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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 3966/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságának 2018. szeptember 24-én 16:00 órakor tartott soron következő üléséről. 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  Bartók István, dr. CsernusTibor, 

Kacziba Sándor, Kiss Lajos (5 fő) 
  dr. Menyhárt Anett jegyző 

dr. Vancsura István polgármester 
Győri István képviselő 

 
Külön megjelentek: dr. Borvák Erzsébet, aljegyző, igazgatási csoportvezető 
   Sztakó Ildikó könyvtárvezető, pályázó 
   Bartucz István település-üzemeltető 

  
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: Kézsmárki László, dr. Vancsura Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 16:16 órakor megállapította, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte dr. Csernus Tibor bizottsági tagot. 
Megkérdezte elfogadja-e a felkérést?  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, hogy a napirendi pontoknál változás történne az 5. napirendi pontot előre kerülne. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Kiegészített még azzal, hogy bejelentések elé felvennék a gépvásárlással kapcsolatos 
előterjesztést. Valamint a TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00011 kódszámú pályázat műszaki 
tartalmának csökkentéséről szóló előterjesztés kiegészülne a közbeszerzési eljárás 
megindításával. A többi napirendi pont e szerint módosulna. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
Szavazásra bocsátotta a módosított napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét.       
 
Napirendi pontok:  

1. Előterjesztés Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelmeiről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Zárt ülés 

2. Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár intézményve-
zetői munkakörére érkezett pályázat elbírálásáról  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

3. Előterjesztés lakáscélú kérelemről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

Nyílt ülés 
4. Előterjesztés Caminus Zrt. megkereséséről 

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

5. Előterjesztés ingatlanok hasznosításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
6. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályá-

zati rendszer 2019. évi fordulójához való csatlakozásról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

7. A TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00011 kódszámú pályázat műszaki tartalmának csökkenté-
séről és a közbeszerzési eljárás megindításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

8. Előterjesztés a kerékpárút nyomvonaláról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

9. Előterjesztés Tiszaalpár, 0187/15. hrsz-ú, Borsihalmi I. csatorna megnevezésű ingatlan 
átadásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
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10. Előterjesztés a téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, fel-
adatokról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

11. Előterjesztés a 2018. október 20-án megrendezésre kerülő Szüreti Bálról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

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

13. Előterjesztés az Aradi Vértanúk és az 1956-os események tiszteletére szervezett meg-
emlékezésekről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  

 
14. Előterjesztés XVI. Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó, a VIII. Országos Kosár-

fonó Találkozó és Helyi Termék bemutató és a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
Mihály-napi vásáráról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
 

15. Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat erőgép típusának meghatáro-
zásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Kapus Márta pályázati ügyintéző  

 
16. Bejelentések 

 
1.) Napirendi pont: 

Előterjesztés Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelmeiről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Köszöntötte az iskola intézményvezetőjét. Négy kérelem került eléjük. A második kérelemmel 
kapcsolatban kérdezte, hogy az iskola mellett lévő ingatlan garázsáig vonatkozna a megállni 
tilos tábla? 
 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Nem kereszteződésig vonatkozik a tábla tiltó hatálya? 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Vagy amíg kijelölik. 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Akkor ki kell jelölni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Felszedhető oszlopokat javasolt kirakni. A tábla nem sok mindenkit fog érdekelni, mert amíg 
nem történik hatósági intézkedés. A dohányozni tilos táblával is egyet értett. Az önkormányzati 
lakás, ami már évek óta húzódik ideje lenne rendbe tenni, éppen benne van a másik előterjesz-
tésben is. A buszvásárlás is évek óta húzódó téma. Talán inkább lízingeléssel kellene először 
megpróbálni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tudja, hogy évek óta probléma a gyerekek átvétele. Változatlanul úgy gondolja, hogy a gyer-
mekek átadását a szülőknek az udvaron kellene megoldani. Régen is ott kerültek átadásra és 
hely is van bőven. A kerékpártároló helyét is ott kellene megoldani. Már meglévő parkolót 
lezárni nem célszerű, hiszen pontosan azért csinálták, hogy ott meg lehessen állni. A többivel 
egyetért. 
 
Mayer Tamásné, intézményvezető: 
 
Köszöntött mindenkit. Az iskolában átnézték a lehetőségeket és úgy gondolja tudnának beljebb 
haladni az udvar felé, csak segítség kellene. Van egy kettős kapu a könyvtár felőli bejáratnál. 
A külső maradna, ahol jelenleg is van, a belsőt kellene beljebb vinni és félfedett várakozót 
csinálni alá. Ő is úgy gondolja, hogy nem az utcán kell ezt elintézni. A két kaput megtartaná, 
mert, ha szabad utat kapnának az udvarra, akkor elhúzódik az átadás beszélgetésbe. A félfedett 
várakozó rész megvalósításához viszont kellene anyagi támogatás. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint azzal, hogy pár méterrel hátrébb viszik a kaput, nem fogják növelni a teret. 
Sőt a gyerekek elől vesznek el területet. A nevelőnek nagyobb felelősséget kellene vállalni egy 
kicsit ebben. Eddig is áztak a kapuban a szülők, ettől sokkal nagyobb baj az, hogy az út közepén 
tolongva várják a gyereket. Picit nagyobb felelősséget kérnének a tantestülettől, nem olyan nagy 
ügy, egyszerűbb módon is meg lehet oldani. Át kell állni, más hozzáállás szükséges. A dohány-
zás is csak azon múlik, hogy megértsék a dohányzók, hogy a kapuban nincs lehetőség erre. 
Megértéssel kell lenni egymással és minden megoldódik. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 

 
Mindennel egyet ért, ő is azt mondja, hogy a kapu előtt állóknak nem kell órákig ott állni be-
szélgetni, ehhez nem szükséges esőbeálló. Nem látja értelmét annak, hogy a kaput ide-oda tol-
ják. A szolgálati lakásból nem lesz teljeskörű felújítás, de megfelelne a célnak. Eddig is volt, 
aki átjáratta a gyermekét Lakitelekre uszodába, bár nem volt régebben szinte egyáltalán hir-
detve. Úgy gondolja Lakitelek ehhez akár jobban is hozzá tudna járulni. 
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Mayer Tamásné, intézményvezető: 
 
Lakitelekkel jól sikerült megegyezni. Az 1. évfolyamból mind a két osztályt és a 3. 5. évfolyam 
jár úszni ebben az évben. A belépőért nem kell fizetni, de az átjárásban nem tud már segíteni 
Lakitelek. A tankerülettől kért támogatást és 195. 000 Ft + Áfa összegért be is vállalta, fizeti is. 
Ez a tanév megoldásra került, de szeretné hosszútávon megtartani. Javasol egy helyi busz be-
szerzését, ami átvinné őket. Akár lehetne úgy is, hogy ő megkérné a tankerülettől az üzem-
anyagköltséget és a buszt, illetve a sofőrt az önkormányzat állná. Sok lehetőség akad ahová 
lehetne a gyerekeket vinni, ezekhez is szükség van buszra. Sok helyről kap támogatást, ezúton 
is köszöni szépen. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem véletlenül van benne, hogy kiadják belső ellenőr úrnak, de biztos az lesz, hogy nem gaz-
daságos a busz üzemeltetése. Otthon az autó sem gazdaságos. Meg kell vizsgálni. 

 
Győri István, képviselő: 
 
Felhívta intézményvezető asszony figyelmét arra, hogy az iskola melletti ingatlan önkormány-
zati tulajdon. A szülőknek is alkalmazkodni kell ehhez a helyzethez. Az ópusztaszeri kirándu-
lást többel kell támogatni. A szolgálati lakások felújítása már többször volt a testület előtt. Saj-
nos túl sokba kerül egy-egy ingatlan felújítása. A buszvásárlást már ő is kezdeményezte több-
ször. Lett volna lehetőség lízingelni. A 100 ezer forintot most elfogadja, később a többit is. Az 
iskolánál nagyon oda kell figyelni az átadáskor. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Felszólította képviselő urat, hogy lejárt az ideje és nem a témához kapcsolódik mondanivalója. 
Javasolta az első kérelemről szavazzanak, a többit pedig elnapolná vizsgálat céljából. 
 
Szavazásra bocsátotta az ópusztaszeri kirándulás támogatását.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta az alábbi határozatot: 
 
169/2018.(IX.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelme az Ópusztaszeri kirándulásról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Tiszaal-
pári Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelme alapján az Ópusztaszeri kirándulást 100.000,- 
Ft összegben támogassa. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta az iskola kérelmeinek elnapolását.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta az alábbi határozatot: 
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170/2018.(IX.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelmeiről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a táblák 
kihelyezésével a fedett várakozóhely kialakításával, a szolgálati lakás biztosításával és az autó-
busz üzemeltetetésével kapcsolatosan további tárgyalás alapján döntsön. 
 
 
Mayer Tamásné, intézményvezető: 
 
Megköszönte a támogatást. 
 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 16:50 órakor zárt ülés keretében folytatta munkáját. 
 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 17:01 órakor nyílt ülés keretében folytatta munkáját. 
 
 
4.) Napirendi pont: 

Előterjesztés Caminus Zrt. megkereséséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. A Caminus Zrt. kereste meg az önkormányzatot. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A 2. oldalon található, hogy a vételárnak 1%-a, amit ki kell fizetni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Annak idején 4 kazán lett lízingelve. Kettő az iskolához, kettő pedig a művelődési házhoz és az 
önkormányzathoz. Az iskola annak idején pert indított és született egy megállapodás, nem is 
kell fizetniük. Az önkormányzatnak ezt az összeget állapították meg. Ha ezt nem fogadják el, 
akkor elviszik, új kazánt kell venni. Még többe kerülne. Egyelőre jól működnek. Az iskolánál 
egyébként is új fűtési rendszer kell, valahogyan ezt a telet még kibírják. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az összes beépített eszközre vonatkozik. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta az alábbi határozatot: 
 
173/2018.(IX.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Caminus Zrt. megkeresése alapján vételi ajánlat tételéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Polgár-
mesteri Hivatal, valamint az Árpád Művelődési Ház épületében a Caminus Zrt. által felszerelt 
összes fűtéstechnikai eszközökre vételi ajánlatot tegyen 106.474.- Ft. + ÁFA összegben. 
 
 
5.) Napirendi pont: 

Előterjesztés ingatlanok hasznosításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azért került be az előterjesztés, hogy gondolkozzanak el rajta, mi lesz ezeknek az épületeknek 
a sorsa, mert csak pusztulnak tovább. Nem most kell dönteni róla, külön be fognak kerülni 
előterjesztésként. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Jobban tetszett az az ötlet, hogy 50 m2-es lakásokat alakítanának ki. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Egy lakás felújítása kb. 15 millióba kerülne. 5 ház felújítása bele kerülne 75 millió forintba. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A fogorvosnő lakásából lehetne két kisebb garzonlakást kialakítani és az fiataloknak megfelelne 
vagy pedagóguslakásnak. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 

 
Szavazás nem történt, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 
 
 
6.) Napirendi pont: 

Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati 
rendszer 2019. évi fordulójához való csatlakozásról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
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Ismertette az előterjesztést. Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta az alábbi határozatot: 
 
174/2018.(IX.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszeréhez való csatlakozás-
ról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy csatlakoz-
zon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. 
Javasolta a Képviselő-testületnek kérje fel dr. Vancsura István polgármestert a csatlakozási nyi-
latkozat aláírására. 
 
 
 
7.) Napirendi pont: 

A TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00011 kódszámú pályázat műszaki tartalmának csökkenté-
séről közbeszerzési eljárás megindításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Jól számoltak? 44 millió forintot szánni egy mozgáskorlátozott wc-
re? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Hogy van a szám? 
 
Kapus Márta, pályázati ügyintéző: 

 
63 millió, de ez csak egy kalkulált ár. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Megkérdezte, hogy biztos jó ez az ár, az összeadás és szorzás is? 
 
Kapus Márta, pályázati ügyintéző: 
 
Ő csak ezeket adta össze, a 63 millió biztos. Bruttó árról van szó. 
 
  



 

10 

 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Csak kérdezte, mert szerinte a 3. tétel nem jó. 
 
Kapus Márta, pályázati ügyintéző: 
 
Az építészet és a gépészet is jó. Telefonon megkérdezi a 3. tételt, ami az elektromos alapszere-
lés. 
 
Kapus Márta, pályázati ügyintéző: 
 
A 3. tétel nem jó, +ÁFA-val értendő. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Úgyis közbeszerzésre kell kiírni és arra kapnak ismét árajánlatot. Ezen a napirenden belül meg 
is kell szavazni. Össze lehet majd hasonlítani.  Azaz összeg, ami az 50 millióból maradt az nem 
lesz elég. Vagy a másik lehetőség, hogy vissza kell fizetni kamattal együtt. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A pályázat arányai szerint 47,5 millió forintot kell elkölteni. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Nem tudja, hogy kifizették-e? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Kifizették. Azt nem mondta senki, hogy ezt ingyen csinálják. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem biztos, hogy jó ötlet, ha kivizsgálják. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Dr. Taricska Tibor rendelője hogy áll? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Folyamatban van. 
 
Kapus Márta, pályázati ügyintéző: 
 
Csak a villanyra. 
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Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Hiányzik 15 millió forint. Sok reményt nem kell fűzni hozzá. Arról volt szó, hogy mozgássérült 
wc kerül kialakításra. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Amit lehetett csökkentettek a költségeken. Ki kell írni közbeszerzésre. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Az a baj, hogy vállalkozókból hiány van. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Nem tudja ezt a pályázatot hogyan nyerték el. Az épület megóvása legyen a cél, ez a legfonto-
sabb, a többi meg majd utána. 
 
Kapus Márta, pályázati ügyintéző: 
 
A tető mind a kettőnél fel lesz újítva, az összes többi csak alap felújítást tartalmaz. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 0 igen 0 nem szavazattal 3 tartózkodással - 2 fő nem vett 
részt a szavazásban – nem fogadta el a határozatot. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Közbeszerzésre sem bocsátják? 
 
Kapus Márta, pályázati ügyintéző: 
 
Ha szakáganként írnák ki, úgy jóval alacsonyabb árba kerülne. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A csökkentett összeget el kellene fogadni a közbeszerzés megindításához. 
 
Kapus Márta, pályázati ügyintéző: 
 
Mivel csökkentsék a műszaki tartalmat? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Általában azt szokták megszavazni, amit a bizottság támogat. 
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8.) Napirendi pont: 
Előterjesztés a kerékpárút nyomvonaláról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Belterületen nem lesz kerékpárút építés, csak kijelölés lesz. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az összekötő út sem lesz? 
 
Kapus Márta, pályázati ügyintéző: 
 
Dehogy nem. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A József Attila utcán is csak kijelölés lesz. Matichoz kerékpárút lesz építve. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Erre kaptak már pénzt vagy előleget? 
 
Kapus Márta, pályázati ügyintéző: 
 
50 millió feletti összeg számlán van elkülönítve az államkincstárnál. Innen az önkormányzattól 
semmit sem utalhatnak. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Akkor jól van, megnyugodott. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Polyákfalunál pedig a régi bolt mellett jön el és egy komoly vasúti átjárón keresztül a kertek 
alatt jön vissza a faluba. 
 
Kapus Márta, pályázati ügyintéző: 
 
Egy vasúti átjáró 20 millió forint. Illetve még hídon is átmegy, mert ha az autósoknak híd van, 
akkor a kerékpárosoknak is kell. Megköveteli a pályázati kiírás. A másik helyen vízáteresztő 
van. 
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dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 17:55 órakor kiment a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 4 fő. 

 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Thököly utcán nem lehetne kialakítani? Hogy ne csak kijelölés legyen. 
 
Kapus Márta, pályázati ügyintéző: 
 
A páros oldalon elfér a páratlanon nem. Egy közintézményt is bele kellett tenni, de csak kijelö-
léssel került bele. A Szent Imre tér az iskola és a könyvtár miatt került kiválasztásra. Így mint 
célcsoport meg lettek jelölve az iskolások, Polyákfalu mint külterület, munkavállalók pedig a 
Maticnál. 
 
 

dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 17:58 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 5 fő. 

 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta az alábbi határozatot: 
 
175/2018.(IX.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00019 kódszámú pályázat nyomvonaláról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a TOP-3.1.1-16-
BK1-2017-00019 kódszámú pályázat nyomvonaláról szóló előterjesztést. 
 
9.) Napirendi pont: 

Előterjesztés Tiszaalpár, 0187/15. hrsz-ú, Borsihalmi I. csatorna megnevezésű ingatlan 
átadásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Nem tudja melyik csatornáról lenne pontosan szó. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Amelyik a sóstón keresztül megy. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
De ott nincs lakóingatlan. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Van, kettő is, két tanya. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta az alábbi határozatot: 
 
176/2018.(IX.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Tiszaalpár, 0187/15. hrsz-ú, Borsihalmi I. csatorna megnevezésű ingatlan átadásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a Tiszaalpár, 
0187/15. hrsz-ú, Borsihalmi I. csatorna megnevezésű ingatlan állami vagyonkörbe kerülését. 
 
 
10.) Napirendi pont: 

Előterjesztés a téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, fel-
adatokról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Győri István, képviselő: 
 
Elmondta, nem lehet lemenni a Tiszához motorral. Hatalmas termésköveken nem lehet közle-
kedni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Felhívta képviselő társa figyelmét, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan szólaljon fel. Tavaly 
már többször elhangzott, hogy miért csak akkor takarítanak havat, ha már le van taposva? 
 
Győri István, képviselő: 
 
Csak akkor kezdenek havat takarítani, ha polgármester úr azt mondja. Akkor áll ki bizottsági 
elnök úr is a traktorral. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mi köze van az ő traktorjának ehhez az előterjesztéshez? Nem is akarna havat tolni. Jó lenne, 
ha inkább csendbe maradna. 
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Győri István, képviselő: 
 
Büszke lehet az apjára is. Apjára ütött. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Miért? 
 
Győri István, képviselő: 
 
Megmutatta mit kell ellopni a TSz-ből. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mondja már meg apjának mi köze van ehhez? Mit lopott a Tsz-ből? Mondja meg mikor lopott 
és mit lopott a TSz-ből? 
 
Győri István, képviselő: 
 
Tudja milyen kapzsik voltak. 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 

 
Akkor vádaskodjon, ha tudja bizonyítani mit lopott a TSz-ből. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Nézze meg, hogy mit loptak el. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Képviselő úr járjon már utána pontosan, hogy az ő gépével dolgozott-e az önkormányzat. Az 
ekéjét kölcsön adta, mert nem volt az önkormányzatnak. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Csak vádaskodni tud. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Nem kell leállni vele vitatkozni, nem kell az ő szintjére süllyedni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Azt gondolja képviselő úr neki mindent szabad. 
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Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Sajnos világ életében ilyen volt.  
 

Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke 18:13 órakor távozott a bizottsági ülésről. 
 
 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
A bizottság elnöke elment, de határozatképes a bizottság. Felkérte dr. Csernus Tibor bizottsági 
tagot a bizottsági ülés vezetésére. Megkérdezte dr. Csernus Tibor bizottsági tagot vállalja-e a 
bizottsági ülés vezetését? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Javasolt még egy jegyzőkönyv hitelesítő megválasztani, mert eddig dr. Csernus Tibor volt a 
hitelesítő. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 

 
Elmondta vállalja a bizottsági ülés levezetését. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kacziba 
Sándor bizottsági tagot. Megkérdezte Kacziba Sándor bizottsági tagtól vállalja-e? 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Elmondta vállalja. 
 
 

A bizottsági ülés 4 fő bizottsági taggal tovább folytatódott. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Az érdemi részét ott hagyták abban, hogy amint az az előterjesztésből is kiderül 3 gép van, ami 
rendelkezésre áll a hótakarításnál. Egyébként meg nem egy két centinél kezdik el tolni a havat, 
legalább 4-5 centi kell hozzá. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta az alábbi határozatot: 
 
177/2018.(IX.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
A téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, feladatokról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a téli síkosság 
mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, feladatokról szóló előterjesztést. 
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11.) Napirendi pont: 
Előterjesztés a 2018. október 20-án megrendezésre kerülő Szüreti Bálról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ismertette az előterjesztés. Elmondta, anyagi vonzata nincs legfeljebb minimális összeggel kell 
majd hozzájárulni, illetve a technikai feltételeket biztosítani. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta az alábbi határozatot: 
 
178/2018.(IX.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 

 
Szüreti Bál megrendezéséről 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága a következő döntést hozta: 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága a 2018. október 20-án megrendezésre kerülő Szüreti Bálról szóló előterjesztés megtár-
gyalta azt az előterjesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadta. 

 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Még hozzátette, hogy a héten csütörtökön 18 órakor lesz megbeszélés a művelődési házban. 
Aki segíteni szeretne, jöjjön el. 
 
 
12.) Napirendi pont: 

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

 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ismertette az előterjesztést. Szavazásra bocsátotta az 1. határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta az alábbi határozatot: 
 
179/2018.(IX.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Szabó Ferencné 6066 Tiszaalpár, Bercsényi u. 12. szám alatti lakos részére járdaépítéshez 
szükséges anyagköltség biztosításáról 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek Szabó Ferencné 
6066 Tiszaalpár, Bercsényi u. 12. szám alatti lakos kérelmét, hogy az ingatlana előtt a felújí-
tandó járdaszakaszhoz az anyag költségét 28.500,-Ft erejéig biztosítsa, azzal, hogy a kérelmező 
a munkálatokat 2018. októbert 31. napjáig köteles elvégezni vagy elvégeztetni, mert ellenkező 
esetben a részére biztosított támogatást kamattal együtt kell az önkormányzat felé visszafizet-
nie.  

 
A felújítandó járdaszakasz műszaki adatai:  

  Helyszíne: Bercsényi u. 12. sz.           
Hossza:                                              10,0 fm 
Szélessége:                                         1,20  m 
Felülete:                                             12,00  m2 

Rétegződése: 10 cm vastag helyszíni beton dilatációval, sóderágy biztosítása nélkül 
A sóder ára: 7.600,-Ft/m3; a cement ára: 3.800,-Ft/q. 
 
A munka elvégzéséhez 1,5 m3 sóder és 4,5 q cement biztosítása szükséges, melynek költsége: 
28.500,-Ft-ba kerülne.  
 
A támogatási összeg a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal házipénztárából kerül támogatott sze-
mély részére kifizetésre. 
Javasolta a Képviselő-testületnek, bízza meg dr. Menyhárt Anett jegyzőt, hogy a munkálatok 
határidőben és jó minőségben történő elvégzéséről gondoskodjon. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a 2. határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta az alábbi határozatot: 
 
180/2018.(IX.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Turcsán László 6066 Tiszaalpár, Arany J. u. 42. szám alatti lakos részére járdaépítéshez 
szükséges anyagköltség biztosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek Turcsán László 
6066 Tiszaalpár, Arany J. u. 42. szám alatti lakos kérelmét, hogy az ingatlana előtt a felújítandó 
járdaszakaszhoz az anyag költségét – a 2018. augusztus 27-.i képviselő-testületi ülés keretében 
biztosított 14.250,-Ft-on felül – még további 11.400,-Ft  erejéig biztosítsa, azzal, hogy a kérel-
mező a munkálatokat 2018. októbert 31. napjáig köteles elvégezni vagy elvégeztetni, mert el-
lenkező esetben a részére biztosított támogatást kamattal együtt kell az önkormányzat felé visz-
szafizetnie.  
A támogatási összeg a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal házipénztárából kerül támogatott sze-
mély részére kifizetésre. 
Javasolta a Képviselő-testületnek, bízza meg dr. Menyhárt Anett jegyzőt, hogy a munkálatok 
határidőben és jó minőségben történő elvégzéséről gondoskodjon. 
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13.) Napirendi pont: 

Előterjesztés az Aradi Vértanúk és az 1956-os események tiszteletére szervezett megem-
lékezésekről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  

 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ismertette az előterjesztést. Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta az alábbi határozatot: 
 
181/2018.(IX.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
Az „Aradi vértanúk  és az 1956-os események tiszteletére szervezett megemlékezések” 
szervezéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága a következő döntést hozta: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága támogatja az „Aradi vértanúk és az 1956-os események tiszteletére szervezett megemlé-
kezések” időpontját, helyszínét, programját és költségét. 
 
14.) Napiendi pont: 

Előterjesztés XVI. Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó, a VIII. Országos Kosárfonó 
Találkozó és Helyi Termék bemutató és a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Mihály-
napi vásáráról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ismertette az előterjesztést. Hozzátette azt, hogy az udvaron lévő új játéképítmény felavatása is 
ezen az eseményen történik. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Kérdése volt, hogy az európai uniós pályázatból mennyi összeg kerül elköltésre erre a találko-
zóra. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Összegszerűen kérdezi? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Nem tudja pontosan, kb. olyan 400 ezer forint van beépítve az 1,3 millió forintból. 
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dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
A 400 ezer forint felett mennyi lesz elköltve? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Millió feletti összeg. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta az alábbi határozatot: 
 
182/2018.(IX.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
A „XVI. Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó, a VIII. Országos Kosárfonó Találkozó 
és Helyi Termék bemutató és a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Mihály-napi vá-
sára” rendezvényről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága a következő döntést hozta: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága a „XVI. Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó, a VIII. Országos Kosárfonó Találkozó 
és Helyi Termék bemutató és a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Mihály-napi vására” 
rendezvényről készült előterjesztést megtárgyalta, azt az előterjesztésben foglaltakkal meg-
egyezően elfogadta. 
 
15.) Napirendi pont: 

Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat erőgép típusának meghatározá-
sáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Kapus Márta pályázati ügyintéző  

 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Meg akarta kérdezni, hogy tényleg euróról van-e szó? Ismertette az előterjesztést. Ennek költ-
ségvetési fedezete hogyan áll? 
 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
Igen. Pályázatból fedezik az összeget, azon nyerték, be kellene fejezni.  
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
A klíma berendezés az alacsonyabb összegű traktorba is benne van. Véleménye szerint a leg-
erősebbet kell választani. 
 
  



 

21 

 

Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
A 90 lóerős is ugyanaz a gép, csak más turbófeltöltővel van felszerelve. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az ArmaTrac 904e+ típusú erőgép elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta az alábbi határozatot: 
 
183/2018.(IX.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozat 
 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat erőgép típusának meghatározásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az ajánla-
tok közül az ArmaTrac 904e+ típusú erőgépet válassza a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pá-
lyázat vonatkozásában. 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek, kérje fel dr. Vancsura István polgármestert, hogy az ajánlat-
kérést folytassa el, majd ezt követően azt terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
 
16.) Bejelentések 
 
Győri István, képviselő: 
 
A kántorpart felőli útnál aszfaltborítás volt beígérve és csak le lett borítva aszfaltbetonnal. 50 
millió forintból, hogy nem került erre sor? 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Összesen volt rá 32 millió forint, erre jutott 8 vagy 9 millió forint, pontosan nem tudja meg-
mondani. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Össze-vissza szavaznak. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Arról szavaztak, hogy csak leborítják aszfaltbetonnal. 
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dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 18:52 órakor bezárta ülését. 
 

K.m.f. 
 

 
 

/: Csernák Zsolt Sándor :/ 
a bizottság elnöke 

 
 
 

/: dr. Csernus Tibor :/      /: Kacziba Sándor:/ 
    levezető elnök                   a bizottság tagja 

 


