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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám:2222/2018. 
 
 
 

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

Bizottságának 2018. május31-én 17:00 órakor tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  dr. CsernusTibor, Kacziba Sándor, 
  Kiss Lajos (4 fő) 
  dr. Menyhárt Anett jegyző 

dr. Vancsura István polgármester 
  dr. Taricska Tibor alpolgármester 

Győri István képviselő 
 
Külön megjelentek:Borvák Erzsébet, aljegyző, igazgatási csoportvezető 

Bálint Katalin igazgatási csoportvezető 
Molnár István Belső Ellenőr 
Kiss Mária óvodavezető 
Kapus Márta pályázati koordinátor 
Kádár Ákos környezetvédelmi ügyintéző 
Palásti Józsefné óvodapedagógus 
Misik Tímea óvodapedagógus 
Novákné Lőrinc Ildikó óvodapedagógus 
Mizeréné Varga Tímea óvodapedagógus 
Molnár Gabriella óvodapedagógus 
Bontovics Istvánné óvodapedagógus 
Ballabásné Somkuti Anita Erika óvodapedagógus 
Novák Imréné óvodapedagógus 
Kásáné Bársony Ildikó óvodapedagógus 
Gyovainé Konfár Krisztina óvodapedagógus  

    
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: Kézsmárki László dr. Vancsura Zoltán 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tag: Bartók István 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 17:13 órakor megállapította, hogy a bizottság 4 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kacziba Sándor bizottsági tagot. 
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Megkérdezte elfogadja-e a felkérést? Elmondta, hogy a napirendi pontoknál változás történne 
a 4-5 napirendi pontot előre venné a többi napirendi pont e szerint módosulna. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét.       
 
Napirendi pontok:  
 

1. Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában az engedélyezett létszám 
egy fővel történő megemeléséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

2. Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában maximális csoportlétszám 
túllépésének engedélyezéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

3. Előterjesztés az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2017. 
évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
István polgármester  
 

4. Előterjesztés TorbenBeak-Sorensen 1710/21 hrsz-ú ingatlan értékesítésével 
kapcsolatos kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

5. Előterjesztés a Kántorpartí út felújításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

6. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet 
megtárgyalására és elfogadására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

7. Előterjesztés a 6067 Tiszaalpár, Bokrosi u. 16. (1762 hrsz.) számú ingatlan árverésen 
történő megvásárlásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
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8. Előterjesztés járdaépítési kérelmek elbírálásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

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

 
10. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásban végzett 

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

11. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2017. évi működéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

12. Előterjesztés terembérleti díj mérsékléséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

13. Beszámoló a Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség 2017. évi működtetéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

14. Tájékoztató mobilizált ügyfélszolgálat igénybevételének lehetőségéről 
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. Bejelentések 
Zárt ülés 

 
17. Előterjesztés a 1964/2018. sz. határozat ellen benyújtott fellebbezésről   

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

 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy:Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában az engedélyezett 
létszám egy fővel történő megemeléséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Kérdezné Kiss Mária óvodavezető asszonyt kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést? 
 
Kiss Mária, óvodavezető 
 
Az előterjesztés alapján minden lényeges információt megkapott a testület. 
 
Győri István, képviselő 
 
Nagyon sajnálja, hogy egy csoport megszűnt. Az a pénz meglenne, ha a Tiszaalpári Pejtsik 
Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár rezsijét csökkentenék, mert a könyvtár túl van 
finanszírozva. A pénz elfolyik nagy mértékben. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
98/2018.(V.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában az engedélyezett létszám egy fővel történő 
megemeléséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Vezetőjének kérelmére hivatkozva engedélyezze -  a 
2018. évi költségvetés tartalékának terhére - 2018.  szeptember 1 - jétől december 31-ig 
terjedő határozott időszakra a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában a 2018. évi 
költségvetésben engedélyezett létszám egy fővel történő megemelését.  

2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy:Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában maximális 
csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A második oszlopban, ha összeadják a gyerekek létszámát az nem 159 fő, hanem 160 fő.  
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Mekkora létszámnál lépték túl a maximumot? 
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Kiss Mária, óvodavezető 
 
A köznevelési törvény rögzíti a létszámokat és szintén ez a törvény írja, hogy ez a létszám 
20%-kal túl léphető. A maximális létszámot úgy kell számítani, hogy a gyerekeknek vannak 
bizonyos státuszaik, amiket figyelembe kell venni. A maximális létszámot nem per/fő- vel 
kell számítani, hanem a számított létszámmal kell ezt rögzíteni. Jelen pillanatban úgy tudták 
beindítani a csoportokot és úgy tudtak helyt adni a jogos igényeknek. A jogos igényű 
gyerekek azok, akik szeptember 1-jéig betöltik a 3. évet életüket, ezért 27 fős létszámmal 
kellett feltölteni a csoportokot. Vannak további gyerekek, akiknél már lehet tudni, hogy a 
szüleik munkába fognak állni és jelen pillanatban nem tudják megoldani hova helyezzék el a 
gyerekeket. Ezért az a megegyezés született, hogy ezeknek a szűlöknek a gyermekeit, ami 12 
fő, be kellett osztani a csoportokba. Vannak olyan gyerekek, akik autizmus spektrum zavarral 
küzdenek, várhatóan őket is fel kell majd venni az óvodába. Jelen pillanatban még csak az 
igényeiket adták le. Az alapító okirat nem tartalmazza azt a kitételt, hogy ezeket a gyerekeket 
ellássák. A szakértői bizottság meg fogja keresni a jegyzőasszonyt ezzel kapcsolatban, hogy 
mit tud ajánlani ezeknek a gyerekeknek az ellátására. Ha ezeknek a gyerekeknek nem sikerül 
az óvodai nevelését megoldani, akkor viszont ez jegyzői feladat lesz, hogy gondoskodjon 
arról, hogy ezek a gyerekek intézménybe kerüljenek és mindennapi utaztatásuk meg legyen 
oldva. Jelen pillanatban ezeknek a gyerekeknek nem is látják a biztonságos elhelyezését. Két 
kislányról van szó az egyiknek már van ilyen státusza a másiknak folyamatban van. A 
harmadik egy kisfiú, aki nem rég érkezett ide Tiszaalpárra. Ezeket a gyerekeket 3 főnek kell 
számítani. Egy 30 fős csoport létszámát egy ilyen gyerek 33 főre emeli. 
 

Bartók István a bizottság tagja 17:25 órakor megérkezett a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság ülésére 

így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma 5 fő 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Mi lenne az-az extrém gyereklétszám amivel a 7. csoportot meg kellene nyitni? 
 
Kiss Mária, óvodavezető 
 
Ha minden csoportból 4 főt elvennének akkor már kijönne egy újabb csoport létszám. Mikor 
meg kellett szüntetni a 7. csoportot az volt az- az év,ahol 33 születés volt a településen. Ettől 
kezdve a védőnénik vezetik és minden évben elkéri a születési számokat, minden évben 
emelkedik ez a szám.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Sajnálatos módon, ha a 7. csoport gazdasági vetületét elkezdik vizsgálni akkor ugyanaz a 14 
millió Ft összeg jön ki, mint tavaly. Most kellene 2 óvónő és egy dajka. Ez az óvoda 
szakmailag kiválóan működik, de ha az életkor magasabb, akkor a szakmai tapasztalat is 
magasabb, viszont a támogatás ezt nem ismeri el, hanem egy átlag számot vesz figyelembe és 
ha az fölött van a pedagógus létszám, illetve a bérkeret, akkor azt nem veszi figyelembe és az 
önkormányzatnak kell kiegészíteni. A jövő évi költségvetést sajnos még nem látják, hogy 
hogyan fog alakulni. 
 
Győri István, képviselő 
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A könyvtárnál 6-8 millió Ft megtakarítást tudnának eszközölni. 
 
Kiss Mária, óvodavezető 
 
Jelen pillanatban álláshelyet hirdettek és nem tudják jelentkezni fognak-e óvodapedagógusok. 
Nem igazán van pályázó. Ha esetleg több pályázat érkezik, és megcsillan a lehetősége annak, 
hogy lenne ember, akit be tudnának rakni a 7. csoportba, akkor esetleg arra kérhetnék -e a 
képviselő-testületet, hogy vizsgálja újra a lehetőséget. Nagyon szívesen látják a Képviselő-
testületet az óvodába egy szakmai beszélgetésre. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A 7. csoport megszüntetése akkor kezdődött mikor emelkedett az óvodapedagógusok bére, ezt 
az állam nem támogatta. Javasolja, hogy a környező településekkel összefogva keressék meg 
a kormányzatot, próbáljanak előrébb jutni. Kitart amellett, hogy a 7. csoport szükséges lenne, 
de pénz honnan lesz rá azt nem tudja. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
99/2018.(V.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
A Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában maximális csoportlétszám túllépésének 
engedélyezéséről 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy - a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése alapján - a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában az egyes óvodai csoportokban a maximális 
csoportlétszámok átlépését a 2018/2019-es nevelési évre az alábbiak szerint engedélyezze:  

 
 
 
 

csoport 

 
 

engedélyezett 
létszám 

csoportlétszám 
az augusztus 

31-én 3. 
életévet 
betöltött 

gyermekekkel 

Normatívára 
jogosító 

csoportlétszám 
előjelentett 

(nem 
óvodaköteles) 
gyermekekkel 
december 31-

én 

 
 

Engedélyezett 
létszámtól 
való eltérés 

Tengelice 25 28 28 20 % 
Katica 25 26 29 20 % 
Süni 25 25 26 20 % 
Csiga 25 28 29 20 % 

Méhecske 25 26 28 20 % 
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Pillangó 25 27 28 20 % 
Összesen:  160 168  

 
Novák Imréné óvodapedagógus 
 
Arra a kérdésükre nem kaptak választ, hogy a képviselő-testület tagjai hajlandók-e elmenni az 
óvodába egy beszélgetésre. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Köszönik szépen a meghívást, elmennek. 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési 
szervek 2017. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
Győri István, képviselő 
 
Akkor lett volna megelégedve az ellenőrzéssel, ha az egyesületnek vagy bárkinek is 
személyesen tehettek volna fel kérdéseket. Utolsó oldalon van egy megállapítás., hogy az 
érdekeltségi hozzájárulás mértékét újra kell számolni, és azt kell érvényesíteni a lakosság felé. 
Ezt újra kell számolni? Nagyon szeretné, ha a belső ellenőr kijelentené azt, hogy az 55.000 Ft 
az nem lesz több.  
 
Molnár István, Belső Ellenőr 
 
Mindenen túl vannak, a képviselő úr megnyugodhat az 55.000 Ft az annyi marad, és hogy 
most van tárgyalva az a törvényből és a kormányrendeletből fakad, ugyanis a belső ellenőri 
összefoglaló jelentést a zárszámadással együtt kell megvitatni. Le van zárva és el lehet 
felejteni a Viziközmű Társulatot. 
 
Győri István, képviselő 
 
Keményen bele véste magát a Viziközmű Társulatba. A Viziközmű Társulatnak a 
cégbejegyzési tevékenységi köre nem terjed ki útépítésre. 
 
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. 
 
100/2018.(V.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentéséről 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi belső 
ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek. 

4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Torben Beak-Sorensen 1710/21 hrsz-ú ingatlan értékesítésével 
kapcsolatos kérelméről  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A levélben szerepel egy olyan kitétel, hogy a telek alkalmas lenne játszótér kialakítására, 
valamint az adásvétel része lehet, hogy a templom és a skanzen közelében lévő felújított 
házban ezentúl évente egy alkalommal akár 14 napot eltölthetnénk. Ez mit jelent? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A régi vágóhíd épületében, amit a Kiskunsági Nemzeti Park felújít, ott szeretne eltölteni 14 
napot. Személyesen Torben úr elmondta, hogy ennél sokkal jobb ajánlatott kapott. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Torben úr itt volt május 8-án és elmondta, hogy több ajánlatot is kapott. Ha az önkormányzat 
biztosít neki 14 napot és a 2.500 e Ft-ot megadja, akkor tudná az önkormányzat részére 
értékesíteni. Szóban történt egy ilyen egyeztetés. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Nem hiszi, hogy ettől túlzotton több és jobb ajánlatot kapott. Nem egyszerű eladni egy ilyen 
ingatlant, és ha valaki mégis olyan venné meg, aki üdülő házakat hozna létre az a település 
hasznára válna. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással 
nem fogadta el az előterjesztésben lévő határozatot. 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Kántorpartí út felújításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
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Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
Tájékoztatja a bizottságot, hogy az előterjesztés első oldalán elírás történt; a Bitu-Team Kft. 
felületkezelése nem 27.096.720,-Ft, hanem 25.603.200,-Ft, így a végösszeg is változik 
28.981.400,-Ft-ra. 
Ez úgy jön össze, hogy a kátyúzás és a bitumenezés a Mega-Sped Kft-től, a felületkezelés 
pedig a Bitu-Team Kft-től lenne megrendelve, mert a közbeszerzési törvény lehetővé teszi 
számunkra, hogy a két feladatot két vállalkozótól rendeljék meg. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Azt mondta Sándor, hogy ez az összeg teljes egészében a Kántorparti útra volt tervezve, de ez 
nem így van. A Kántorparti út szerkezete foltozásokkal együtt is sokkal stabilabb, mint a 
Petőfi Sándor utca folytatása. Jelezte már korábban is, ha a Petőfi utca nem lesz megcsinálva, 
akkor ki kell lapátolni az útnak az anyagát, mert az teljesen meg van töredezve, főleg a 
lovaspálya előtti szakasz az teljes egészében rossz. Ha erre a szakaszra nem áldoznak keretet 
most, akkor az biztos, hogy a következő alkalommal – már egy év múlva – nem fog ott 
stabilan állni. Azt nem tudja, hogy a jelenlegi helyzet alkalmas-e erre a kérdésre, meg tudják-e 
oldani a felújítását. Nem gondolja, hogy ezt az összeget egy kevés használó által használt útra 
kellene ráfordítani. Egy olyan útnak a felújításáról van szó, amelyet azok használnak, akik 
Kiskunfélegyháza felé közlekednek, és ők nap mint nap találkoznak ezzel a problémával. Ha a 
fontossági sorrendet nézik, a Petőfi utcát 4-5-ször többen használják. A Kántorparti út is 
nagyon rossz állapotban van, de ott legalább van egy stabil szerkezet, itt viszont a jelenlegi 
helyzet már tarthatatlan, és attól fél, hogy egy év múlva már betonút sem lesz. Arra most 
biztosan nincs lehetőségük, hogy egyszerre két utat is felújítsanak. Megkérdezi Kapus Mártát, 
hogy azon túlmenően, hogy itt vannak a számok, mit mondott a vállalkozó, hogy mikorra 
tudja ezt elvégezni? Azokra az újfalui utakra is várni, kell, amelyek vonatkozásában már a 
szerződéskötés is megtörtént. Tisztában van vele, hogy most egy komoly pénzmag van az 
útépítési businessben, és ehhez képest ez a megrendelés csak csepp a tengerben, de a 
számokat is mérlegelniük kell, ezért is kérdezi, hogy egyrészt mikorra várható, mert lehet, 
hogy később nem lesz rá keret, főleg ha még olyan kiadások is lesznek, mint egy 
óvodacsoport megnyitása. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Alpáron mindig divat volt az, hogy valamit megtoldoznak-foltoznak. Ha valaminek 
nekikezdenek, azt be kellene fejezni. Mind a két út borzalmas állapotban van. A Kántorparti 
úttal az a helyzet, hogy ezt minden évben kátyúzták. Végig kell menni rajta, hogy az a 
kátyúzás, amit az utóbbi években nagyon szakszerűen végeztek úthengerrel, gépekkel, annak 
ellenére asztalnyi lyukak vannak benne, tehát ott kocsival elmenni életveszélyes. Csodálkozik 
azon, hogy akik nap mint nap ott járnak – mert azért sokan járnak azon az úton, akik ott 
laknak – nem sorakoznak itt, és nem mondják, hogy azért álljon meg a menet. Megnézték 
mind a két utat. Az újfalusi útnál az a gond, hogy ott nincs alapja az útnak és azért törik. Ha 
arra egy bitumenfelületet rátesznek meg egy ugyanilyen zárást, mint erre – mert ez sem egy 
végleges megoldás lenne, mert egy végleges megoldás nem 30 Millió Ft lenne, hanem 100-
150 Millió Ft. Itt az a gond, hogy mind a két út nagyon rossz állapotú, de ha csak a 25 Millió 
Ft-ban gondolkodnak, akkor tulajdonképpen egyik út sem lesz kész. El kell dönteni, hogy 
melyik út legyen. A testület már az előző ülésen döntött arról, hogy tizenvalahány millió Ft-ot 
a következő évi költségvetésből arra az útra el tesz. Pályázati pénzből azért nem lehetett 
megcsinálni, mert a pályázat belterületi utakra lett kiírva. Változatlanul azt javasolja, hogy ezt 
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a Kántorparti utat fejezzék be, nem lesz örök érvényű, de azzal a kátyúzással, amit a Mega-
Sped Kft. ajánlott, és amit a belterületi utakkal együtt a héten már el kellett volna kezdeni – 
úgy tudja, jövő héten már a kőtörő is megy, meg el is kezdik a kátyúzást először még a 
belterületi utaknál, ami még az aszfaltozáshoz szükséges. Jól látja dr. Csernus Tibor képviselő 
úr, hogy az a gond, hogy rohamléptekkel mennek a nagyberuházások, és megmondta az 
ügyvezető, hogy ha nem lenne ehhez a néhány településhez neki személyes kötődése, nem 
vállalták volna az útépítést. Várhatóan július közepéig jön az aszfalt is. Bízik benne, hogy ez 
így megvalósul. Az egyik utat mindenképpen csinálják meg, és az legyen rendben. Ez a 
technológia jó néhány évre, évtizedre megoldja ezt a problémát. A Petőfi utcán felületi 
koptatóréteg van és az alapkövei jönnek fel. Javasolja a képviselőknek, hogy nézzék meg a 
Kántorparti utat; kerülgetni kell a kátyúkat, ami este lehetetlen. Változatlanul azt javasolja, 
hogy az egyiket oldják meg, a következőt pedig a következő évben. A másik dolog, hogy úgy 
tudta, hogy a vasútig megy a felújítás, de nem a vasútig megy, hanem a település-tábláig. 
Tény, hogy alaposan el vannak ülve, de megígérték, hogy kátyúzással kezdik, jövő héten meg 
jön a törőgép. Most ezt az utat fogadják el, és jövő évben tegyenek el pénzt, és lesznek 
pályázati lehetőségek is, és akkor a Petőfi utcának azt a szakaszát is meg kell oldani. Ha mind 
a kettőt beszakaszolnánk, megint nem jutnánk semmire, így legalább az egyik készen lesz.  
 
Kiss Lajos, a bizottsági tagja 
 
A Kántorparti úton nemcsak kisjárművek forgalma van, hanem hatalmas erőművek forgalma 
is. Más technológiával egy nagyon komoly kátyúzás, bitumen és felületzárás.  
 
Kacziba Sándor, a bizottsági tagja 
 
Ha levesznek a Kántorparti útból egy nagyon kis szakaszt a Nagy-György tanyától azt a részt 
már tényleg senki nem használja, akkor a 80 %-a annak az útnak készen lenne. Dr. Csernus 
Tibor képviselőnek igaza van abban, hogy ha most nem csinálják meg a Petőfi utcát, jövőre 
már nem tudnak vele mit kezdeni. Úgy gondolja, hogy a Petőfi utca egy frekventált út, mert 
ott van a lovastanya, ami napi szinten hozza a vendégeket, az a terület a faluhoz tartozik. Ha a 
senki földjét nem csinálják meg, akkor még ebből a keretből meg tudják csinálni a Petőfi 
utcának azt a szakaszát. Aki Kiskunfélegyházára megy, azt az utat használja. Ezt az utat 
sokkal több ember használja, mint a Kántorparti utat. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Meddig gondoltad a szakaszolást a Kántorpartnál? 
 
Kacziba Sándor, a bizottsági tagja 
 
A derékszögű kanyarig. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szerinte ez támogatható, mert a legrosszabb rész a Kántorparton, az is megvan. Megnézik a 
kátyúzást, ha végigkátyúzza, az nem akkora összeg, viszont ha a bitumen addig a részig 
végigmenne, akkor a legfontosabb rész készen lenne, csak egyeztetni kell, hogy milyen 
technológiával mit csináljanak vele, mert borzalmasan szét van törve az út.  
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dr. Csernus Tibor, a bizottsági tagja 
 
Az a szakasz, ami után egy látványosan jobb szakasz következik, az tulajdonképpen az 
állattartó telep bejáratáig tart. Ez a kompromisszum ez működik, hogy megcsinálják azt a 
szakaszt, ami a szőlőkig visz. Az állattartó telep előtt még el kell vinni, olyan 100-150 
méteres szakasznak saccolja. Így a 30 Millió Ft-ból még a Petőfi utca szakasza a hídig 
megvalósítható, a következő évben meg sor kerülhet a folytatásra; 16-17 Millió Ft-ból ki lehet 
hozni, hogy a hídtól egészen a kivezető útig megvalósulhasson.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ahogy mennek a Kántorparti úton van az első kanyar és van a második kanyar. A kettő 
közötti szakasz totálkáros. Annak a végéig lenne célszerű megcsinálni, utána kicsit jobb az út, 
de egyszerűen ezen a szakaszon nincsen koptatóréteg. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottsági tagja 
 
Ha visszatérnek az alapproblémára, biztos benne, hogy a Petőfi utca hídig terjedő szakaszán 
egy nap többen veszik igénybe, mint a Kántorparti utat egy héten. Nyáron, a mezőgazdasági 
munkák időszaka alatt biztos többen veszik igénybe, de a Petőfi utat egész évben 
folyamatosan használják. Ha azt nézi, hogy van a két derékszögű kanyar közötti szakasz, azt 
még kevesebben használják.   
 
Győri István képviselő: 
 

(Hangzavar) 
 
dr. Vancsura István polgármester:  
 
Az a probléma, hogy ami a két kanyar közötti szakaszon van, az járhatatlan; ott már nincs 
aszfalt, csak kő van. Ha a kátyúzás összegét nézzük, az nem egy borzalmas nagy összeg. 
Javasolja, hogy kátyúzzák végig azt az utat, a következő évben pedig visszatérnének a 
bitumenezésre meg az egyebekre, és a többi maradna a Petőfi utcára. Legalább akkor ki lesz 
kátyúzva, a bejáratig meg lenne csinálva a bitumenezés. Megnézik a költségvetést, még 
mindig van tartalék, és még várható bevétel, hiszen az 55.000,-Ft-ok most mennek ki, hiszen 
még több mint 300-an vannak, akik elfelejtettek fizetni.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottsági tagja 
 
Azt javasolja, hogy a 28 Millió Ft-os keretet, ami itt megvolt, azt úgy oldják meg, hogy 
emeljék meg 30 Millió Ft-ra, a Petőfi utcát csinálják meg hídig, és ami marad, az mehet a 
Kántorparti útra, és még ha véletlenül marad ki pénz azon felül, hogy ki lesz kátyúzva a két 
derékszög között, akkor az még mehet ebbe a történetbe. 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Na de a kátyúzás az mindenképpen menjen. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottsági tagja 
 
A kátyúzás az mindenképpen. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Csak az a kérdés, hogy milyen technológiával menjen, mert akárkivel megnézette, mind azt 
mondta, hogy ne foglalkozzanak vele, nincs alapja az útnak, tehát akármit raknak rá, szét fog 
menni. Ha kap egy meleg bitumenes borítást, vagy mart aszfalt, van olyan technológia, hogy 
meleg mart aszfalt. Direkt elment Vezsenybe megnézni egy ilyen utat, olyan volt, mint egy 
normál aszfaltút. Nagyon szívesen elvisz Vezsenybe bárkit, érdemes megnézni. Ha már az 
útnál vannak, elmondja a mai információt, az útkezelőkkel majd egy órahosszát beszélgettek. 
A Bokrosi úttal az a gond, hogy ha ez normálisan meg lenne csinálva, akkor az a nagyja 
keretet elvinné, mert minden megyére megvan, hogy mennyi keretet lehet költeni. Paks és 
Baja körül vannak olyan utak, amelyeket nagyon fontos megcsinálni. Javaslat volt; ennek az 
útnak a  szakaszolása. Menjenek bele abba, hogy szakaszolják ezt is, és akkor néhány év alatt 
meg lesz csinálva, mert a következő 7 éves tervben ez nincs benne. Az a válasz, amit 
december 6-án írtak a Seszták miniszter úrnak – január közepén megismételték a kérést, mert 
nem jött rá válasz – most jött meg rá a válasz az előző Kormány államtitkárától. Olyan utak, 
mint a Csongrád-Kiskunfélegyháza közötti út, elsőbbséget élvez. Valamit ki kell találniuk, 
mert hiába van a 2000 aláírás. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Beszélni kellene a közútkezelővel, hogy legalább a fákat nyesse már fel, mert belógnak az 
úttérbe.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottsági tagja 
 
Benne van a felületkezelés, és még benne van az a 17-18 Millió Ft, ami így elég lehet. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Meg kell nézni ezt a technológiát vagy valaki megcsinálja-e némi garanciával. bitumen, kő, 
henger: ez a technológia. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottsági tagja 
 
Akkor is kellene vele kezdeni valamit. 
Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
Nem fog beleférni, magas az összeg.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottsági tagja 
 
A 15 Millió Ft az bruttó vagy nettó? 
Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
Nettó 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottsági tagja 
 
A 31 Millió Ft az bruttó volt? 
 



14 

 

Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
Igen. 
 

(Hangzavar) 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ami nincs aszfaltozva, azt a mi technológiánkkal fogjuk csinálni. Ami még maradt kátyú, 
vagy olyan áthágás, ami nagy huppanással jár, azt lesimítják. Ahogy meghozták a gépet, a 
Rákóczi utcán volt egy nagy huppanás, azt le tudták simítani, úgy, hogy nem is lehet 
meglátni, hogy hol volt.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottsági tagja 
 
15 Millió Ft nettó értékű a közbeszerzési értékhatár, ezért úgy gondolja, hogy a három 
árajánlatos konstrukció az működőképes. Ha ez működőképes, a 30 Millió Ft-ot meg tudják 
úgy határozni, hogy még akkor is marad 12 Millió Ft a Kántorpartra, hogy a teljes kátyúzást 
meg tudják oldani, és a felületkezelés is minimum elég lesz az állattartó telep bejárójáig.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Meghirdették a modern falvak pályázatát. Még nem tudják, mi fér bele, de amint lehet, 
megpályázzák.  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A Petőfi utcánál az árajánlat bruttó 18 Millió Ft keretig. Ez lenne, ami a költségvetésből 
biztosított. Három árajánlatot kérnének. A másik, a Kántorpart teljes kátyúzás, a 
felületkezelés pedig az Agrárgazdasági Kft. bejáratáig lenne. Megkérdezi Kapus Mártát, hogy 
a kátyúzást és a felületkezelést az Agrárgazdasági Kft. bejáratáig ebben az eljárásban el lehet-
e fogadni, mivel ezekre kaptak árajánlatot? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottsági tagja 
 
Mivel 1.200 ,-Ft/m2-es ár került megadásra, a kívánt szakaszt ki tudják számítani, hogy az 
hány négyzetméter. Az előterjesztés első oldalán a bitumenezés tulajdonképpen az is a 
kátyúzáshoz tartozik. Az első két sor, ami összesen 3.378 eFt, az teljes egészében 
elfogadható, azt a Mega-Sped Kft meg tudja csinálni. A felületkezelés pedig úgy lesz 
elfogadva, hogy a Bitu-Team Ft. adott árajánlatot felületkezelésre 1.200,-Ft/m2-es árat, és 
ezen az áron az állattartó telep bejáratáig készülne el a felületkezelés. Ez a három tétel kb. 11-
12 Millió Ft-ot tesz ki.  
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az első határozat-tervezetet teszi fel szavazásra, hogy a kátyúzás és a bitumenezés a 
Kántorparti úton megvalósuljon az Agrárgazdasági Kft. bejáratáig. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
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101/2018.(V.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Kántorparti út kátyúzásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és azt javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy a Kántorparti út felújítására vonatkozóan az alábbi feladatokat az alábbi 
cégektől rendelje meg: 

- Mega-Sped Kft. – kátyúzás:   br.  1.600.200,-Ft 
-                            - bitumen:   br.  1.778.000,-Ft. 

Felületkezelésre a Bitu Team Kft. ajánlatát fogadja el azzal, hogy a felületkezelést a 
Kántorparti út Tiszaalpári Agrárgazdasági Kft. bejáratáig rendeli meg. 
Felkéri dr. Vancsura István polgármestert a nyertes ajánlatot adó cégekkel a szerződéskötésre. 
 
Csernák Zsolt Sándor: 
 
A második határozat-tervezetet teszi fel szavazásra, hogy bruttó 30 Millió Ft keretösszegig 
valósuljon meg a Kántorparti út, valamint a Petőfi utcának a település határától a hídig tartó 
szakaszának a felújítása. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
102/2018.(V.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Kántorparti út és a Petőfi utca településhatártól a hídig tartó szakaszának felújítása 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kántorparti út, valamint a Petőfi 
utcának a település határától a hídig tartó szakaszának a felújításáig bruttó 30 MFt-ot 
biztosítson az alábbiak szerint: 

1. a költségvetési rendeletben elkülönített rész-  mely a Kántorparti útra és a Petőfi utcára 
vonatkozik – összege br. 25.000.000,-Ft, 

2. bruttó 5.000.000,-Ft fedezete a Konyha reform menü bevezetéséből megmaradó 
pénzösszeg, valamint a 2018. évi költségvetés tartalékkerete. 

A polgármestert felkéri, hogy kérjen be 3 árajánlatot a Petőfi utcának a település határától a 
hídig tartó szakaszának a felújítására. Amennyiben az nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, 
akkor a legkedvezőbb árajánlatot adó ajánlattevővel kösse meg a szerződést. 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy:Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet-
tervezet megtárgyalására és elfogadására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 

A hatályba lépés órában van meghatározva, azért mert ezt még ma ki kell hirdetni. 
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Győri István, képviselő 

Ha összeadja az uniós támogatási forrást a 420 millió Ft-ot, a kerékpárútra, 140 millió Ft-ot az 
iskolára, meg az 50 millió Ft, amiből az orvosi rendelő lesz felújítva akkor az körülbelül 600 
millió Ft. Konszolidációs pénznek is lenni kellene 197 millió Ft-nak. Ha 197 millió Ft-os 
konszolidációs pénzt felhasználták, akkor túl drága utat építettek itt Tiszaalpár belterületén. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

A konszolidációs pénz 120 millió Ft volt az utolsó forrás szerint. 

Győri István, képviselő 

Nem, a 197 millió Ft-nak meg kellett volna maradnia a múlt évben. Kaptak 197 millió Ft 
azért, hogy az önkormányzati utakat felújítsák meg esetleg a járdákat. Valami oknál fogva ez 
a pénz ki lett egészítve 240 millió Ft-ra, de nem tudja, hogy honnan. A zárszámadásnál a 
konszolidációs pénzt nem látja csak a plusz uniós pénzt, ami nem lett felhasználva. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Pontosan benne van.  

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. 
 
 
103/2018.(V.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalására és 
elfogadására 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy:Előterjesztés a 6067 Tiszaalpár, Bokrosi u. 16. (1762 hrsz.) számú ingatlan 
árverésen történő megvásárlásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Az önkormányzat venné meg? 
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dr. Vancsura István, polgármester 

Igen. 

Győri István, képviselő 

Az ilyen ingatlanokat hagyják meg a vállalkozóknak. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Szeretné kérdezni, hány %-os beépíthetősége van, mennyit kell esetleg az úttól elhagyni? 
Ésszerű beépíthetőséggel ez, hogy néz ki? 

Kádár Ákos, környezetvédelmi ügyintéző 

30-40% -os beépíthetősége van. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Az úttól kell e valamennyi távolságot elhagyni? 

Kádár Ákos, környezetvédelmi ügyintéző 

Nem. 

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. 
 
104/2018.(V.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
a 6067 Tiszaalpár, Bokrosi u. 16. (1762 hrsz.) számú ingatlan árverésen történő 
megvásárlásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 
hatalmazza fel Dr. Vancsura István polgármestert, hogy bízza meg Kádár Ákos 
környezetvédelmi- vagyongazdálkodási ügyintézőt, hogy vegyen részt Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzata nevében a tiszaalpári 1762 hrsz-ú, természetben 6067 Tiszaalpár, Bokrosi u. 
16. számú ingatlan árverésén, az Önkormányzat vállalja az 25.000 Ft-os árverési előleg 
rendezését a végrehajtói letéti bankszámlára, és az ingatlant lehetőség szerint megvásárolja 
maximum 250.000 Ft-os árért. 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Vancsura István 
Polgármestert, hogy az ingatlan vételi ajánlattételi eljárásában a fentiek szerint eljárjon, és 
sikeres vétel esetén a tulajdonjog átírásáról, földhivatali bejegyzéséről gondoskodjon. 
 
A vételár fedezet a 2018. évi költségvetés tartalék kerete. 
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8.) 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 
 
Szavazásra bocsátotta a Varga Károlyné kérelmét.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
105/2018.(V.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Varga Károlyné 6066 Tiszaalpár, Damjanich u. 8. szám alatti lakos részére 
járdafelújításhoz bontott járdalap és sóder anyagköltségének biztosítása tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Varga 
Károlyné 6066 Tiszaalpár, Damjanich u. 8. szám alatti lakos kérelmét támogassa és az 
ingatlana előtti szakaszon történő járda felújításhoz  50 db bontott járdalapot, valamint 0,64 
m3 sóderágyhoz szükséges sóder költségét: 5.120,-Ft-ot biztosítsa, - a 2018. évi költségvetés 
tartalékának a 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 járda felújítására 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. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a Palásti Róbertné kérelmét.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
106/2018.(V.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Palásti Róbertné 6066 Tiszaalpár, Bem u. 9. szám alatti lakos részére járdafelújításhoz 
bontott járdalap és sóder anyagköltségének biztosítása tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Palásti 
Róbertné 6066 Tiszaalpár, Bem u. 9. szám alatti lakos kérelmét támogassa és az ingatlana 
előtti szakaszon történő járda felújításhoz  50 db bontott járdalapot, valamint 0,64 m3 
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sóderágyhoz szükséges sóder költségét: 5.120,-Ft-ot biztosítsa, - a 2018. évi költségvetés 
tartalékának a 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 járda felújítására 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. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a Szabó-Kupecz Csilla kérelmét.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
107/2018.(V.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Szabó-Kupecz Csilla 6066 Tiszaalpár, Hunyadi u. 26. szám alatti lakos részére 
járdafelújításhoz bontott járdalap és sóder anyagköltségének biztosítása tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Szabó-
Kupecz Csilla 6066 Tiszaalpár, Hunyadi u. 26. szám alatti lakos kérelmét támogassa és az 
ingatlana előtti szakaszon történő járda felújításhoz  50 db bontott járdalapot, valamint 0,64 
m3 sóderágyhoz szükséges sóder költségét: 5.120,-Ft-ot biztosítja - a 2018. évi költségvetés 
tartalékának a 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 járda felújítására 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. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a Lövei József kérelmét.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
108/2018.(V.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Lövei József 6066 Tiszaalpár, Arany J. u. 41. szám alatti ingatlana előtti járda 
építéséhez bontott járdalap és sóder anyagköltségének biztosítása tárgyában: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Lövei 
József 6066 Tiszaalpár, Vak Bottyán u. 1. szám alatti lakos kérelmét támogassa és a 6066 
Tiszaalpár, Arany J. u. 1. szám alatti ingatlana Bajcsy-Zs. utca felőli szakaszán történő járda 
építéséhez  290 db bontott járdalapot, valamint 3,74 m3 sóderágyhoz szükséges sóder 
költségét: 29.920,-Ft-ot biztosítja- a 2018. évi költségvetés tartalékának a 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. 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a Gál Katalin kérelmét.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
109/2018.(V.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Gál Katalin 6066 Tiszaalpár, Csokonai u. 104. szám alatti ingatlana előtti járda 
építéséhez bontott járdalap és sóder anyagköltségének biztosítása tárgyában 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Gál 
Katalin 6066 Tiszaalpár, Csokonai u. 104. szám alatti lakos kérelmét támogassa és az 
ingatlana előtti járda építéséhez  142 db bontott járdalapot, valamint 1,82 m3 sóderágyhoz 
szükséges sóder költségét: 14.560,-Ft-ot biztosítja - a 2018. évi költségvetés tartalékának a 
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. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a Szvaczina Jánosné kérelmét.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
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110/2018.(V.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Szvaczina Jánosné 6066 Tiszaalpár, Kinizsi u. 28. szám alatti ingatlana előtti járda 
építéséhez bontott járdalap és sóder anyagköltségének biztosítása tárgyában: 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 
Szvaczina Jánosné 6066 Tiszaalpár, Kinizsi u. 28. szám alatti lakos kérelmét támogassa, és az 
ingatlana előtti járda építéséhez  193 db bontott járdalapot, valamint 2,5 m3 sóderágyhoz 
szükséges sóder költségét: 20.000,-Ft-ot biztosítja, - a 2018. évi költségvetés tartalékának a 
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. 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a Kovácsné Kővágó Mónika kérelmét.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
111/2018.(V.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Kovácsné Kővágó Mónika 6066 Tiszaalpár, Móricz Zsigmond u. 47. szám alatti 
ingatlana előtti járda építéséhez bontott járdalap és sóder anyagköltségének biztosítása 
tárgyában: 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 
Szvaczina Jánosné 6066 Tiszaalpár, Móricz Zsigmond u. 47. szám alatti lakos kérelmét 
támogassa és az ingatlana előtti járda építéséhez  127 db bontott járdalapot, valamint 1,65 
m3 sóderágyhoz szükséges sóder költségét: 13.200, - Ft-ot biztosítja, - a 2018. évi 
költségvetés tartalékának a 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. 
 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az Alkotmány utcán fasor telepítéséről 
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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. 
 
112/2018.(V.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Alkotmány utcán fasor telepítéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az 
Alkotmány utca fásítása céljából  értsen egyet gömbkőris facsemeték – 200 db – rendelésével, 
az ehhez szükséges nettó 1 100 000 Ft-ot a tartalékkeret terhére biztosítsa, a tartalékban 
szereplő 300.000 Ft mellé. 
 
10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásban végzett 
munkáról 
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. 
113/2018.(V.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásban végzett munkáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke által 
készített a Társulásban végzett 2017. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2017. évi működéséről 
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Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

dr. Taricska Tibor, alpolgármester 

Ha jól értelmezte, akkor bizonyos háztartási hulladékot be lehetne vinni erre a telepre és nem 
kell érte fizetni? 

Kiss Lajos, a bizottság tagja 

Igen, lakcím kártyát kell vinni. 

Győri István, képviselő 

Korlátozva van, csak 1 m³ lehet bevinni. 

dr. Taricska Tibor, alpolgármester 

A lakosság felé ez nem lett hirdetve. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Minden alkalommal nem, de volt már róla többször tájékoztató. Újságban is benne volt. 

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. 
 
114/2018.(V.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi 
működéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi 
működéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek,  
 
12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés terembérleti díj mérsékléséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Mindenki, aki idejön valamit tartani egyből a terembérleti díj mérséklését kéri. 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja 

Mennyit kér a hölgy a jóga órákért? 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Biztos, hogy megéri 

Kiss Lajos, a bizottság tagja 

Nem tudja kigazdálkodni a terembérleti díjat? 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással 
nem fogadta el az előterjesztésben lévő határozatot. 
 
13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség 2017. évi működtetéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

dr. Vancsura István, polgármester 

Győri István mikor lett megbízva azzal, hogy a testületet képviselje? Elég szépen lejárata őket 
ezen a bizonyos tulajdonosi ülésen. A tulajdonosi Közösség tagjai: Tiszasas polgármestere, 
Tiszaalpár polgármestere és a Magyar Állam. 

Bartók István a bizottság tagja 

Jegyző asszonyt szeretné, megkérné, hogy a következő ülésre ezt a megbízást vigye be és 
akkor vagy meghosszabbítják, vagy nem. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Körülbelül 10 éve bízták meg, mikor ő még nem volt jegyző. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Legalább 10 éves sztori. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Ha most lemond és a jegyzőkönyvbe rögzítve lesz, akkor nem is kell újra bevinni testület elé. 

Győri István, képviselő 

Határozott igennel lemond a megbízásáról. Nem vállal semmilyen titulust. 
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14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató mobilizált ügyfélszolgálat igénybevételének lehetőségéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
Tájékoztatás megtörtént. 
 
15.) Napirendi pont: 
 

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

Bartók István, a bizottság tagja 

Olyan kedvence, mint az iskola volt régen. Minden hónapban jönnek sok pénzekért. Nem is 
tudja, miért adnak nekik év elején, mikor dupláját oda adják nekik év közben. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Ha 1.501.871 Ft van nem csak itt hanem a költségvetéssel kapcsolatos elszámolásban is, 
akkor a határozat tervezetben miért más összeg szerepel? 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Ami a határozat-tervezetben van az a jó összeg. 

Kacziba Sándor, a bizottság tagja 

Nem azért kunyiznak, mert nincsen pénzük. Ha ezt az összeget kifizetik, akkor a szeptemberi 
induláskor lesznek bajban. Hozni fog egy kimutatást az elmúlt 10 évről. Az a civil szervezet, 
amelyik ennyi pénzt akár a TAO –ból, akár a környezetéből összeszed és annak a haszna 80 
% -ban a településé, nem biztos benne, hogy ezek után felelősségre kellene vonni a 
szervezetet. Azért küzdenek, hogy a mai kornak megfelelő sportolási lehetőséget 
biztosítsanak a gyereknek. A költségvetés évek óta 10 millió Ft- körül van. Az a pénz, amit az 
önkormányzattól kapnak csak csepp a tengerbe, nem magukra költik, hanem van 79 fő 
Bozsikos gyerek, amit azért vállaltak fel mert az Általános Iskola alkalmatlan arra, hogy ezt a 
programot végig vigye. Ennek rengeteg plusz költsége van. Ahhoz az összeghez, amit ők 
kérnek, az mellé még hozzá teszik a többszörösét. 

Bartók István, a bizottság tagja 

Abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy van egy képviselő társuk, aki közel ül a tűzhöz. 
A sportegyesület elnökét soha nem szokták látni. 

Győri István, képviselő 

Miért kell 2 fűnyíró traktor ahhoz az 1 hektár területhez? 
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Kacziba Sándor, a bizottság tagja 

A kettő helyett csak egy van. Az önkormányzatét szokták kölcsön kérni, ha az övéké elromlik. 

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. 
 
115/2018.(V.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Tiszaalpári Sportegyesület kérelméről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
Tiszaalpári Sportegyesület részére a 2016/17. évi TAO sportfejlesztési programhoz – melynek 
megvalósítása a 2017/18-as versenyévadra elhalasztásra került – 1 500 000 Ft támogatást 
biztosítson a 2018. évi költségvetés általános tartalékának a terhére. 
 
16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Bejelentések 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság tagja 

A Kecskeméti utca annak idején fehér kővel lett burkolva és most erősen kikátyúsodott, a 
lakók fel vannak háborodva. Kezdeni kellene vele valamit. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Egyetlen megoldás van fehér kővel nem szabad soha semmit burkolni, csak meg kell nézni a 
Vak Bottyán utcát már ki van kátyúsodva. 

 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Bizonyos kereszteződéseknél felmerült az, hogy eléggé veszélyesek, nem hajlandóak a 
közlekedési táblákat figyelembe venni. Szükséges volna ezeket a kereszteződéseket jobban 
megjelölni. Ezekbe a kereszteződésekbe szoktak narancssárga festékkel felfesteni. A 
hivatalnak utána kellene járnia, hogy ez milyen költségekkel járhat. A kereszteződésekben 
lévő bokrokkal is érdemes volna valamit kezdeni. Visszatérő probléma a Bethlen Gábor utcai 
szakasz, ahol már korábban javították a csatornázás miatti burkolati hibákat, nem lett 
tökéletes, mert még továbbra is süllyed. 
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dr. Vancsura István, polgármester 

Nagyon sok helyen bokrok és egyebek akadályozzák a kilátást, azokat most folyamatosan ki 
fogják vágni. 

dr. Csernus Tibor a bizottsági tag 19:34 órakor elment a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság üléséről.  

Így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma 4 fő 
 

Kacziba Sándor, bizottság tagja 

A Bokrosi úttal kapcsolatos próbálkozások eddig kudarcba fulladtak. Szeretné, ha 
megpróbálnának valami más fonalat felvenni, más módszerekkel megpróbálni. A PAX Otthon 
megtette a panaszát, hogy most már tényleg nem lehet azon az útón közlekedni. Mártikával 
megíratta az e-mailt a közútkezelőnek. A nagyfőnök vette kezelésbe a dolgot. Azt a két kocsi 
aszfaltot, amit a Szentkirályi útra szántak abból tegnap és tegnap előtt kikátyúzták a Bokrosi 
utat. A táblaigényt pedig a jövő héten megoldják. Mára meg is érkeztek a táblák. 

Kiss Lajos, a bizottság tagja 

A Bokrosi út már 20 éve téma. Volt már szépen és csúnyán is tárgyalva. Volt itt államtitkár is 
mégse történt semmi. Lezsák úr 20 éve képviselő és 20 év alatt nem tudta elintézni ennek az 
útnak a problémáját. Nem tud olyan dolgot mondani, amit Lezsák úr elintézett ebben a 
faluban.  

dr. Taricska Tibor, alpolgármester 

Bartucz úrnak jelezte, hogy a buszmegálló táblákat össze kellene gyűjteni, mert most funkció 
nélkül üzemelnek. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Az egyik pályázatban benne van a gyermekek buszoztatása. 

dr. Taricska Tibor, alpolgármester 

A tiszaalpári orvosi rendelő előtt a mozgáskorlátozott parkoló nem jó helyen van. 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 19:43 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább 
munkáját. 
 

K.m.f. 
 

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

 


