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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám:   110-7/2011.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. 

március 31-én tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: dr. Vancsura István polgármester 
              Barna Sándor, Bartók István,  
              Csernák Csilla, dr. Csernus Tibor, 
              Kacziba Sándor, dr. Taricska Tibor (7 fő) 
              dr. Menyhárt Anett jegyző                                      
             
Bejelentéssel távollevő képviselő: dr. Puliusné Sárdi Mária és 
                                   dr. Vancsura Zoltán képviselők 
                                                     
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 16,08 órakor megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, jelen van 7 fő. A meghívás szóban tör-
tént az SzMSz-nek megfelelően.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Csernák Csilla és dr. Csernus Tibor 
képviselőket.  
 
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslattal 7 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - egyetértett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Javaslatot tesz a napirendi pontra.   
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1.) Előterjesztés gréder-csere tárgyában. 
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontot.  
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendi ponttal 7 igen szavazattal – el-
lenszavazat, tartózkodás nélkül - egyetértett. 
 
A mai ülés rendkívüli ülés, és csak a meghívóban szereplő napirendi pont 
megtárgyalására kerül sor.  
 
1.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy:  Előterjesztés gréder-csere tárgyában. (Írásos anyag mellékelve a 

jegyzőkönyvhöz) 
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Volt egy hirdetés amire négyen elmentünk Debrecenbe és ennek a folyomá-
nyaként gyorsan kell lépni, ezért kellett a rendkívüli ülést összehívni. 
Kacziba képviselő úr ki is próbálta a gépet. Négy hengeres, kisebb mint a 
miénk de mozgékonyabb, jó műszaki állapotban van. A mi gépünket még kellene 
javítani, ezt az összeget még rá kellene költeni, de ez a nehézkessége meg-
marad. Az volt a vélemény, hogy a cserével jól járnánk, és hosszú távon 
megoldaná a település problémáját. 1,3 millió Ft nettóban, plusz az oda-
vissza szállítás. Célszerű lenne egyből a Kft nevére megvásárolni, vagy ap-
portként átadni. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- A tényleges vételár mennyi lenne?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- 2,3 millió + Áfa lenne az ára, 1 millióval bele lenne számítva a miénknek 
az értéke.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- A miénk mennyi üzemórát működött a javítás óta? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Nem működött, a hidraulikával nem jutottunk előre, nem jó a fékrendszere, 
a világítás nem működik, ezt az összeget még rá kellene költeni.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- 1 millió lett ráköltve és úgy volt, hogy ezzel már lehet használni, műkö-
dőképes lesz, úgy tűnik az 1 millió Ft felesleges kiadás volt.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Beszéltünk róla ha ócskavasnak adnánk le kapnánk érte 400 eFt-ot. A hasz-
nált gépekre költeni kell, újra pedig nincs pénzünk.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Beszéltünk róla, hogy volt egy szerkezet ami traktor után kapcsolható, 
adott esetben egy ilyen szerkezet megvásárlása megoldhatná ezt a problémát? 
 
- dr. Taricska Tibor képviselő 16,15 órakor kiment a Képviselő-testületi ülésről, 

így a jelenlévő képviselők száma: 6 fő - 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Van egy csomó dolog amit már csinálni kellene, de gép híján nem tudjuk 
csinálni. Ha ezt tavaly tudjuk meg, hogy ilyen áron, viszonylag jó állapot-
ban lévő géphez hozzá lehet jutni, akkor léptünk volna meg.  
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
- Van olyan emberünk aki erre papírral rendelkezik, hogy kezelje? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Nehézgépkezelő vizsgája Molnár Józsefnek van, aki április 15-én jön.  
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- dr. Taricska Tibor képviselő 16,17 órakor visszajött a Képviselő-testületi ülés-
re, így a jelenlévő képviselők száma: 7 fő - 

 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
- Novák Istvánnak is van és Szatmári Andrásnak 3 hónapon belül lesz. Itt 
van rá a példa, hogy ha tavaly ezt tudjuk akkor nem kellett volna a régi 
gépre költeni. Ez a gép kell-e a településen, e-nélkül nem tudunk földutat 
javítani. Ha a John-Deere-t erre használjuk akkor gyorsan tönkremegy. A 
gréder nélkül nem tudjuk elvégezni az útjavítást.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Közben beszéltünk a vállalkozóval, azt hittem tud várni, de van jelentke-
ző a gépre, ezért volt sürgős összehívni a testületet.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Polgármester úr annak idején azt mondta, hogy ezt a gépet meg lehet csi-
nálni, belekerült 1,2 millió Ft-ba és mégsem jó. Ha idehozzuk ezt a grédert 
akkor a másikon már bukunk.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Erre a gépre vagy 10 évig nem volt költve, ráköltöttünk 1 millió Ft-ot, 
ez most kidobott pénz, ha 10 évre szétosztjuk akkor nem sok.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Nekem mindig olyan félelmeim vannak, hogy egy fél év múlva ismét költeni 
kell erre a gépre is.  
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Akkor ha van 25 millió forintunk új gépet kell vásárolni, a használt gép-
re mindig kell költeni.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Annak idején felvetettem, hogy venni kellene egy szképer ládát, 600 eFt-
ért már lehet kapni, 75 lóerős géppel lehet működtetni.  
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
- Azt csak Rábával lehetne működtetni mert kisebb gép nem bírja, kisebb 
géppel nem lehet húzatni.  
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Csak sík területen használják azokat a ládákat.  
 
Csernák Csilla, képviselő: 
 
- Hogyan működik a gréder, vezetnek menetlevelet, hogy számon lehessen kér-
ni ha valami baj éri a gépet?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Nem tudok róla. 
 



 - 5 -

Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Munkaügyi program keretében tudjuk kihozni a gépkezelőt, neki a bérét nem 
lehet úgy megállapítani mint egy köztisztviselőnek.  
 
Csernák Csilla, képviselő: 
 
- Az árkülönbözet a tartalék terhére megy, mennyi az a pénz ami rendelke-
zésre áll?  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Az általános tartalék elfogyott és meg lett kezdve a céltartalék. Az el-
múlt testületi ülésen volt 5 tétel ami érintette a költségvetést 7,5 millió 
összegben, 35 milliónál tartunk, a következő ülésen módosítani kell a rendeletet.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Ha a döntés mégis az mellett szól, hogy megvesszük akkor a Kft vegye meg, 
ami pénz át van adva az átmenetileg megoldja ezt a kérdést, és a következő 
testületi ülésen a Kft-nek kell átadni. Egyenlőre a 4,5 millió terhére, ha 
kell a Kft-nek a pénz úgyis jelentkeznek. Mi eladjuk a grédert, a Kft pedig 
megveszi a másikat. Most még van a Kft-nek annyi pénze, hogy ki tudja fi-
zetni a 2,6 millió + Áfa-t.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Tavalyi évben volt 140 millió Ft körüli tartalék, ez lecsökkent 45,7 mil-
lióra és ez tovább csökkent. Elmondtam a múltkori ülésen, ha mindenre rábó-
lintunk akkor 27 millió Ft ment volna el a 40 milliós tartalékból, ha el-
fogy akkor mi lesz?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Abban kell gondolkodni, hogy az élet nem áll meg ha a szennyvízberuházás 
elindul, ezért kell a társaságokat létrehozni és önállósítani kell őket. 
Keresni kell azt is, hogy honnan jön be plusz pénz. A Leader pályázatoknál 
is van kint pénzünk mert azok utófinanszírozottak. Látok még 1-2 helyet 
ahol lehet megtakarítani. Azért mondtam, hogy fogadjuk el a költségvetést 
és meg kell nézni, hogy honnan tudunk elvenni. Minden egyes tételt meg kell nézni.  
 
Csernák Csilla, képviselő: 
 
- A költségvetésnél elkülönítettünk 1 millió Ft-ot a nyomravezetői díjra, 
ez nem lett elköltve, erre rá lehetne költeni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A nyomravezetői díj egyenlőre maradjon így meg. 
  
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Ismerteti az időközben megszövegezett határozat-tervezetet:  
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tu-
lajdonában lévő grédert – dr. Vancsura István polgármester, Kacziba Sándor 
képviselő, Novák István és Szatmári András településüzemeltetők értékelése 
alapján – eladja a Simon Földmunkagép Kft-nek (Debrecen) 1.250.000 Ft-ért.  
 
Tiszaalpári Településüzemeltetési Kft – dr. Vancsura István polgármester, 
Kacziba Sándor képviselő, Novák István és Szatmári András településüzemel-
tetők értékelése alapján – a Simon Földmunkagép Kft (Debrecen) tulajdonában 
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lévő grédert bruttó 2.875.000 Ft-ért megvásárolja. Szállítási költséget 
biztosítja.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja a jegyző asszony által ismertetett határozat-tervezetet.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 
62/2011. (III.31.) Kth.  
 
Előterjesztés gréder-csere tárgyában. 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tu-
lajdonában lévő grédert – dr. Vancsura István polgármester, Kacziba Sándor 
képviselő, Novák István és Szatmári András településüzemeltetők értékelése 
alapján – eladja a Simon Földmunkagép Kft-nek (Debrecen) 1.250.000 Ft-ért.  
 
Tiszaalpári Településüzemeltetési Kft – dr. Vancsura István polgármester, 
Kacziba Sándor képviselő, Novák István és Szatmári András településüzemel-
tetők értékelése alapján – a Simon Földmunkagép Kft (Debrecen) tulajdonában 
lévő grédert bruttó 2.875.000 Ft-ért megvásárolja. Szállítási költséget 
biztosítja.  

=================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mivel több napirendi pont nincs; a rendkívüli Képviselő-testületi ülést 
16,55 órakor bezárja.  
 

K.m.f. 

           
 
 

/: dr. Vancsura István :/              /: dr. Menyhárt Anett :/ 
polgármester                             jegyző 

    
 
 

   /: Csernák Csilla :/                /: dr. Csernus Tibor :/ 
         jegyzőkönyv-hitelesítő               jegyzőkönyv-hitelesítő 
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