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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám:1842/2018. 
 
 
 

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

Bizottságának 2018. április 27-én 17:30 órakor tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  dr. Csernus Tibor, Kacziba Sándor 
  Kézsmárki László, Kiss Lajos (5 fő) 
  dr. Menyhárt Anett jegyző 

dr. Vancsura István polgármester 
  dr. Taricska Tibor alpolgármester 

Győri István képviselő 
 
Külön megjelentek: Bartucz István településüzemeltetési előadó 

Kapus Márta pályázati koordinátor 
Kádár Ákos környezetvédelmi ügyintéző 
Viglási Krisztina újságíró 
Mayer Tamásné pályázó 
Kapás Alida Éva    

    
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok:Bartók István, dr. Vancsura Zoltán 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 17:45 órakor megállapította, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kacziba Sándor bizottsági tagot. 
Megkérdezte elfogadja-e a felkérést? 
 
Kacziba Sándor, 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.       
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Napirendi pontok:  
 

1. Előterjesztés Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola intézményvezetői 
megbízás véleményezéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

2. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi mentő 
tűzvédelmi tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

3. A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat tartalmáról és benyújtásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

4. A feladatellátást szolgáló fejlesztés lehetőségeiről, műszaki tartalmáról és 
benyújtásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

5. Előterjesztés az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
14/2013.(V.15.) Ör. számú önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

6. Előterjesztés az Ady Endre utca 62. szám alatti szolgálati lakás hőszigeteléséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

7. Előterjesztés Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

8. Előterjesztés Tiszaalpár, Dobó István u. 47. sz. alatti ingatlan értékesítéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

9. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség 2017. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 
valamint családsegítési feladatok ellátásának átfogó értékeléséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

10. Előterjesztés Kapás Alida Éva kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

11. Előterjesztés az Alkotmány utcán gömbkőris fasor telepítéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
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12. Előterjesztés 2018. évi elektronikai és gumi hulladék gyűjtéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

13. Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16-2017-00009 és EFOP-1.5.3-16-2017-00071 azonosító 
számú projektek támogatási szerződés módosításának jóváhagyásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

14. Előterjesztés a Kántorpartí út felújítására érkezett árajánlatokról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

15. Előterjesztés a Tiszaalpári Sportegyesület kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

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

17. Bejelentések 
Zárt ülés 

 
18. Előterjesztés Tiszaalpáron körzeti megbízotti feladatokat ellátó rendőrök 

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

19. Előterjesztés az 1733/2008. sz. határozat ellen benyújtott fellebbezésről  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy:Előterjesztés Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola intézményvezetői 
megbízás véleményezéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke 
 
Kérdezné polgármester urat, csak egy pályázat érkezett az intézményvezetői állás betöltésére? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Igen. Tisztelettel köszöntötte Mayer Tamásnét, aki egyedüli pályázó volt a Tiszaalpári Árpád 
Fejedelem Általános Iskola intézményvezetői állásra. Igen színvonalas nagyon részletesen 
mindenre kiterjedő pályázatot kaptak. A szakmai identitása is benne foglaltatik ebben a 
pályázatban. Úgy gondolja, hogy nem csak a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 
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fog nyerni, ha elnyeri a pályázatot, hanem a település is. Személyes beszélgetés során is volt 
alkalma meggyőződni arról, hogy alkalmas és támogatható Mayer Tamásné pályázata. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Nagyon tartalmas ez a pályázat, gratulál ehhez az életúthoz. Szinte ugyanannyit képezte 
magát, mint amennyit tanított. Miért tetszett otthagyni a tankerület vezetői feladatot? 
 
Mayer Tamásné, pályázó 
 
A tankerület vezetésnek az önéletrajzból kitűnik, hogy 2 év 9 nap volt a futam ideje. Nagyon 
nehéz időszak volt, akkor alakult meg a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ. 2012 
nyarán a Budapesti Központ, 2012 november 9-én tették le az esküt. November 9-én 
kezdődött el a munka, olyan körülmények között, hogy irányítani kellett 14 intézményt, nem 
volt iroda, nem volt gép és nem volt ember, volt egy személy, a tankerület vezető. Volt 
néhány jogszabály, innen indultak. Fel kellett húzni egy szervezetet, meg kellett találni a 
helyet az összes járáshoz tartozó város és község polgármestereivel, jegyzőivel, tárgyalásokat 
kellett folytatni. Átvették az iskolákat a törvénybe előírt kötelezettségeket teljesítették. Ezt 
mind egy személyben kellett megoldani. Január közepétől titkárnőt is alkalmaztak, utána 
alakult annyira a dolog, hogy átkerültek Kiskunfélegyházán az innovációs központhoz, kaptak 
3 irodát. Utána próbálkozott azzal, hogy dolgozókat is keresett ehhez a szervezethez. A 
létszámot Budapesten határozták meg, maximum 6 fővel dolgozhatott a 14 iskolába. Nem volt 
egy álom, de annak ellenére úgy gondolta, hogy egy jó célért küzd és dolgozik. Látta, hogy 
mekkora különbség van iskola és iskola között, lehetőség és lehetőség között, működtetésben, 
fenntartásban és mindenben. Jónak érezte a kormánynak azt az elképzelését, hogy 
központosítják, és megpróbálják az egyenlőségnek a feltételeit egységesen megteremteni. 
Folyamatosan dolgozott és kiépült a hivatal is, kaptak helyet, gépeket. Ismerős 
polgármestereknek köszönhetően lett íróasztaluk is, szó szerint össze kellett koldulni mindent. 
Májusra állt a hivatal valójában. Ez volt az eleje. Utána mikor a hivatal is felépült és a 
feladatokat is szétosztották és mire befejeződött az egész jogi háttere a történetnek kiderült, 
hogy 119 millió Ft - nál több a mínusz. Nem adta fel és csinálta, 12-14 hónapos munka után 
állt a hivatal. A 119 millió Ft mínuszból már csak 51 millió Ft volt. Amíg hite volt ebben a 
feladatban addig nem számított, hogy hány órát aludt, mikor a hitét kezdte elveszteni akkor 
elkezdett azon gondolkodni, hogy kell-e ezt neki csinálni, szabad - e a nevét, arcát és aláírását 
adni sok-sok olyan döntéshez és ügyhöz, amelyeket nem szívesen tett meg. Minden héten 
kétszer - háromszor mentek Budapestre és kapták az utasításokat. Mindent csak Budapesten 
engedtek meg, 250.000 Ft-os pénzügyi pénzkezelési joga volt. Sajnos belátta, hogy ez egy 
olyan feladat, amit nem szabad vállalnia, mert a saját egészségét nem szabad beáldoznia. 
Szegeden Gál Ferenc főiskolán olyan ajánlattal állt elő a rektor úr, amilyet azóta se és azelőtt 
se kapott. Olyan fizetést ígért neki a rektor úr, hogy ennyi munkát és ilyen fájdalmakat 
örömmel hagyott ott. Szakmailag felemelkedés egy pedagógusnak, ha egy egyetemi városba 
taníthat. Szegeden felépítették a pedagógiai intézetet, a rektor úrral együtt. Ott is elfogyott a 
pénz 10 hónap után.  
Meg kérdezték tőle mit szeretne csinálni? Tanítani gyerekek közé menni, mert az ő lelkük 
még tiszta. Jelen pillanatban Petőfiszálláson tanít. Miért gondolja most másképp? Azért mert 
húszon valahány évet tanult. Tanult, mert úgy gondolja, hogy a tudás az-az érték, amit nem 
lehet elvenni. Nem szeretné a sok tanulást és a munkát kiengedni. Neki az nagyon fontos, 
hogy önmagával szembe tudjon nézni, ezért ő senkit nem túr ki a helyéről. A Kecskeméti 
tankerületbe három olyan hely volt ami szabad. Még azt is megérdeklődte, hogy a vezető 
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helyettese, miért nem pályázhat? Azt a választ kapta, hogy nincs meg a megfelelő végzettsége 
hozzá. Ezért döntött úgy, hogy beadja a pályázatát. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Önben van ambíció, ami egy egészséges dolog. Remélhetik - e azt, hogy ha 2-3 év múlva 
adódik egy olyan lehetőség, ami szakmailag előrébb viszi, akkor is marad erre a ciklusra, 
vagy azt mondja, hogy bevállalja.  
 
Mayer Tamásné, pályázó 
 
Igazgatói futamidő 5 év. Ha mindenki úgy gondolja, hogy ezt a pozíciót megkaphatja, akkor 
úgy gondolja, hogy az 5 évet szeretné vállalni. Most azt ígéri, hogy itt 5 évet dolgozik, akkor, 
ha tényleg megkapja mindenhonnan a bizalmat, és akkor, ha elkezdik a munkát és az első év 
végére azt látja, hogy közösség van, és olyan közösség van, aki akarja őt, és akit ő is akar. 
Szándékai szerint 5 évet szeretne vállalni, de ahhoz nem gyilkolni kell egymást, hanem együtt 
dolgozni. Karriercélok miatt nem fog távozni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Reméli 2 év után nem fog bekövetkezni az, ami egyszer már bekövetkezett, hogy nem fogja 
tudni felemelni a karját. 
 
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. 
 
80/2018.(IV.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola intézményvezetői megbízás 
véleményezéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskolában Mayer Tamásné intézményvezetőnek 
történő megbízását támogassa. 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2017. évi 
mentő tűzvédelmi tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
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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. 
 
81/2018.(IV.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
A Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi mentő tűzvédelmi 
tevékenységéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi mentő tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Az 1-es és a 2-es számú diagram esetében eltérések vannak a számokban. Az egyik esetben 
93 téves jelzést hoznak a másik esetben 79 –et hoznak 2017-re. Illetve 26-ot írnak, kiérkezés 
előtt felszámoltnak, utána meg 31-et. Miből adódhatnak ezek az eltérések?  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Sajnos Leiz Gábor úr a nem tud részt venni, mert ez az időpont nem volt jó neki. Amennyiben 
kérdés van, azt továbbítani fogják e-mailben, és ő majd megadja rá a választ. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Akkor csak ennyit kellene feltenni kérdésként, hogy mire vezethető vissza, hogy a 2017-es 
kördiagram esetében 93 –at ír téves jelzésnek, illetve 26-ot ír kiérkezés előtt felszámoltnak. 
Illetve az oszlop diagram esetében 79-et ír illetve 31-et. A számadatok összességében sem 
teljesen jók. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Tudja valaki, hogy a 112 –es hívószámot mióta vezették be? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Járási Közbiztonsági fórumon beszéltek erről. Ott elmondták, hogy mi volt az indok a 
rendőrség oldaláról. Azt tapasztalták, hogy mikor a rendőrkapitányságok vették a hívásokat 
azoknak nagy része nem rendőrségi hatáskörű volt. Ez a szám központi hívószám és innen 
csak azokat fogják továbbítani, ami rendőrségi beavatkozást igényel. A rendőrkapitányságok 
egy része nagyon pesszimista volt ebben, de végül is a statisztikai számadatok azt mutatják, 
hogy így egyre jobban fel tudják dolgozni. Másfél éve vezethették be. 
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dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Esetleg abból lehet a kétféle statisztikának a különbsége. 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat tartalmáról és benyújtásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Ebben a pályázatban szerepel a Művelődési Ház klímatizálása. Mártitól szeretné kérdezni, 
hogy a 3.144.520,- Ft a pályázható költség, vagy lehet több is? 
 
Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
Nem, lehet több is. Az a lényeg, hogy neki a pályázati adatlapban az önerő összegét kell 
megadnia. A kiírásban pedig az van, hogy a támogatás összege nem haladhatja meg az önerő 
kilencszeresét. Most csak azt az összeget írta be, ami költségvetésbe be volt tervezve.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Nem teljesen rossz az a felvetés, amit a bizottsági elnök úr mondott. Talán egy kisebb 
összegnek nagyobb az esélye. Az eddigiekben még ekkora összegű sem volt az érdekeltség 
növelő, már ez is egy nagyobb érték. Az árajánlat alapján 5 db teljesen külön álló klíma 
berendezés kerülne felszerelésre, ami azt jelenti, hogy ez bármikor bővíthető akár a következő 
év terhére is. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Beszélt a tervezővel, aki azt mondta, hogy ezekre az árajánlatokra nem kell tervezés. A fenti 
helyiségek split klímával lennének megoldva. A nagyterembe 5 db split klíma kerülne 
felszerelésre, de ott továbbra sincs megoldva a szellőztetés. Ő egy szellőztetéssel, hő 
visszanyeréssel egybekötött klímatizálásra gondolt, ami 10 millió Ft-ba kerülne. Az tervezést 
igényel. Nem lehetne a nagyterem klímatizálását esetleg erre felé irányítani. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Per pillanat nincs az 5 db napirenden. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A felső rész az, ami klimatikus szempontból gond, nyári időszakban. A másik ok, amiért 
ekkora összeget állított be Mártika, mert ha megnézik a többi napirendi pontot is, akkor 
látható, hogy kimerítik teljesen az ez évi tartalékot. Viszont minden beruházást meg kellene 
valósítani. Úgy gondolja, hogy ezt kellene fogadni. A nagyterem szellőzetésére visszatérve, 
két nagy teljesítményű ventilátor van, az egyik a színpad alatt a másik a mozigépész 
helyiségbe. Azok nagyon gyorsan ki szellőztetik a termet. Javasolja, fogadják el így, mert 
nincs a költségvetésbe erre külön tartalék. Tartalék majd akkor növekszik, ha a lakosság 
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befizeti a Viziközmű elmaradásokat, akiknél még van. Most már van névsor is, annak a 
behajtása is folyamatosan indul. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Ha ezeknek a felső helyiségeknek a klímatizálása megvalósul, akkor emelkedni fog a bérleti 
díj is? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ha nyerni fog a pályázat, majd akkor megvitatják, de biztos benne, hogy a napelemek többet 
termelnek, mint ami a Művelődési Házban elfogy. A hivatalnál pont fordítva van, mert itt nem 
termel annyit a napelem, mint amennyit elfogyasztanak. 
 
Győri István, képviselő 
 
Csinálják itt a beruházásokat meg mindent, nagyon szomorú azért, hogy a polgármester úr azt 
mondta, hogy elfogy a tartalék, pedig nem kevés pénz volt. Nem biztos, hogy a tiszaalpári 
emberek érdekeit szolgálja mind az, ami be van tervezve. Úgy emlékszik, hogy a tiszaalpári 
lakosság polgármesternek Dr. Vancsura Istvánt választotta, nem pedig Dr. Vancsura Zoltánt. 
A polgármester úr mindig olyan beruházást tesz előre, ami esetleg megvalósul, elfog fogyni a 
pénz, és mikor el fogy a pénz akkor mennek a lakossághoz. Nincs értelme, hogy Tiszaalpáron 
ilyen képviselő-testület legyen 
 
Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
Szeretné kérdezni, hogy a tervezés ki legyen véve vagy ne? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Ne. Ha így elfogadják, és nem okoz gondot, hogy a földszinti teremnek a klímatizálása van 
megtervezve és az emelet van kiépítve, akkor maradjon inkább. Gyanítja, hogy jövőre lesz 
esély arra, hogy folytassák. 2 év alatt talán kiépül az a rendszer, amit itt szeretnének a terv 
alapján. Önmagában a terv csak akkor ér valamit, ha a távlatokban ezt meg is akarják 
valósítani. 
 
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. 
 
82/2018.(IV.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat tartalmáról és benyújtásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 2018. 
évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklet II. 4. a.) pont 
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szerinti közművelődési érdekeltségnövelő felhívásra a pályázati dokumentáció benyújtását 
támogassa és a szükséges bruttó 471.678,- Ft önerőt biztosítsa.  

4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: A feladatellátást szolgáló fejlesztés lehetőségeiről, műszaki tartalmáról és 
benyújtásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A határozat - tervezet utolsó mondata módosulna azzal a kiegészítéssel, hogy „a 2018. évi 
költségvetésben elkülönített útfelújítás terhére” 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Az önkormányzatnak 18 millió Ft-ot kellene hozzá tenni. Nyertes pályázat esetén 15 millió Ft 
–ot kapna az önkormányzat. Ez a maximum? 
 
Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
Igen, ez a maximálisan igényelhető támogatás. Meg vannak határozva a célterületek és mivel 
az utak, hidak, járdák felújítása a célterület, ezért a maximum igényelhető összeg 15 millió Ft. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Volt már hasonló pályázat. Lehet számítani arra, hogy jövőre is lesz hasonló tartalmú 
pályázat? 
 
Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
Minden évben kiírják. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Arra gondolt, hogy ha valamilyen módon szakaszolnák ezt a kérdést, hogy először csak a 
hídig megcsinálni. 
 
Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
Ketté lehet bontani. 
 
dr Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Az biztos, hogy a hídig bezárólag a rosszabb. A másik szakasz talán még egy évet kibír. 
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dr. Vancsura István, polgármester 
 
Egyetértene ezzel a szakaszolással, de látják azt, hogy elég sűrűn változnak az elképzelések. 
Látják azt, hogy nagyon rossz állapotú az – az út, most gyakorlatilag van rá keret és meg 
kellene csinálni az egészet. Ennél az útnál ez nem egy végleges megoldás lesz, mert nincs 
alapja, de pár évig nem lenne vele probléma.  
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A polgármester úr utalt rá, hogyha elfogadnák a mai ülésen minden anyagot, akkor nulla Ft 
lesz körülbelül a tartalék. Kiosztásra került egy táblázat, aminek az lenne a lényege, hogy 27 
millió Ft –al indultak az általános tartalékkal, közben a képviselő-testület elfogadott 
határozatokat, amik a 27 millió Ft-ot csökkentik. Látják, hogyha elfogadnak minden döntést, 
akkor ez 11 millió Ft-ot jelent, és ha Kántorparti felújítást és még ezt is elfogadják, akkor 
mínusz 1 millió Ft lesz az általános tartalék. De van olyan pl.: a polgármesteri hivatal udvar 
térkő burkolat, amiből ezt a mínusz 1 millió Ft-ot tudják pótolni. Tehát így nulla Ft-ra 
lecsökken az általános tartalék. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Azt azért hozzá kell tenni, hogy 20 millió Ft -os kintlévőség van, aminek nagyobb része 1 év 
alatt be fog folyni. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A héten a Víziközmú társulattól megkapták a listát, elkezdik a behajtásokat. A listát látván 
van benne nagyon sok szociálisan rászorult és van benne nagyon sok, akitől behajtható.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Egy dolog, hogy pénzügyileg hogy állnak, persze ez is fontos. Most arról van szó, hogy ha ezt 
most beadják, akkor ezt az összeget le tudják hívni, Nem gondolná, hogy ez félbe maradna. A 
hídig tartó szakasz az nagyon rossz állapotban van, a hídtól az országútig terjedő szakasz még 
egy telet kibírna. Hozhatnak olyan tartalmú határozatot is, hogy a jövő évi költségvetés 
terhére most szavazzák meg a 16 millió Ft –ot. Most per pillanat ne vigyék bele a saját erőt. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja 
 
Bíznak benne, hogy a lehívható pénzösszegek jövőre is a birtokukban lesznek. Használják fel 
azt a pénzösszeget, ami jelenleg van. Osszák ketté, ami ki marad a Petőfi utcai pénzösszegből 
azt tegyék bele a kántorparti útba. Nagyon év elején vannak, bármi történhet az 
önkormányzattal, ne kótyavetyéljék el a pénzüket. 
 
Győri István, képviselő 
 
A település vonalától a hídig rosszabb az út. Kacziba Sándor vitelezte ki ezt az utat, a 18 cm –
es sóderágy nem került bele, holott a tervekbe benne volt.  Benne volt a 6 cm-es aszfalt és az 
5 cm-es koptató réteg. Itt volt Kiss Lajos, aki szó szerint azt mondta, hogy van arra 
szakember, aki ezt az utat átvegye. Jótállás 2-3 év, a szavatossági idő 10 év.   
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Kacziba Sándor, a bizottság tagja 
 
Győri István benne volt akkor a képviselő-testületbe és megszavazta. 
 
Győri István, képviselő 
 
A sóderágy és a koptató réteg nincs meg. Arra az utakra kell a pénzt fordítani, ami a 
tiszaalpári emberek érdekeit szolgálja. Elkótyavetyélik a tiszaalpári lakosság pénzét. 
 

(hangzavar) 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Ha ketté veszik az utat akkor is 15 millió Ft a pályázható összeg. 
 
Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
Igen. Úgy van, hogy a 85 % -a és maximum 15 millió Ft. Ha felezik akkor a 85% -a 14. 
184.282. Ft. Ennek lesz az önereje 2. 503. 108 Ft, ennyit kell hozzá tenni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Ezért mondta azt, hogy a 15 millió Ft-ot célozzák meg. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
17.250e Ft legyen a benyújtandó pályázat végösszege, ami tartalmazza az önerőt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, hogy 17.250e Ft legyen a benyújtandó pályázat 
végösszege, ami tartalmazza az önerőt. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
83/2018.(IV.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
A feladatellátást szolgáló fejlesztés lehetőségeiről, műszaki tartalmáról és benyújtásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 
2. c.) pontja alapján meghirdetett pályázati felhívásra pályaművet nyújtson be.  

Az adóerő képesség értelmében a benyújtott pályázat 85%-os támogatottságú, a pályázat 
összköltsége br. 17.250.000,- Ft melynek önerejét a br. 2.587.500,- Ft –ot biztosítsa a testület 
a 2018. évi költségvetésben elkülönített útfelújítás terhére.  
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, hogy a fennmaradó összeget a jövő évi 
költségvetésbe tegyék bele. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
84/2018.(IV.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
A Petőfi Sándor utca felújításának folytatására elkülönített összegről 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 2019. 
évi költségvetésben bruttó 17 millió Ft - ot különítsen el a Petőfi Sándor utca felújításának 
folytatására.  
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
14/2013.(V.15.) Ör. számú önkormányzati rendelet módosításáról 
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 rendelet-tervezetet.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi rendeletet 
 
85/2018.(IV.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013.(V.15.) Ör. számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013.(V.15.) Ör. számú 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta a képviselő-testületnek. 
 
6.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés az Ady Endre utca 62. szám alatti szolgálati lakás hőszigeteléséről 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Eddig csak a felújításról volt szó és azt szavazták meg. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja 
 
Ha már belekezdtek akkor legyen egy normális szolgálati lakás. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Módosító javaslata lenne, hogy 360.000 Ft -al fogadják el ezt, de összesen 450.000 Ft-os 
keretet adjanak meg, mert ha elfogy a pénz akkor legyen lehetőség arra, hogy toldókat 
megtudja  venni.  A festés nem volt kiszámolva? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az bele van építve. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
360.000 Ft nikecellezésre, 90 ezer Ft-os tartalék keret. 
 
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. 

 
86/2018.(IV.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Ady Endre utca 62. szám alatti szolgálati lakás hőszigeteléséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 
támogassa az Ady Endre utca 62. szám alatti szolgálati lakás hőszigetelését 4 cm-es 
nikecellel.  
A Képviselő- testület hatalmazza fel dr. Vancsura István polgármestert, hogy bízza meg Balla 
Zsolt szobafestő- mázolót 360.000 Ft-os áron az ingatlan hőszigetelésével a 4 cm-es 
nikecellel. 
A Képviselő- testület biztosítson további 90.000 Ft –os tartalékot a többlet kiadások 
fedezésére. 
 
7.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub kérelméről 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
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Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Jó lenne, ha kijönnének a keretből. 
 
Győri István, képviselő 
 
Ez tudhatták a költségvetés előtt is, hogy 25 éves évforduló lesz. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
87/2018.(IV.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub kérelméről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az Árpád 
Fejedelem Nyugdíjas Klub részére a 25. éves évfordulójuk megszervezésének költségeihez 
egyszeri 40.000,- Ft támogatást biztosítson a tartalékkeret terhére. 

8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár, Dobó István u. 47. sz. alatti ingatlan értékesítéséről 
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. 
 
88/2018.(IV.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Tiszaalpár, Dobó István u. 47. sz. alatti ingatlan értékesítéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 44/2018. (III.29.) számú 
határozatában a Tiszaalpár, Dobó u. 47. szám alatti ingatlanra – hrsz.: 450 - vonatkozóan 
beérkezett három pályázó közül a legelőnyösebb ajánlatot tevő Fodor Tibor 3.100.000 Ft 
összegű ajánlatát fogadta el, melynek törlesztőrészletét havi 45.000/hó összegben határozta 
meg. 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Családok Otthonteremtési 
Kedvezményének igénybevétele érdekében járuljon hozzá, hogy az ingatlan vevői Fodor 
Tibor és felesége Fodor Csilla Mónika Tiszaalpár, Bercsényi u. 15. sz. alatti lakosok 
legyenek.  
 
Hatalmazza fel dr. Vancsura István polgármester az adásvételi szerződés aláírására. 
 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség 2017. évi gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi, valamint családsegítési feladatok ellátásának átfogó értékeléséről 
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. 

 
89/2018.(IV.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközség 2017. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi, valamint családsegítési 
feladatok ellátásának átfogó értékeléséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2017. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi, valamint családsegítési feladatok ellátásának 
átfogó értékeléséről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek. 
 
10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Kapás Alida Éva kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
A csatornára végelik ki, vessző maradvány van most is rajta. Beszorult tulajdona az 
önkormányzatnak? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Már volt pályáztatva. A telek vég az önkormányzaté. 
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Győri István, képviselő 
 
Bérelte 5 évig és egyetlen egy szál vesszőt nem tudott elhozni. Az első évben a polgármester 
úr engedélyt adott lekaszáltatni. A második évben Kapás Lacinak a fia ellopta. Nem tudja, 
hogy mertek ilyen nyíltan Tiszaalpáron lopni ezek a román-magyarok. 
 
Kapás Éva Alida 
 
Elnézést képviselő úr, maga nem tudja, hogy miről beszél, mikor a szüleire maga ráhívta a 
rendőrséget. 
 
Győri István, képviselő 
 
Örül, hogy megismerhette. 
 
Kapás Éva Alida 
 
Ismer maga engem, mert a nappalimba bejött és ajánlotta, hogy vegyem meg a vesszőt. 
Félrebeszél maga, mint ahogy mindig szokott. Önnek mi a problémája? 
 
Győri István, képviselő 
 
Örül neki, hogy maguknak ekkora hangjuk lett itt Tiszaalpáron. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Hölgynek a beszédébe beleszólni megalázó. 
 
Kapás Éva Alida 
 
Minden este imádkozik, hogy maga többet ne legyen képviselő. 
 
Győri István, képviselő 
 
Ez nagyobb terület, mint a veszős, ha gépeket vesznek, akkor nem érti, miért kell eladni. 
Maguk idejöttek egy dolog.  

(hangzavar) 
Győri István, képviselő 
 
Félti a Tiszaalpáriakkat az ilyen erőszaktól. A földet a tiszaalpári lakosságtól adják el. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Méltatlan a bizottsághoz, amit Győri képviselő művel, nem véletlen fakadt ki a hölgy.  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A határozat-tervezet annyiban egészülne ki, hogy a kiméretés költsége a vevőt terheli. 
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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. 
 
90/2018.(IV.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Kapás Alida Éva kérelméről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Kapás 
Alida Éva (6067 Tiszaalpár, Ady Endre u. 44) által a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
tulajdonát képző tiszaalpári – külterület-  0258/42 hrsz-ú ingatlanra tett vételi ajánlatát, mely 
390.000 Ft összegről szól fogadja el, továbbá járuljon hozzá a vételi ár törlesztését fél éves 
időközönként 3 egyenlő részletben történő megfizetésére. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete kérje fel Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy kezdje meg az ingatlan adásvételét a vevővel a megállapított vételárakon. 
Az adásvétellel kapcsolatos költségek és a kiméretés költsége a vevőt terhelik. 
 
11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az Alkotmány utcán gömbkőris fasor telepítéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Előterjesztésként gömbkőrist irányoztak elő. Novák István szerint meg kellene gondolni, hogy 
nem-e gömb juhart kellene, mert kevesebb a zöld munka vele és kevesebbszer kell 
megmetszeni. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó 
 
Gömbkőris vagy juhar, mind a kettő mellett szólnak érvek. A gömbkőris rendelkezésre áll 
Tiszakürtön az arborétumba. Áfásan 7000 Ft db. A gömb juhar árát nem tudja megmondani. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Őszre lenne? 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó 
 
Szeptemberben lenne. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Ezt az összeget szavazzák meg. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Kiegészítő javaslat dr. Csernus Tibor részéről, hogy az összeget szavazzák meg. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó 
 
Javasolja, a keret összeget tegyék félre. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
El kellene dönteni, hogy melyik legyen. Ha a gömbkőrist válasszák, akkor egységes 
településkép lenne. Ha a juhart, akkor az egy teljesen másik stílus. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A napirendi pontot elnapolják, és a következő képviselő-testületi ülésre a gömbjuharról is 
kérnek árajánlatot. 
 
12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés 2018. évi elektronikai és gumi hulladék gyűjtéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Horribilis összegbe kerül egy konténer ide hozatala. Javasolná, hogy valamilyen helyet ki 
kellene jelölni rá. Ha ide hozatnak egy konténert, és ha csak félig lesz, akkor is ugyanennyit 
kell majd érte fizetni. Nagyon magas költség. Másképp kellene csinálni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Javasolná, hogy hulladék udvart kellene létrehozni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Az engedély köteles lenne.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Honnan jönne ez a konténer? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Felgyő. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó 
 
Volt már ilyen Tiszaalpáron és nagyon jól sikerült. El kellene gondolkodni rajta, mert a határ 
teli van mindig mindenféle szeméttel. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Ő is azt mondja, hogy gondolkozzanak el rajta és oldják meg, de ne ilyen módon. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A napirendi pontot elnapolják, a következő képviselő-testületi ülésig. 
 
13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16-2017-00009 és EFOP-1.5.3-16-2017-00071 
azonosító számú projektek támogatási szerződés módosításának jóváhagyásáról 
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. 
 
91/2018.(IV.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
az EFOP-3.9.2-16-2017-00009 azonosító számú projektek támogatási szerződés 
módosításának jóváhagyásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
„Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Tiszakécskei járásban” című, EFOP-
3.9.2-16-2017-00009 azonosító számú projekt támogatási szerződés módosításának 
jóváhagyása” tárgyú előterjesztést, és támogassa a támogatási szerződés módosítását a 
Grassroots Sport Oktatás-módszertani és Kutatási-fejlesztési Nonprofit Kft konzorciumi tag 
kilépését és a Magyar Szabadidősport Szövetség, mint új konzorciumi tag belépését illetően.   
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatalmazza fel Tóth János 
polgármestert, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges intézkedéseket 
konzorciumvezetőként megtegye, és a támogatási szerződés módosításához szükséges 
módosított konzorciumi megállapodást aláírja. 
 
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. 
 
 
 



21 

 

92/2018.(IV.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00071 azonosító számú projektek támogatási szerződés 
módosításának jóváhagyásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy „Humán 
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Tiszakécskei járásban” című, EFOP-
1.5.3-16-2017-00071 azonosító számú projekt támogatási szerződés módosításának 
jóváhagyása” tárgyú előterjesztést, és támogassa a támogatási szerződés módosítását a 
Magyar Diáksport Szövetség konzorciumi tag kilépését és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Sportegyesület, mint új konzorciumi tag belépését illetően.   
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatalmazza fel Tóth János 
polgármestert, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges intézkedéseket 
konzorciumvezetőként megtegye, és a támogatási szerződés módosításához szükséges 
módosított konzorciumi megállapodást aláírja. 
 
14.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Kántorparti út felújítására érkezett árajánlatokról 

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

 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Néhány évvel ezelőtt is kértek árajánlatot, akkor ennek a résznek 8,5 millió Ft volt km-re. 
Ugyanennyiért vállalnák most is. Az - az út járhatatlan, nagyon nagy kátyúk vannak. 
Javasolja, hogy fogadja el a bizottság, illetve támogassa. 
 
Győri István, képviselő 
 
Polgármester úr itt is látszik, hogy egoista. Vannak olyan utak, amik nincsenek aszfalttal 
leborítva. A Tiszaalpári Önkormányzat rendelkezett olyan pénzeszközökkel, amivel az összes 
belterületi utat újra lehetett volna aszfaltozni. Mennyibe kerül ténylegesen ez a beruházás? 
Elverték és elsíbolták a pénzt. A Kossuth utcát meddig kellett megcsinálni, Kacziba fiáig? Ki 
lett fizetve a pénz? A polgármester úr milyen jogon kérte vissza a pénzt a Viziközmű 
társulattól? 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja 
 
Ezerszer elmondta, hogy elhozza az összes tervezetet és elmondja, hogy mi miért van. 
Nyomod a süket a dumát, hogy miért addig lett csinálva? Azért mert az önkormányzati utak 
szennyvízépítésébe, amelyik belekerült a nyomvonalba arra volt pénz felújítani, amelyik 
mellette ment az meg most nyerték meg pályázatba. A Kossuth utca most is benne van, de 
abból a pénzből, amit utólag nyertek útépítésre, mert ott is mellette ment a nyomvonal. 
 
Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke 19:42 órakor 10 perc szünetet rendelt el. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Az előterjesztés tartalmazza, hogy 25 millió Ft-ot elkülönítettek a Kántorparti és Petőfi utca 
folytatására vonatkozóan. A 15 millió Ft mellé tették még 2.250e Ft-ot, ami azt jelenti, hogy 
22.750e Ft maradt a 25 millió Ft-ból. Megérné visszaajánlani 22.750e Ft - ot ajánlanának 
vissza. Hátha ezért az összegért is bevállalják.  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Az útfelújításra elkülönített összegből történjen. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Mártika mennyit számoltál? 
 
Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
17.200e Ft volt a Petőfi utcának az összköltsége, annak vette a 85 % -át 14.620e Ft és az 
önerő hozzá az 2.580 e Ft. 22.420e Ft maradna. 
 
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. 
 
93/2018.(IV.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
A Kántorparti út felújítására érkezett árajánlatokról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az 
ajánlatot adó vállalkozó részére a Kántorparti út felújítására a megadott technológiával csupán 
bruttó 22.420.000,- Ft vállalkozási összeget biztosítson.  
Kérje fel Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a vállalkozóval egyeztessen az adott 
összegről és a soron következő Képviselő- testületi ülésen újra kerüljön beterjesztésre a 
napirendi pont.  
 
15.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Sportegyesület kérelméről 

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

 
Győri István, képviselő 
 
Örül, hogy a nagy sport menedzser itt ül mellette, Kacziba Sándor. 

 
(hangzavar) 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Képviselő úrtól megvonja a szót, mert nem a napirendi pontról beszél. 
 
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. 

 
94/2018.(IV.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
A Tiszaalpári Sportegyesület kérelméről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
tulajdonában levő 502/9. hrsz-ú ingatlan területén a Tiszaalpári Sportegyesület a 2018/19. évi 
TAO pályázat keretén belül fejlesztéseket végezzen- amely napelemek telepítését jelenti,- 
valamint járuljon hozzá, hogy a Tiszaalpári Sportegyesület- a fenntartási költségek viselése 
ellenében- a legalább 10 millió Forint értékű beruházás megvalósítását követő  10 éves 
határozott időtartamon keresztül térítésmentesen használja az ingatlan területén található 
sportlétesítményeket és a hozzá kapcsolódó területeket. 
 
16.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés járdaépítési kérelem elbírálásáról 

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

 
Győri István, képviselő 
 
Azt szeretné kérdezni minek a terhére? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Általános tartalék keret terhére. 
 
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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95/2018.(IV.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Járdaépítési kérelem elbírálásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Demeter 
Istvánné 6066 Tiszaalpár Móricz Zsigmond u. 19. szám alatti lakos ingatlana melletti 
szakaszon történő járdaépítés anyagának költségét 60.200,-Ft erejéig (5 m3 sóder + 7 q 
cement költsége) biztosítsa 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. 
 

 
17.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Bejelentések 
 
Hozzászólás nem történt. 
 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 20:00 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább 
munkáját. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

/: Csernák Zsolt Sándor :/                                           /: Kacziba Sándor:/ 
   a bizottság elnöke                a bizottság tagja 

 


