljesíteni, mely havonta 60.000 Ft lenne. 
 
BartókIstván, a bizottság tagja 
 
Itt gyermek van-e? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Erről nyilatkozat és csatolt dokumentum nincs. 
 
Ötvös Rozália, pályázó 
 
Igen 2 gyermek van. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Jelen van-e Fodor Tibor?  
 
Fodor Tibor, pályázó 
 
Igen. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Dömötör István és Bende Tímea? 
 
Dömötör István, pályázó 
 
Igen. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Bindor László Zoltán és Ötvös Rozália? 
 
Bindor László, pályázó 
 
Igen. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Három árajánlat érkezett így lehetőség van a licit megnyitására. Eltérő ajánlatok érkeztek. 
Miután a legmagasabb ajánlat 2 Mft, ezért az a kérdés, hogy azon személyek, akik ettől 
alacsonyabb ajánlatot tettek, azok közül bárki tartja-e még a 2 Mft-ot? Mert a licitet annak 
alapján van lehetőség elindítani. Dömötör Istvánhoz és Fodor Tiborhoz szólna a kérdés, hogy 
ezt az árszintet tartják-e? Amennyiben igen akkor van lehetőség arra, hogy licitálásra kerüljön 
sor. Kérdezné Fodor Tibor részéről, hogy a legmagasabb borítékos ajánlatot a 2Mft-ot tartja-e? 
 
Fodor Tibor, pályázó 
 
Igen. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Kérdezné ugyanezt Dömötör Istvántól és Bende Tímeától. 
 
Dömötör István, pályázó 
 
Igen. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Fodor Tibor pályázónál is az szerepel, hogy részletfizetés, de az összegszerűségről nem esik 
szó. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Összegszerűség nincs megjelölve. 
 
Fodor Tibor, pályázó 
 
Ő nem részletfizetéssel vállalná, hanem ha megkapja a CSOK-ot, akkor egy összegben fizetné 
ki. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Azt nyilatkozta a pályázati anyagban, hogy részletfizetéssel vállalná, addig, amíg nem tudja 
kifizetni egy összegben. Addig a részletfizetést milyen összegszerűséggel tudja teljesíteni? 
 
Fodor Tibor, pályázó 
 
Most kellene mondani? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Igen, mert nem tudják akkor összehasonlítani a három pályázót, hacsak annyiban maradnak, 
hogy részletfizetés.  
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Fodor Tibor, pályázó 
 
Későbbiekben szeretne összeget mondani. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Licit elkezdődne. Bárki 2 Mft- nál tud -e vagy akar -e többet kínálni az ingatlanért? 
 
Fodor Tibor, pályázó 
 
2.100e Ft. 
 
Ötvös Rozália, pályázó 
 
2.200e Ft. 
 
Fodor Tibor, pályázó 
 
2.300e Ft. 
 
Ötvös Rozália, pályázó 
 
2.350e Ft. 
 
Fodor Tibor, pályázó 
 
2.500e Ft. 
 
Dömötör István, pályázó 
 
2.600e Ft. 
 
Fodor Tibor, pályázó 
 
2.700e Ft. 
 
Dömötör István, pályázó 
 
2.750e Ft. 
 
Fodor Tibor, pályázó 
 
2.800e Ft. 
 
Bende Tímea, pályázó 
 
3 Mft. 
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Fodor Tibor, pályázó 
 
3.100 e Ft. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
3.100e Ft először, másodszor, lezárja a licitet, Fodor Tibor lett a nyertes pályázó 3.100e Ft-tal. 
A részletfizetés konkrét összegszerűségének megjelölésé szükséges lenne, mivel azt jelölte meg, 
hogy részletfizetéssel kívánja teljesíteni. Mindenféleképpen be kellene jelenteni, hogy mi az, 
amit vállalni tud. 
 
Fodor Tibor, pályázó 
 
35.000 Ft/hó. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Az árverés folyamatát lezárja. A bizottságnak arról kell döntenie, hogy 3.100e Ft –os vételáron 
Fodor Tibor részére értékesíteni kívánja -e az ingatlant, 35.000 Ft/hó törlesztő részlet 
figyelembevételével, ezt javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A pályázat elbírálására 90 nap van, de természetesen most is lehet végleges döntést hozni. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Ha már ilyen bátran sikerült a licit, kicsit bátrabbra kellene a törlesztési forintot is mérlegelni. 
Szeretné, ha a 45.000 Ft /hó lenne a minimumtörlesztési részletfizetés. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
dr. Csernus Tibort kérdezné, lehet-e, hogy a bank megnézné a házat, mert, ha megkapná a 
CSOK –ot akkor ki is tudná fizetni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Önmagában a CSOK az kevés a teljes vételár kifizetésére, mindenképpen szükséges az egyéb 
pénzforrás bevonása. A CSOK - nál max. 10 % mozoghat készpénzben, a többi banki átutalással. 
Világos, hogy van egy szerződés, ami alapján törleszt és fizet, viszont a végelszámolásnál csak 
10 % mozoghat. Most a 35.000 Ft figyelembe vételével 8 havi részlet fér bele. 8 hónapon belül 
meg kellene próbálni a végleges adásvételi szerződést megkötni, amit adott esetben hitel, illetve 
CSOK igénybevételével történne.  
 
Győri István, képviselő 
 
Ez a CSOK olyan dolog, hogy most választás lesz. Nagyon bízik benne, hogy a CSOK 
megmarad a fiatal házasoknak. Nem fogják elvonni a szegény emberektől ezt a lehetőséget, 
hogy lakáshoz jussanak. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Nem gondolja, hogy a választás ezt a kérdéskört befolyásolná, főleg nem az első egy-két 
hónapban. Az elhangzott felvetésre, hogy a részletfizetést szeretné Kacziba Sándor 45.000 Ft –
ra emeltetni, erről mindenféleképpen nyilatkoztatni szeretné, hogy ezt tudják vállalni, vagy 
marad a 35.000 Ft. 
 
Fodor Tibor, pályázó  
 
Nem tudja vállalni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Akkor marad a 35.000,- Ft, így egy dolog, hogy van egy képviselői javaslat, de mivel nincs 
elfogadva az érintett részéről így az eredetit kell szavazásra bocsátani,  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy Fodor Tibor nyertes ajánlattevő 3.100e Ft-os vételáron 35.000,- 
Ft/hó részletfizetéssel kívánja megvásárolni az ingatlant. A bizottsági tagok most szavaznak 
arról, hogy ez a testület elé bekerüljön-e, további megtárgyalásra 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
43/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Dobó u. 47. sz. vonatkozásában érkezett ajánlatokról 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Fodor 
Tibor nyertes ajánlattevő 3.100e Ft-os vételáron 35.000,-Ft/hó részletfizetéssel vásárolja meg 
az ingatlant. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A képviselő-testület fogja majd a végső döntést meghozni ebben a kérdésben. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Természetesen azoknak, akik nem lettek nyertesek a hivatal részükre ezt az összeget visszafizeti. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
15 napon belül mindenkit értesíteni fog a hivatal, hogy mikor lehet bejönni a pénzért. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Köszöni a megjelenést, visszaadja az ülés vezetését elnök úrnak. 
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2.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés reform menü bevezetéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök /dr. Vancsura István polgármester  

 
Molnár István, belső ellenőr 
 
Ezt az előterjesztést egy belső ellenőri jelentés alapozza meg. Az ellenőrzés tárgya az volt, hogy 
van-e lehetőség az egészségesebb étkezés kialakítására és van-e lehetőség az ételhulladék 
mennyiségének csökkentésére?  Először az egészséges étkezésről szólna: jelenlegi gyakorlatot 
feltárta. A másik, hogy mit lehet tenni az egészségesebb étkezés érdekében. Megállapította, 
hogy a konyha 100 %-ban megfelel a közétkeztetésre vonatkozó előírásoknak, mely grammra 
előírja, hogy egy-egy étel adagban milyen beltartalommal kell előállni, korlátokat is helyez a 
sótól kezdve a cukorig sok mindenben, melyet az élelmezésüzem maradéktalanul betart. A 
szolgáltatást igénybe vevők elfogadják úgy mennyiségben, mint minőségben a szolgáltatatott 
ételeket, azonban indokoltnak tartották, az élelmezésvezető is és a belső ellenőrzés is, hogy 
ezeket az ételrecepteket felülvizsgálják, és új tartalommal töltsék meg, ami azt jelenti, hogy az 
eddigi összetevőket lecserélni az egészségesebb étkezést biztosító beltartalommal. Egy-egy 
ételsort más anyagokból állítanának össze, mint eddig. Ennek a kockázati tényezője: az 
érdeklődés és a költségvonzata. Érdeklődés: a felnőtt társadalomnak készülne egy „A – B” 
menü. A gyermekétkezésben is csak a meleg ételről van szó. Minimum 2 hétre előre elkészül 
az étlap, és az étlap kibocsátása előtt az élelmezési üzem kalkulációra alapozottan recepteket 
állít össze. Mintegy 60-65 recept összeállítható, amelyből lehet választani. Az „A” menü lenne 
a régi a „B” menü pedig a korszerű, amelyben lehetne több zöldség. A költség vonzata 
fogósabb. Egyes összetevők tízszerese, tizennyolcszorosa az eddig begyakoroltnak. Jelentős 
költségnövekedés volna, de azt javasolta, hogy bevezető áron bizonyos ideig az új ételek is 
ugyanazon az áron legyenek megkaphatóak mint a normál. Ezt sokáig nem tudják vinni, mert 
meg kell kapniuk azt a költséget, amelyet az ételek előállítására fordítanak. Ha a felnőtt 
társadalom nem tart igényt a „B” -re, akkor nem folytatják, vagy el sem kezdik, ha már az első 
két hétben nem lesz érdeklődés. Ha a gyermekétkeztetésben is tért hódít ez az étkeztetés, akkor 
nagy lépést tennének az egészségesebb étkeztetés irányába. Ennek a költséghatását ez év 
december 31 –ig végig gondolva, de még kalkulációs alap nincsen, de az ellenőrzési 
tapasztalatai alapján a norma minimum háromszorosára emelkedne. Ha ezt december 31-ig 
csinálják úgy, hogy igény is van rá, akkor kb. 3 Millió Ft-ra lenne szükség. Akár van érdeklődés, 
akár felfut, az e fajta költségekkel fillérre el kell számolni, és nem fordulhat elő, hogy az odaítélt 
3 Millió Ft-ot beénekelik a másik normába. Ezzel a most javasolt 3 Millió Ft-os előirányzattal 
el kell számolni, és ha nem lesz érdeklődés, ez a 3 Millió Ft visszajár a fenntartónak. Kettő 
eszköz minimum kell, egy melegen tartó és egy pároló berendezés. Ha nem futna fel az 
érdeklődés, az eszközök nem vesznek kárba, mert használhatóak. A hagyományos étkeztetésre 
is használhatóak. Az eszközigényt 2.770e Ft-ra tippelték. Ez a pénz nem menne vissza a 
fenntartónak, ott maradna a konyhán, mint használható eszköz. A vendégétkezők „A - B” -t 
már előre két hétre tudnak választani, a gyermekek meg mindennap tudnak választani a 
pedagógusok segítségével. A következő témakör az ételhulladék csökkentésének a lehetőségei. 
A zöldségfélék hámozásakor keletkezett pucolék is belekerül a veszélyes hulladékba, nem 
helyes, mert ez nem veszélyes hulladék és ezért fizetni kell. Ha ezt szelektíven gyűjtik, akkor a 
veszélyes hulladék-kezelési költsége lecsökken, komposztálódik és hasznosul. Ennek az volna 
a feltétele, hogy a fenntartó két-három kukát odavisz, amelybe szelektíven gyűjtik a zöldség-
gyümölcs komposztálható dolgokat. Ezzel lényegesen csökkenne a keletkezett ételhulladék 
mennyisége. Az adminisztrációt szigorúan be kell tartani. Jövőbemutatónak tartja, de a 
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kulcskérdés az érdeklődés felmérése és a költség, ez utóbbi lehet kicsi is de lehet nagy is, de 
mivel fillére el kell vele számolni, a fenntartónak nincsen benne kockázata.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Ez a kombi párló mekkora kapacitású, hogy ilyen sokba kerül? 
 
Kisné Szabó Erzsébet élelmezésvezető 
 
Elég nagy kapacitású: 10-12 tepsis lenne, melynek mérete 35*50-es. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Tehát ha nem jön be a reform étkeztetés, akkor is tudná a konyha használni? 
 
Kisné Szabó Erzsébet, élelmezésvezető 
 
Igen, nagyon nagy hasznát tudnák venni, mert ha a reformétkeztetés nem is jön be, akkor is 
tudnának még több egészségesebb ételt készíteni.  Zsiradék nélkül is be lehetne tenni a kombi 
párolóba. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Ő azt tartaná egészségesnek, ha bizonyos dolgokat kivennének az ételekből, mint például az 
adalék anyagot. Otthon 80% - ban BIO ételeket fogyasztanak, így családon belül az összes 
allergia elmúlt. Például az ételízesítő idegrendszeri elváltozásokat okoz, főleg gyermekeknél.  
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja 
 
Kétfelé kellene választani ezt a kérdéskört. Az első igény: a konyhafelszerelést bővíteni kellene. 
Ez így van, mert nemcsak azt a célt szolgálja, hogy több zöldséget el tudjanak készíteni, hanem 
bővülne a konyhai felszerelés is. A másik oldala: a vendég és a felnőtt étkeztetésben könnyebb 
dolog van, mert ők egy-két hónap elteltével könnyebben mondanak véleményt. Gyerekeknél ez 
nem fog működni a szülők és a tantestület nélkül. Nagyon nehéz egy apró gyermek torkán 
legyűrni, olyat, amit nem tud, hogy mi az.  
 
dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 
 
Ez a kérdéskör messzire el lett kerülve, csak általánosságban lett megfogalmazva, hogy drágább 
és majd emelnek rajta. Ez mit jelent piaci áron? 
 
Molnár István, belső ellenőr 
 
Az arányt kell figyelniük. A nyersanyag-alapnormát kellene egy becsült mértékben 
háromszorosára emelni. Az ehhez járó rezsiköltség arányosan emelkedik. Jelentősen drágább 
lesz, de egy rövid ideig bevezetően áron alkalmazva „A” áron adnák a „B” -t is. Ha most elsőre 
azt mondják, hogy az „A” menü 610,- Ft, a „B” pedig 1.800,- Ft akkor az ég világon senki ki 
sem fogja próbálni. 
 
 



13 

 

dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 
 
Már most veszélyesnek tartja azt az illúziót, hogy majd később emeljenek. Akik ki akarják 
próbálni, ezzel a lehetőséggel élni fognak. Már most emeltebb áron kellene kínálni, 
természetesen nem a szükséges emelt áron, de emeltebb áron, annak érdekében is, hogy legyen 
egyértelmű. Olyan jellegű kidolgozottságra lenne szükség ahol adott esetben mindent 
figyelembe véve alakítanák ki az árakat, mert attól, hogy a nyersanyag háromszorosa, nem 
biztos, hogy minden háromszorosa. A 600,- Ft-hoz képest az 1.500,- Ft visszariasztó tétel. Az 
illúziót próbálják a realitás felé elvinni, tényleg csak azok számára, akik külső étkezők. A 
gyermekek számára is emelkedne a reform menü? A gyermekek számára lehet, hogy érdemes 
lenne „A” és „B” -t egységes áron kínálni. Már a kétszeres áremelés is komoly visszatartó erő, 
ha ennél is magasabb az ár, akkor az erősen elgondolkodtató. Semmiféleképpen nem javasolja, 
hogy azonos áron kínálják, mert az biztos, hogy ha ezt később bevezetik akkor az önmagában 
fog egy erőteljes visszaesést jelenteni. 
 
Győri István, képviselő 
 
Csernák Zsolttal egyetért az adalékanyagokkal kapcsolatba, hogy rákkeltő anyagok. Ha valamit 
elindítanak mondjuk egy beruházást akkor van egy olyan, hogy hatástanulmány, nem utólag 
tesznek hozzá. Az érthető, hogy a polgármester úr megrendelte. A Pejtsik Béla Könyvtár 7 – 8 
millió Ft vesztességet termel. Várta, hogy lesz étkezési áremelés, de nem lenne indokolt, mikor 
Kecső Feri állami támogatás nélkül tudja biztosítani az étkezést a felnőtteknek. Sok-sok milliót 
kap az önkormányzat, kérdi ő, miért nem tudja gazdaságosan működtetni? A képviselők nagyon 
gondolják meg ennek a hozzáállását. Úgy érzi nem véletlen lett hozzácsapva a könyvtárhoz. 
Nézzék meg Kecső Ferit, hogy állami támogatás nélkül, milyen minőségű ételt tud készíteni. A 
konyha miért nem tudja kihozni magának? 
 
Molnár István, belső ellenőr 
 
Természetesen nem az étkezés révén merült fel, hogy a konyha itt vagy ott legyen. Nem tartozik 
a napirendhez, de nagyon jó döntés volt a konyhát a könyvtárhoz tenni. Dr. Csernus Tibor által 
elmondottakkal 100 %-ig egyetért. Való igaz, lesújtó lenne 600,- Ft-ról 1.800,- Ft-ra emelni. 
Győri képviselő említette a hatástanulmányt. Természetesen lesz, a konyha már dolgozik ezen, 
amit nem hatástanulmánynak hanem kalkulációnak hívnak. Most lesz 20 meleg ételre 
nyersanyag-kalkuláció. Dr. Csernus Tibor képviselő által mondott fokozatossággal egyet lehet 
érteni. A konyhán ki fogják számolni, hogy egy-egy ilyen főétel nyersanyagban mennyibe 
kerül. A vizsgálat során megállapította, hogy a teljes étkezők köre – gyermekétkezésről van 
szó, 60 %- a fizetős Ez azt jelenti, hogy ismerve a költségérzékeny társadalmat, ezen belül a 
szülőket, mert már 18-28 Ft-os emelésért volt észrevétel. A szülőket pedagógusokat meg kell 
győzni, hogy hassanak a gyerekekre. A szelektív gyűjtéssel kapcsolatban Győri képviselő úr 
egyetértését fejezte ki, mert, hogy korábban is elkezdhették volna. Igaza van, de jobb később, 
mint soha. 
 
Győri István, képviselő 
 
Tiszaalpáron nagyon sok 50% - os gyerek is van, nem csak 60 % -os. 
 

(hangzavar) 
 

 



14 

 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Győri István képviselőtől megvonja szót. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Eddig nem volt semmilyen komolyabb sütő vagy pároló? 
 
Kisné Szabó Erzsébet, élelmezésvezető 
 
Van egy, de az is 20-22 éves, néha az ajtaja lejár, néha inkább éget, mint süt. A sütésen kívül 
nem alkalmas semmi másra. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Ahol főznek még a faluban menüt 800-900,- Ft-ért adják. Most 650,- Ft a konyhánál a menü. 
A kettő között még mindig van 250,- Ft különbség Az igazi anyagköltség akkor fog kiderülni, 
ha elkészül az első menü. Ő ezt az 1.800,- Ft-ot nagyon sokallja. Kiinduló árként a faluban lévő 
menük árait szem előtt lehetne tartani. 
 
Molnár István, belső ellenőr 
 
Nagyon jó ötletet adott Bartók István képviselő úr. Ha a „B” menüt nem emelnék tovább, csak 
a Kecső szintjére. Ha a „B” menüt 900,- Ft-tal vezetnék be a 640,- Ft helyett, az már elviselhető 
lenne, és dönthet a felnőtt társadalom, hogy Kecsőhőz megy normált enni vagy a konyháét eszi 
Kecső áron. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A téma fontosságát mutatja, hogy majdnem 1 órája erről beszélnek. A táplálkozás: amire 
szüksége van a szervezetnek. Elég sokfajta táplálkozási formát mutattak be. Azt, hogy mit 
neveznek reform és egészséges ételnek, az attól függ, hogy mennyire tudják kiszolgálni azt 
igényt, amit a szervezt a táplálék irányába támaszt, nevezetesen: fehérje és szénhidrát. Nem 
véletlen van ennyi túlsúlyos egyén az országban. A görögök azt mondták, hogy a testet és a 
szellemet egyformán kell táplálni. Az a kérdés, hogy a fogadók erre fel vannak-e anyagilag 
készülve? A magyar emberek betegsége 60 % és 80%-a táplálékeredetű. Egyrészt ott van a 
szokás, másrészt az anyagi lehetőség, és ha nincs meg a konyhában az a technikai feltétel, ami 
a zöldséget párolni tudja, akkor minden értékes anyag elmegy belőle. Van egy angol mondás: 
amit ettél, azzá lettél.  
 
Győri István, képviselő 
 
A mozgásnak is nagyon nagy szerepe van. Gondolja, hogy Bartók István is nagyon sok 
szalonnát eszik, de leszaladgálja a vasasban, és milyen jó testsúlya van. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Az egész menüt reformmá lehetne tenni egy dologgal, ott vannak az önkormányzat földjei, ahol 
zöldségeket lehetne termeszteni BIÓ-ba. Lehet, hogy lenne azon is profit, ha az önkormányzat 
megtermelné a zöldségeket esetleg a jószágokat is.  
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Bartók István, a bizottság tagja 
 
Egy biztos az eszközökre szükség van. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A menü árszintet rögzíteni kellene. A külső étkezők, vendégétkezők esetében 900,- Ft legyen. 
Derüljön ki, hogy ezen az árszinten van-e érdeklődés. Derüljön ki, hogy mennyi az előállítási 
ár. Valamilyen átlagos árat lehet tartani, és az alapján a konyha ki fogja gazdálkodni ezt a 
helyzetet. Úgyis a konyha fogja ezt a gyakorlati tapasztalat alapján összeállítani, ezért javasolja 
most a 900,- Ft-os árat. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Aki nem akarja, a 900,- Ft-ot megadni annak még mindig ott van a 650,- Ft –os ár. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Megfelel-e, hogy a 2. és 3. bekezdés közé beszúrnák, hogy az első hat hétben a vendégétkezők 
reformmenü ára 900,- Ft. Ezt követően teljes árat fizetnének.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Erzsike említette, hogy 2 hétre előre ki tudja dolgozni ezt a menüt, és a következő képviselő-
testületi ülésre beterjesztésre kerülne, hogy ennek az átlag ára mennyibe kerül. 
 
Kisné Szabó Erzsébet, élelmezésvezető 
 
Ha készít egy ilyen menüt, ahhoz látnia kellene, hogy egyáltalán van-e rá kereslet. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Addig csak a receptek és az árkalkuláció készülne el. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A konyha amint az árszint birtokába jut akkor adjon tájékoztatást. 
 
Kisné Szabó Erzsébet, élelmezésvezető 
 
Május 1-jétől indul. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, miszerint 900,- Ft legyen a kiinduló ár. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A szociális étkezőknek és a felsős diákoknak támogatja az önkormányzat a különbséget? 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Egyelőre igen. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, miszerint 900,- Ft legyen a kiinduló ár.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
44/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Reform menü ár bevezetéséről 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az első 
hat-hétben a vendégétkezők reform menü ára 900,- Ft, és ezt követően teljes ár kerülne 
megfizetésre.  

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezetet.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
45/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Reform menü bevezetéséről 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, a Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskola Könyvtár Konyha telephelyén 2018. május 1-jétől a reform menü 
bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzését engedélyezi 2 200 000 Ft összegben az általános 
tartalék terhére.  
 
A reform menü nyersanyagszükségletének biztosítására 3 000 000 Ft előirányzatot biztosít az 
általános tartalék terhére. 
 
Az első hat-hétben a vendégétkezők reformmenü ára 900,- Ft/adag, és ezt követően a teljes ár 
kerülne megfizetésre.  

Felkéri az élelmezésvezetőt, hogy a reform menü bevezetésének tapasztalatairól 2018. július 
31-ig tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 
Fenti előirányzatokkal az intézmény külön elszámolásra köteles 2018. december 31-ei 
fordulónappal. 
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3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési 
tervéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
Hozzászólás nem történt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
46/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 

 

 

4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00024 kódszámú pályázat kivitelezői 
közbeszerzéséről  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Mártika mennyi az erre kapott pénz? 
 
 

Ajánlatkérő neve
Kapcsolódó támogatási kérelem 

száma
Eljárás elnevezése Rezsim Eljárás fajtája Becsült érték

Eljárás 

megindításának 

tervezett dátuma

Támogatói 

döntés 

rendelkezésre áll 

(igen/nem)

1.
Tiszaalpár Nagyközségi 

Önkormányzat
TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00011 Kivitelezői ajánlattételi felhívás nemzeti 115. § szerinti nyílt eljárás 46 541 146 Ft 2018. április igen

2.
Tiszaalpár Nagyközségi 

Önkormányzat
TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00011 Műszaki ellenőri feladatok elvégzése nemzeti meghívásos eljárás 160 000 Ft 2018. április igen

3.
Tiszaalpár Nagyközségi 

Önkormányzat
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00024 Műszaki ellenőri feladatok elvégzése nemzeti meghívásos eljárás 1 401 272 Ft 2018. március igen

4.
Tiszaalpár Nagyközségi 

Önkormányzat
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00019 Kivitelezői ajánlattételi felhívás nemzeti 115. § szerinti nyílt eljárás 367 495 973 Ft 2018. december igen

5.
Tiszaalpár Nagyközségi 

Önkormányzat
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00019 Műszaki ellenőri feladatok elvégzése nemzeti meghívásos eljárás 4 300 000 Ft 2018. november igen

6.
Tiszaalpár Nagyközségi 

Önkormányzat
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00019 nyilvánossági feladatok elvégzése nemzeti meghívásos eljárás 154 027 Ft 2018. november igen

7.
Tiszaalpár Nagyközségi 

Önkormányzat
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00019 közbeszerzési feladatok elvégzése nemzeti meghívásos eljárás 4 300 000 Ft 2018. október igen
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Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
140 millió Ft. 
 
Győri István, képviselő 
 
Szeretné Mártikával tisztázni, hogy van 630 millió Ft, a polgármester úr megkerülve a 
képviselő-testületet elment egyezkedett, 430 millió Ft jut kerékpárútra, 50 millió Ft jut orvosi 
rendelő felújítására és 150 millió Ft jut az iskolának. Az iskolához behívattak mindenkit és 
elkezdtek magyarázkodni, hogy elfelejtették belevenni a tetőt, elfelejtették mondani, hogy a 
palatető rákkeltő. Lefaragták 101 millió Ft-ra, mert le kellett faragni, mert akkor apuka nem 
tudta volna a 169 millió Ft-ot a biztosítani a költségvetésből a fiának, mert a kerékpárútból nem 
lehetett elvenni a pénzt, de valahonnan el kellett venni pénzt.  

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
47/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
A TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00024 kódszámú pályázat kivitelezői közbeszerzéséről 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy TOP-
3.2.1-15-BK1-2016-00024 kódszámú pályázat Árpád Fejedelem Általános Iskola energetikai 
korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési közbeszerzésére érkezett ajánlatokat tárgyalja meg, az 
eljárást minősítse érvényesnek és a GRANDBAU-KER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaságot (6065 Lakitelek, Jókai utca 10.) hirdesse ki nyertesnek. 
 
Kérje fel Dr. Vancsura István polgármestert a szerződés- tervezet aláírására. 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00011 kódszámú pályázat kivitelezői 
közbeszerzéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

(Hangzavar) 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
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48/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
A TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00011 kódszámú pályázat kivitelezői közbeszerzéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a TOP-
4.1.1-15-BK1-2016-00011 kódszámú pályázat orvosi rendelőre valamint a szolgálati lakásra 
vonatkozó kivitelezési közbeszerzésére érkezett ajánlatokat tárgyalja meg és fedezethiány miatt 
nyilvánítsa érvénytelennek az eljárást.  

6.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés a Tiszaújfalui Gyermekekért Alapítvány kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
Hozzászólás nem történt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
49/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
A Tiszaújfalui Gyermekekért Alapítvány kérelméről, a VP6-19.2.1.-50-2-17 kódszámú 
pályázat benyújtásához 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
Tiszaújfalui Gyermekekért Alapítvány kérelmét tárgyalja meg és támogassa. A pályázat 
benyújtásához szükséges önerőt a bruttó 870.000,- Ft- ot támogatás jogcímen biztosítsa a 2018-
as költségvetés tartalékkeret terhére. 
 
Biztosítsa továbbá a Tiszaalpár belterület 774 helyrajzi számú terület ingyenes használatát a 
pályázat fenntartási időszakának a végéig (5 év.) 
A folyósítás a pályázat nyertességéről érkezett értesítés bemutatását követően kerül sor. 
 
7.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés a Településünkért Egyesület kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
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Kacziba Sándor, a bizottság tagja 
 
Egyetlen dolgot kell figyelembe venni. A sportpályára sok mindent terveztek már. Odatervezik 
a kézilabdapályát is.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Hol lenne, helyileg? 
 
Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
A kerékpár tároló végében lenne. A mostani kisebb pályán a Sportegyesület gyermek focipályát 
szeretne. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Azért kérdezte, hogy a falusi rendezvényeken ott szokott a színpad felállítva lenni. 
 
Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
Az ott elfér, mert előtte fel lehet állítani a színpadot. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Jó, az a lényeg. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Nem lehetne, hogy a fitnesz park is a régi piac területére kerülne, mint a gördeszka pálya? 
Javasolja, hogy a felnőtt fitnesz is a régi piactérre kerüljön. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja 
 
Logika szerint oda kellene. De ha a másik oldalát nézik, hogy amit a focipálya köré tesznek, az 
nem csak a lakosságot szolgálja, hanem az iskolásokat is. Ha most kirakják oda, akkor a 
gyermekeket már nem fogja szolgálni. Nem tartja logikusnak.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A pékség mögé a kézilabdapálya van tervezve.  
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja 
 
Most megfordult a kocka, mert az ABC mögötti térre kellene azt rakni, mert sokkal ideálisabb 
lenne, ha még egyszer pályázati pénzt nyernének, arra tetőt építeni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Tavaly ő is azt mondta, hogy a kézilabdapálya az ABC mögötti területen legyen. 
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Kacziba Sándor, a bizottság tagja 
 
Ott is lesz. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátott a módosító javaslatot, miszerint ha nyer a pályázat, a régi piacnál legyen 
kialakítva. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással 
nem fogadta el a módosító javaslatot. 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
50/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
A Településünkért Egyesület kérelméről, a VP6-19.2.1.-50-3-17 kódszámú pályázat 
benyújtásához 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
Településünkért Egyesület kérelmét támogassa. A pályázat benyújtásához szükséges önerőt a 
bruttó 175.500,- Ft- ot támogatás jogcímen biztosítsa az egyesület számára, a 2018-as 
költségvetés tartalékkeret terhére. 
 
A folyósítás a pályázat nyertességéről érkezett értesítés bemutatását követően kerül sor. 
 
Biztosítsa továbbá a Tiszaalpár belterület 502/9 helyrajzi számú terület ingyenes használatát a 
pályázat fenntartási időszakának a végéig (5 év.) 
 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Az Áldott Légy Teremtésvédelmi Egyesület, valamint Bártol Réka 
kérelméről  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
Hozzászólás nem történt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a I. határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
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51/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Az Áldott Légy Teremtésvédelmi Egyesület kérelméről, a VP6-19.2.1.-50-2-17 kódszámú 
pályázat benyújtásához 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az Áldott 
Légy Teremtésvédelmi Egyesülettel támogassa az együttműködési megállapodás aláírását. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a II. határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
52/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Bártol Réka kérelméről, a VP6-19.2.1.-50-7-17 kódszámú pályázat benyújtásához 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Bártol 
Réka vállalkozóval támogassa az együttműködési megállapodás aláírását. 
 
9.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés a Gondozási Központ 2017. évi munkájának értékeléséről 
Előterjesztő: Kőrös Lajosné intézményvezető 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
Hozzászólás nem történt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
53/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Gondozási Központ 2017. évi munkájának értékeléséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 
Gondozási Központ 2017. évi munkájának értékeléséről szóló előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
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10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2016-2017. nevelési évben 
folytatott szakmai munkájáról 
Előterjesztő: Kiss Mária intézményvezető 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

Hozzászólás nem történt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
54/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2016-2017. nevelési évben folytatott szakmai 
munkájáról 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2016-2017. nevelési évben folytatott szakmai 
munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda továbbképzési 
programjáról 
Előterjesztő: Kiss Mária intézményvezető 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
Hozzászólás nem történt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
 
55/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda továbbképzési programjáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda továbbképzési programjáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.  
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12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.17.) 
Ör. számú rendeletének módosításáról  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
Győri István, képviselő 
 
A Víziközmű társulattól 64.878e Ft-ot vettek át. Körülbelül 260 ingatlan tulajdonos helyett 
kifizette az önkormányzat a belépési nyilatkozatot, és az első havi részletet. Körülbelül 8 millió 
Ft értékben. A Tiszaalpári Önkormányzat semmilyen viszonyban nem lehetett volna a 
Víziközmú társulattal, de megtette.  
 

(hangzavar) 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
56/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.17.) Ör. számú rendeletének 
módosításáról  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.17.) Ör. számú rendeletének 
módosítását megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttműködési megállapodás 
megkötéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
Hozzászólás nem történt. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
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57/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttműködési megállapodás megkötéséről 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-alföldi Régió-val kössön együttműködési 
megállapodást, hatalmazza fel dr. Vancsura István polgármestert annak aláírására. 

14.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpári Vadásztársasággal kötendő együttműködésről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Jegyző asszonytól kérdezné, hogy Kiss Lajos szavazhat-e ennél a napirendi pontnál? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Igen. 
  
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
58/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpári Vadásztársasággal együttműködési megállapodás megkötéséről  

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
Tiszaalpári Vadásztársasággal kössön együttműködési megállapodást, hatalmazza fel dr. 
Vancsura István polgármestert annak aláírására. 

15.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés a 1332 hrsz-ú ingatlan használati szerződéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
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dr. Vancsura István, polgármester 

Igazgató úrral tárgyaltak ennek a hasznosításáról. Ha a Képviselő-testület hajlandó 10 évre 
átadni, akkor ők beruháznak. Nem egy általános jellegű turistaházat szeretnének csinálni, 
hanem egy vendégházat. A szerződést úgy kellene majd módosítani, hogy nem 30 nap, hanem 
amikor szüksége van az önkormányzatnak, előtte egyeztetés kapcsán megkapja.  

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Nincs téliesítve? 

dr. Vancsura István, polgármester 

Nincs. Ők vállalnak mindent, hogy rendbe rakják, viszont akkor 10 évre át kellene adni nekik. 
Olyan megállapodást szeretnének, ahol együtt van a vár, a turistaház és a gyümölcsöskert. Ha 
a Képviselő- testület elfogadja, akkor ők elő is készítik ennek a megállapodását. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Ehhez nincs határozat - tervezet.  

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta, miszerint 2028. december 31-ig az önkormányzatnak szándékában áll 
bérbe adni a Nemzeti Parknak, illetve minimum 30 nap igénybevételre jogosult legyen az 
önkormányzat évente. A karbantartást ők végzik. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
59/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
1332 hrsz-ú ingatlan használati szerződésről 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy támogassa 
a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságával a 1332 hrsz-ú ingatlanra kötött használati 
szerződés megújítását 2028. december 31-ig azzal a feltétellel, hogy az Igazgatóság az épület 
mihamarabbi felújítására garanciát vállal. Kérje fel Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságánál kezdeményezze az ingatlanra vonatkozó 1996. július 
5-én Kecskeméten kelt használati szerződés megújítását, valamint hatalmazza fel az erről szóló 
okirat aláírására. 

 
16.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés a skanzen alatti területen telepítendő gyümölcsöskertről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
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dr. Vancsura István, polgármester 
 
Erről is tárgyaltak. Ők megtervezik, ki is vitelezik, az önkormányzatnak csak a fenntartását 
kellene biztosítani. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A 102-es ingatlant nagyon megfontolás tárgyává tenné, mert egyrészt ott van egy csatorna, ami 
fut lefelé, amiben víz elvezetés van. Másrészt a 102 –es ingatlan eleje behajlik a skanzen 
területére. Érdemes volna kihagyni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Úgy tervezik a kivitelezést, hogy a skanzenből is megközelíthető legyen. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A 102-est ő sem javasolja, mert folyamatosan árnyékban van, mivel keleti oldal, ott nem fog 
gyümölcs teremni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, hogy a 102-es hrsz-ú ingatlan ne legyen benne, 
mint gyümölcsös telepítés. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta a módosítást.1 fő nem vett részt a szavazásban. 
 
60/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Skanzen alatti területen telepítendő gyümölcsöskertről 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 102 hrsz-
ú ingatlan ne képezze a telepíteni kívánt gyümölcsöskert területét. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
 
61/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Skanzen alatti területen telepítendő gyümölcsöskertről 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a skanzen 
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alatt telepítendő gyümölcsöskert tervezett helyszínét, azaz a Tiszaalpár 98/4, a 99/1, a 100 
valamint a 101 hrsz-ú ingatlanokat az Önkormányzat biztosítsa a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóságának. Ennek érdekében kérje fel Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságával írja alá a szándéknyilatkozatot a gyümölcsöskert 
telepítéséhez, azokkal a feltételekkel, hogy a gyümölcsöskert telepítésének költségeit a Nemzeti 
Park fedezi, viszont a kert gondozását az Önkormányzat vállalja. 
 
17.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés járdaépítési kérelmek elbírálásáról  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Vannak benne olyan személyek, akik előtt van járda, ők fel szeretnék újítani? 
 
Borvák Erzsébet, aljegyző 
 
Minden egyes helyszínre személyesen kimentek és felmérték. Van, ahol nem az egész területet 
kell járdázni csak a kapu előtti részt, pont azért, mert van járda, de az nagyon rossz állapotban 
van. Illetve van olyan hely, ahol van járda, de be van süllyedve, ott nincs sóderágyra szükség, 
de muszáj megcsinálni. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Kézsmárkiéknál biztos, hogy a kapubejáró rossz. 
 
Győri István, képviselő 
 
Figyeljél már ide te tökelütött, jobbikos. Az egész országot hülyítitek, a Csongrádi útra mentek 
ki bohóckodni. Szavazati jogom nincs, de beleszólási jogom van, és ezért szót kell adnod, 
tökelütött polgármester. A bizottsági ülésen nem parancsolsz nekem ezt vedd tudomásul. 

( 
Hangzavar) 

 
Ha az egyik helyen észreveszik, hogy járda van, akkor a másik helyen is észre kellene venni. 

 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Mindegyik határozat-tervezetnél beleírnák, hogy fedezet az általános tartalék. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta Boris Gergő kérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
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62/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Boris Gergő 6066 Tiszaalpár, Esze T. u. 21. szám alatti lakos részére járdaépítés 
anyagköltségének biztosítása tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Boris 
Gergő 6066 Tiszaalpár, Esze T. u. 21. szám alatti lakos kérelmét támogassa, az ingatlana előtti 
szakaszon történő járdaépítés anyagának költségét 63.720,-Ft erejéig (5,4 m3 sóder + 7,2 q 
cement költsége)biztosítsa - 2018. évi költségvetés általános tartalék keret terhére - azzal, hogy 
a kérelmező a munkálatokat 2018. augusztus 31. napjáig köteles elvégezni vagy elvégeztetni, 
mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást kamattal együtt kell az önkormányzat 
felé visszafizetnie.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a járdaépítésre vonatkozó megállapodás elkészítéséről és aláírásáról 
gondoskodjon. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, hogy a munkálatok határidőben és jó minőségben történő elvégzéséről gondoskodjon. 
 
Szavazásra bocsátotta Demeter Terézia kérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
 
63/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Demeter Terézia 6066 Tiszaalpár, Kazinczy u. 10. szám alatti lakos részére járdaépítés 
anyagköltségének biztosítása tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Demeter 
Terézia 6066 Tiszaalpár, Kazinczy u. 10. szám alatti lakos kérelmét támogassa, az ingatlana 
előtti szakaszon történő járdaépítés anyagának költségét 49.200,-Ft erejéig (4,2 m3 sóder + 5,5 
q cement költsége) biztosítsa – 2018. évi költségvetés általános tartalék keret terhére - azzal, 
hogy a kérelmező a munkálatokat 2018. augusztus 31. napjáig köteles elvégezni vagy 
elvégeztetni, mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást kamattal együtt kell az 
önkormányzat felé visszafizetnie.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a járdaépítésre vonatkozó megállapodás elkészítéséről és aláírásáról 
gondoskodjon. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, hogy a munkálatok határidőben és jó minőségben történő elvégzéséről gondoskodjon. 
 
Szavazásra bocsátotta Gálig Imre kérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
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64/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Gálig Imre 6066 Tiszaalpár, Bajcsy-Zs. u. 27. szám alatti lakos részére járdaépítés 
anyagköltségének biztosítása tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Gálig Imre 
6066 Tiszaalpár, Bajcsy-Zs. u. 27. szám alatti lakos kérelmét támogassa, az ingatlana előtti 
szakaszon történő járdaépítés anyagának költségét 50.800,-Ft erejéig (4,3 m3 sóder + 5,75 q 
cement költsége) biztosítsa – 2018. évi költségvetés általános tartalék keret terhére - azzal, hogy 
a kérelmező a munkálatokat 2018. augusztus 31. napjáig köteles elvégezni vagy elvégeztetni, 
mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást kamattal együtt kell az önkormányzat 
felé visszafizetnie.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a járdaépítésre vonatkozó megállapodás elkészítéséről és aláírásáról 
gondoskodjon. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, hogy a munkálatok határidőben és jó minőségben történő elvégzéséről gondoskodjon. 
 
Szavazásra bocsátotta Kézsmárki László kérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
 
65/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Kézsmárki László 6066 Tiszaalpár, Ady E. u. 21. szám alatti lakos részére járdafelújítás 
anyagköltségének biztosítása tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Kézsmárki 
László 6066 Tiszaalpár, Ady E. u. 21. szám alatti lakos kérelmét támogassa az ingatlana előtti 
szakaszon történő járdafelújítás anyagának költségét 42.600,-Ft erejéig (3 m3 sóder + 6 q 
cement költsége)biztosítsa – 2018. évi költségvetés általános tartalék keret terhére -  azzal, hogy 
a kérelmező a munkálatokat 2018. augusztus 31. napjáig köteles elvégezni vagy elvégeztetni, 
mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást kamattal együtt kell az önkormányzat 
felé visszafizetnie.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a járdafelújításra vonatkozó megállapodás elkészítéséről és aláírásáról 
gondoskodjon. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, hogy a munkálatok határidőben és jó minőségben történő elvégzéséről gondoskodjon. 
 
Szavazásra bocsátotta Novák Mihály kérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
 
 
 



31 

 

66/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Novák Mihály 6066 Tiszaalpár, Ady E. u. 19. szám alatti lakos részére járdafelújítás 
anyagköltségének biztosítása tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Novák 
Mihály 6066 Tiszaalpár, Ady E. u. 19. szám alatti lakos kérelmét támogassa, ingatlana előtti 
szakaszon történő járdafelújítás anyagának költségét 42.600,-Ft erejéig (3 m3 sóder + 6 q 
cement költsége)biztosítsa – 2018. évi költségvetés általános tartalék keret terhére - azzal, hogy 
a kérelmező a munkálatokat 2018. augusztus 31. napjáig köteles elvégezni vagy elvégeztetni, 
mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást kamattal együtt kell az önkormányzat 
felé visszafizetnie.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a járdafelújításra vonatkozó megállapodás elkészítéséről és aláírásáról 
gondoskodjon. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, hogy a munkálatok határidőben és jó minőségben történő elvégzéséről gon 
 
Szavazásra bocsátotta Varga István kérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
67/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Varga István 6066 Tiszaalpár, Mátyás kir. u. 15. szám alatti lakos részére járdaépítés 
anyagköltségének biztosítása tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Varga 
István 6066 Tiszaalpár, Mátyás kir. u. 15. szám alatti lakos kérelmét támogassa, az ingatlana 
előtti szakaszon történő járdaépítés anyagának költségét 52.600,-Ft erejéig (3,4 m3 sóder + 8 q 
cement költsége) biztosítsa -2018. évi költségvetés általános tartalék keret terhére - azzal, hogy 
a kérelmező a munkálatokat 2018. augusztus 31. napjáig köteles elvégezni vagy elvégeztetni, 
mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást kamattal együtt kell az önkormányzat 
felé visszafizetnie.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a járdaépítésre vonatkozó megállapodás elkészítéséről és aláírásáról 
gondoskodjon. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, hogy a munkálatok határidőben és jó minőségben történő elvégzéséről gondoskodjon. 
 
Szavazásra bocsátotta Varga János kérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
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68/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Varga János 6066 Tiszaalpár, Móricz Zs. u. 20. szám alatti lakos részére járdaépítés 
anyagköltségének biztosítása tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Varga 
János 6066 Tiszaalpár, Móricz Zs. u. 20. szám alatti lakos kérelmét támogassa, az ingatlana 
előtti szakaszon történő járdaépítés anyagának költségét 57.700,- Ft erejéig (4,9 m3 sóder + 6,5 
q cement költsége) biztosítsa – 2018. évi költségvetés általános tartalék keret terhére - azzal, 
hogy a kérelmező a munkálatokat 2018. augusztus 31. napjáig köteles elvégezni vagy 
elvégeztetni, mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást kamattal együtt kell az 
önkormányzat felé visszafizetnie.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a járdaépítésre vonatkozó megállapodás elkészítéséről és aláírásáról 
gondoskodjon. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, hogy a munkálatok határidőben és jó minőségben történő elvégzéséről gondoskodjon. 
 
Szavazásra bocsátotta Konfár Péter kérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
 
69/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Konfár Péter 6066 Tiszaalpár, József A. u. 54. szám alatti lakos részére járdaépítés 
anyagköltségének biztosítása tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Konfár 
Péter 6066 Tiszaalpár, József A. u. 54. szám alatti lakos kérelmét támogassa, az ingatlana előtti 
kapubejáró szakaszon történő járdaépítés anyagának költségét 9.220,-Ft erejéig (0,7 m3 sóder 
+ 1,2 q cement költsége)biztosítsa – 2018. évi költségvetés általános tartalék keret terhére -, 
azzal, hogy a kérelmező a munkálatokat 2018. augusztus 31. napjáig köteles elvégezni vagy 
elvégeztetni, mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást kamattal együtt kell az 
önkormányzat felé visszafizetnie.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a járdaépítésre vonatkozó megállapodás elkészítéséről és aláírásáról 
gondoskodjon. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, hogy a munkálatok határidőben és jó minőségben történő elvégzéséről gondoskodjon. 
 
Szavazásra bocsátotta Forgács Julianna kérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
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70/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Forgács Julianna 6066 Tiszaalpár, József A. u. 45. szám alatti lakos részére járdaépítés 
anyagköltségének biztosítása tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Forgács 
Julianna 6066 Tiszaalpár, József A. u. 45. szám alatti lakos kérelmét támogassa, az ingatlana 
előtti kapubejáró szakaszon történő járdaépítés anyagának költségét 9.220,-Ft erejéig (0,7 m3 
sóder + 1,2 q cement költsége) biztosítsa – 2018. évi költségvetés általános tartalék keret terhére 
- azzal, hogy a kérelmező a munkálatokat 2018. augusztus 31. napjáig köteles elvégezni vagy 
elvégeztetni, mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást kamattal együtt kell az 
önkormányzat felé visszafizetnie.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a járdaépítésre vonatkozó megállapodás elkészítéséről és aláírásáról 
gondoskodjon. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, hogy a munkálatok határidőben és jó minőségben történő elvégzéséről gondoskodjon. 
 
Szavazásra bocsátotta Varga Istvánné kérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
 
71/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Varga Istvánné 6066 Tiszaalpár, József A. u. 19. szám alatti lakos részére járdaépítés 
anyagköltségének biztosítása tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Varga 
Istvánné 6066 Tiszaalpár, József A. u. 19. szám alatti lakos kérelmét támogassa, az ingatlana 
előtti szakaszon történő járdaépítés anyagának költségét 77.000,- Ft erejéig (6,5 m3 sóder + 
8,75 q cement költsége) biztosítsa – 2018. évi költségvetés általános tartalék keret terhére-azzal, 
hogy a kérelmező a munkálatokat 2018. augusztus 31. napjáig köteles elvégezni vagy 
elvégeztetni, mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást kamattal együtt kell az 
önkormányzat felé visszafizetnie.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a járdaépítésre vonatkozó megállapodás elkészítéséről és aláírásáról 
gondoskodjon. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, hogy a munkálatok határidőben és jó minőségben történő elvégzéséről gondoskodjon. 
 
Szavazásra bocsátotta László Ferenc kérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
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72/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
László Ferenc 6066 Tiszaalpár, Vásárhelyi P. u. 3. szám alatti lakos részére járdaépítés 
anyagköltségének biztosítása tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy László 
Ferenc 6066 Tiszaalpár, Vásárhelyi P. u. 3. szám alatti lakos kérelmét támogassa, az ingatlana 
előtti szakaszon történő járdaépítés anyagának költségét 64.780,-Ft erejéig (5,5 m3 sóder + 7,3 
q cement költsége) biztosítsa – 2018. évi költségvetés általános tartalék keret terhére -  azzal, 
hogy a kérelmező a munkálatokat 2018. augusztus 31. napjáig köteles elvégezni vagy 
elvégeztetni, mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást kamattal együtt kell az 
önkormányzat felé visszafizetnie.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a járdaépítésre vonatkozó megállapodás elkészítéséről és aláírásáról 
gondoskodjon. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, hogy a munkálatok határidőben és jó minőségben történő elvégzéséről gondoskodjon. 
 
Szavazásra bocsátotta Konfár Ottó kérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
 
73/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Konfár Ottó 6066 Tiszaalpár, Ady E. u. 17. szám alatti lakos részére járdaépítés 
anyagköltségének biztosítása tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Konfár 
Ottó 6066 Tiszaalpár, Ady E. u. 17. szám alatti lakos kérelmét támogassa, az ingatlana előtti 
szakaszon történő járdaépítés anyagának költségét 50.840,-Ft erejéig (3,2 m3 sóder + 7,9 q 
cement költsége) biztosítsa – 2018. évi költségvetés általános tartalék keret terhére - azzal, hogy 
a kérelmező a munkálatokat 2018. augusztus 31. napjáig köteles elvégezni vagy elvégeztetni, 
mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást kamattal együtt kell az önkormányzat 
felé visszafizetnie.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a járdaépítésre vonatkozó megállapodás elkészítéséről és aláírásáról 
gondoskodjon. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, hogy a munkálatok határidőben és jó minőségben történő elvégzéséről gondoskodjon. 
 
Szavazásra bocsátotta Torbán Tímea kérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
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74/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Torbán Tímea 6067 Tiszaalpár, Kádár Lajos. u. 26. szám alatti lakos részére járdaépítés 
anyagköltségének biztosítása tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Torbán 
Tímea 6067 Tiszaalpár, Kádár Lajos u. 26. szám alatti lakos kérelmét támogassa, az ingatlana 
előtti szakaszon történő járdaépítés anyagának költségét 34.500,- Ft erejéig (2,4 m3 sóder + 
5,75 q cement költsége) biztosítsa – 2018. évi költségvetés általános tartalék keret terhére - 
azzal, hogy a kérelmező a munkálatokat 2018. augusztus 31. napjáig köteles elvégezni vagy 
elvégeztetni, mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást kamattal együtt kell az 
önkormányzat felé visszafizetnie.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a járdaépítésre vonatkozó megállapodás elkészítéséről és aláírásáról 
gondoskodjon. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, hogy a munkálatok határidőben és jó minőségben történő elvégzéséről gondoskodjon. 
 
Szavazásra bocsátotta Marsa Istvánné kérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
 
75/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Marsa Istvánné 6066 Tiszaalpár, I. Géza király u. 19. szám alatti lakos részére járdaépítés 
anyagköltségének biztosítása tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Marsa 
Istvánné 6066 Tiszaalpár, I. Géza király u. 19. szám alatti lakos kérelmét támogassa, az 
ingatlana előtti szakaszon történő járdaépítés anyagának költségét 62.300,- Ft erejéig (5,3 m3 
sóder + 7 q cement költsége) biztosítsa – 2018. évi költségvetés általános tartalék keret terhére 
azzal, hogy a kérelmező a munkálatokat 2018. augusztus 31. napjáig köteles elvégezni vagy 
elvégeztetni, mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást kamattal együtt kell az 
önkormányzat felé visszafizetnie.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a járdaépítésre vonatkozó megállapodás elkészítéséről és aláírásáról 
gondoskodjon. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, hogy a munkálatok határidőben és jó minőségben történő elvégzéséről gondoskodjon. 
 
18.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Donka István kérelméről  

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
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Hozzászólás nem történt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
76/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Donka István kérelméről 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Donka 
István (6066 Tiszaalpár, Thököly Imre u. 25.) kérelmét támogassa és fizetési halasztást 
biztosítson számára 2018. május 31-ig a fennmaradó 284.566 Ft megfizetésére.  

Felhívja Donka István figyelmét, hogy késedelmes teljesítés esetén a 2015. július 7-én 
Tiszaalpáron kelt adásvételi szerződés 2. pontjában foglalt jogkövetkezmények kerülnek 
alkalmazásra. 

19.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés gyereknapi programokról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Kerekes Andástól szerette volna megkérdezni, hogy tavaly milyen arányban volt a részvétel. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Sokan voltak. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
 
 
 
 
 
77/2018.(III.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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a „GYERMEKNAPI PROGRAMOK 2018”tárgyában. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a következő döntést hozta: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a „Gyermeknapi programok 2018” tárgyú előterjesztést megtárgyalta azt az 
előterjesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
              dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 

2. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan, 

3. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 

4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, elektronikusan, 

5. Irattár 

 

20.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Bejelentések 
 
Győri István, képviselő 
 
Az előttük lévő ház fala a járdára kidőlt és balesetveszélyes. Ez már állami tulajdon. Lényeg az, 
hogy nem eladó. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó 
 
Boris Ferenc már intézkedett ez ügyben. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Már többször említette a Bethlen Gábor utcán azokat a huppanásokat, amik ott vannak a 
csatorna nyomvonalán. Elsősorban nagy járművek vonatkozásában okoz ez problémát. Jó lenne 
azzal valamit kezdeni, hogy egyrészt ne szakadjon tovább az út felülete, másrészt, hogy a 
balesetveszélyt elhárítsák. Mindenféleképpen jó lenne helyreállítani ezeket a problémákat. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A nagylaposról nem tud lefolyni a víz a csatornába. Sürgősen ki kellene ásni. A frissen 
betontörmelékkel feltöltött utakat nem ártana betömni, mert egyre rosszabb lesz. 

 

 

Győri István, képviselő 
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dr. Csernus Tibortól szeretné kérdezni, hogy a Horgász Egyesülettel a horgászjegyeket 
rendezték-e már? 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Még nem. 
 
Győri István, képviselő 

Akkor álljon már a sarkára. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Igazából a Tulajdonosi Közösségi gyűlést össze szeretné hívni, azon akarja átadni. De ha 
szükség van rá akkor előbb áttudja adni a polgármester úrnak, és majd intézi a sorsát. 
 

Győri István, képviselő 

Sok helyen a kövesutak széle le lett gyalulva, sokan kérdezték, hogy mikor lesz ebből valami, 
vagy csak szimbólum volt így választás előtt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 19:29 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 


