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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 148-19/2012. 

 
J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület 2012. július 24-én 
               tartott rendkívüli ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak:  Dr. Vancsura István polgármester 
                      Barna Sándor,  
                      Csernák Csilla, 

Dr. Csernus Tibor,  
Kacziba Sándor,  

                     Dr. Puliusné Sárdi Mária, 
Dr. Vancsura Zoltán (7 fı képviselı) 

                        Bársony Lajos aljegyzı 
                     
Külön meghívottak:  Gyıri Istvánné igazgatóhelyettes 
   Novákné Lovas Erzsébet családgondozó 
   Endréné Bokor Beáta élelmezésvezetı 
   Németh Sándorné gazdasági ügyintézı 
   Borsi Sándorné gazdasági vezetı 
 
A napirendi pont tárgyalása közben érkezett: Dr. Taricska Tibor 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntöm a képviselıtársaimat valamint a konyha vezetıségét. Az ülést 17:04 
órakor megnyitom. 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolom Barna Sándor és Dr. Puliusné Sárdi Mária képviselıket.  
Aki egyetért, a jegyzıkönyv hitelesítık személyével az kérem, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, a Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslatot 7 igen szavazattal 
– ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta.  
 
Javasolt napirendi pont: 

1. Elıterjesztés a nyári gyermekétkeztetés finanszírozásának akadályáról 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Aki egyetért a napirendi ponttal és tartalmával az kérem, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, a Képviselı- testület a javasolt napirendi pontokat 7 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta. 
 
 
 
 



 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez a napirendi pont pénzügyi gondokat érint, ezért is gondoltam, hogy üljünk össze és 
közösen próbáljunk meg megoldást találni a problémára. A konyha 1.473.120Ft. pályázati 
pénzt nyert 62 fı 54 napi étkeztetésére.  A támogatási feltételek között van egy elıírás, mely 
szerint az élelmiszer alapanyagainak legalább 30%-át maximum 40 km-es körzeten belül 
mezıgazdasági termelıtıl kell beszerezniük. Az elıírásoknak a konyha élelmezésvezetıje és 
az intézmény vezetıje is próbált megfelelni, de nem jártak sikerrel. 
 

Dr. Taricska Tibor képviselı 17:10 órakor megérkezett az ülésre. 
 

Az ülés elıtt tartottunk egy gyors megbeszélést, ahol kiderült, hogy 441.936 Ft.-ot kell olyan 
számlával lefednünk, ami mezıgazdasági helyi termelıtıl származik. Eddig 22.000Ft.-ot 
sikerült helyi termelıktıl összeszedniük az elmúlt hónapokban. Már beszélhetünk 
hónapokról, hiszen mindjárt vége a júliusnak is. Az igazgatónı próbált segítséget kérni a 
Megyei Állatorvostól, de a kapott listán lévı személyek a 40km-es körzeten kívül esnek. Most 
két választásunk van, vagy abbahagyjuk a pályázatot és kifizetjük a hátralékot, vagy tovább 
folytatjuk az étkeztetést és a tartalék keret terhére biztosítva kifizetjük a kiadásokat. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Elıször is szeretnék a probléma kiinduló pontjára visszatérni, mikor a testület megszavazta, 
hogy pályázzunk a nyári gyermekétkeztetés finanszírozására. Megszavaztuk a pályázat 
benyújtását és el is nyertük az összeget. Bíztunk benne, hogy ebbıl az összegbıl tudunk 
gazdálkodni, hiszen a szükséges gyermeklétszámunk meg volt hozzá. A probléma ott 
kezdıdik, mikor a pályázat felénél jönnek ide az illetékesek és panaszkodnak, hogy nem 
tudják a vállalt dolgokat teljesíteni. A gazdasági vezetınek kellett volna készítenie egy 
számítást, hogy mekkora összegbıl tudják üzemeltetni a konyhát a nyári idıszakban, és azt 
megfelelı számlákkal alá is tudják-e támasztani. Mivel ez elmaradt, most jön elı a reklamáció 
és a sajnálkozás. Ezek az adatok nem légbıl kapott számok, ezek megvoltak akkor is. Sajnos 
azt kell mondanom az emberek fél munkát végeztek.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt kell mondjam, nem az elszámolással van a gond, hanem a helyi termékek 30%-ának a 
teljesítése húsra kivetítve. Természetesen zöldségbıl, gyümölcsbıl, savanyúságból ezt 
tudnánk teljesíteni csak húsból nem. Menet közben a konyha vezetısége és az iskola 
vezetısége összeült és próbáltak megoldást keresni, segítséget kérni, de nem kaptak.  
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Most kérnek már segítséget mikor a pályázat és a pénz fele elment? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Sándor itt nem a pénzrıl van szó, az még van bıven, hanem a 30% helyi termelıtıl beszerzett 
hússal. A húst, amit beszerezünk, termelıtıl származott számlával le kell fednünk. 130.000Ft- 
ról kell számlát felmutatnunk. 
 



Bársony Lajos, aljegyzı: 
 
Most már ez az összeg nıtt és minden nappal növekszik. 
 
Csernák Csilla, képviselı: 
 
Azt szeretném kérdezni, hogy tudomásom szerint ez a pályázat tavaly is megvolt és nyertek 
is. Az elmúlt évben hogyan sikerült ennek a követelménynek helyt állni? 
Másik kérdésem pedig, hogy írták itt „a Polgármesteri Hivatal részérıl eddig semmi 
segítséget nem kaptunk”, kértek? 
 
Endréné Bokor Beáta, élelmezésvezetı: 
 
Igen kértünk, az igazgatónı többször is jelezte a hivatal felé. 
A kiskunfélegyháziaktól kérdezısködtem, ık ezt a problémát hogyan oldják meg, de ık sem 
tudtak teljesen kielégítı választ adni. Ezt a problémát ık úgy oldják meg, hogy vesznek 
baromfit és ezt egy kiskunfélegyházi tanüzemben levágatják, ez szóbeli megállapodás alapján 
mőködik, azt még nem tudják azokkal a húsokkal, amit a konyha nem tud felhasználni mit 
fognak tudni csinálni. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Van egy olyan javaslatom, hogy sertéshúsból viszonylag gyorsan össze lehet szedni ezt a 
hiányt és hasznosítani is tudnák.  
 
Endréné Bokor Beáta, élelmezésvezetı: 
 
Elnézést az a probléma, hogy csak 22.000Ft.-ot tudtunk lefedni helyi termelıi számlákkal. A 
140.000Ft.-nak ez csak a 20%-a, ezeket már nem tudjuk bepótolni, hiszen visszafelé nem 
tudunk számlát kiállítatni. Ez már az elmaradás, ezt nem tudjuk behozni. 
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
Akkor az 1 millió Ft-nak kell a 30%-a.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
A mai nappal bezárólag mennyi a hátralék? 
 
Endréné Bokor Beáta, élelmezésvezetı: 
 
A mai nappal 148.651Ft. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Akkor ez körülbelül 120.000Ft.-os hiányt produkál. 
 
Németh Sándorné, gazdasági ügyintézı: 
 
De ez már eltelt idı, ezt nem tudjuk behozni. Ez már a hátralék. 



 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Ezért mondtam, hogy idıben kellett volna intézni, nem amikor már úszik a hajó. 
 
Gyıri Istvánné, igazgatóhelyettes: 
 
Elnézést az iskola vezetısége idıben jelezte ezt a problémát. A pályázat június 18-án 
kezdıdött, mi a problémát június 25-én már jeleztük.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Az a levél hová lett? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
E levél alapján lett Bugac is megkeresve, hogy vághatunk-e sertést. 
 
Dr. Vancsura Zoltán: 
 
Esetleg a helyi hentesektıl, hiszen ık is termelıktıl vásárolják. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
A hentes is a vágóhídon veszi, hiszen lebélyegzett árut árusíthat. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Akkor termelıtıl hogyan lehet megvásárolni? 
Ha lenne annyi készlete, a konyha el tudná tárolni 2 sertés húsát? 
 
Endréné Bokor Beáta, élelmezésvezetı: 
 
Nekem a húsokat külön kell tárolnom, külön a sertést, csirkét. Külön kell azokat, amiket 
fagyasztva kapok és külön az elıhőtöttet.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha nincs végképp megoldás, akkor le kell állítani a pályázatot, hogy ne kelljen még több 
pénzt visszafizetni. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Kacziba Sándor képviselıtársamat nyugtatnám meg, hogy az igazgatónı valóban idıben 
jelezte, csak ez a levél elkallódott. A pályázatírónak nem tudom mi volt a célja ezzel, ha 
egyszerően nem engedik az élıállat levágását. Pedig itt a településen lehetne sertést, birkát 
vágni.  
 
 
 



Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Kérdésem lenne, hogy esetleg ha a pályázat kiírója felé jelezzük, hogy nem tudjuk a 
feltételeket jelezni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Ha a hússal nem tudjuk teljesíteni a 30%-ot, akkor forduljunk a zöldség-gyümölcs irányába. A 
burgonya, karfiol, tészták sokáig elállnak. Be tetszettek ilyenekbıl vásárolni elıre? 
 
Endréné Bokor Beáta, élelmezésvezetı: 
 
Még egyszer jelzem, hogy kb. 6.000Ft. napi szinten kellene teljesíteni a helyi termelıktıl 
vásárlást. A gyermekétkeztetésben egy héten egyszer adhatok tésztát, burgonyát.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Ha ezek a feltételek vannak, akkor miért nem lehet a gyermeknek egy héten többször is adni. 
A hús kérdése nem igazán megoldott jelen helyzetben, de a többi költséget miért nem lehet 
helyiektıl beszerezni. Hány %-ban fedik a nyersanyagokat? Ha készítettek volna egy 
kimutatást, akkor könnyebb lenne a helyzetünk. Kész tények elé vagyunk állítva. 
 
Endréné Bokor Beáta, élelmezésvezetı: 
 
Eddig kb. 495.000Ft. van elköltve, ami csak a nyersanyagszükséglet, erre még jönnek rá 
költségek.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Akkor még nincs olyan nagy probléma, kb. fele pénz megvan. Olyan étlapot tervezzenek, 
amiben sok zöldség, gyümölcs, tojás, tészta van. Mondják meg az alapanyag-szükségletet és a 
képviselık megmondják, honnan tudják beszerezni. 
 
Endréné Bokor Beáta, élelmezésvezetı: 
 
Meg vannak az elıírások milyen zsírtartalmú tejet, tejfölt adhatok a gyerekeknek.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Könnyő a megoldás, ha kapunk egy listát gyorsan megmondjuk, honnan tudják beszerezni a 
szükséges nyersanyagokat, ha eddig nem vettek termelıtıl tojást, akkor ideje elkezdeni. Sok 
olyan helyi termelıt tudok, aki háztól eladja a tojást, zöldséget.  
Akkor a konyhások üljenek össze és tervezzenek olyan étlapot, ami zöldségben, gyümölcsben 
gazdag. A szükséges nyersanyagok listáját írják össze és többet tudunk segíteni. A 
mennyiségeket kilóra, darabra megmondják, és egybıl tudjuk mondani az elérhetıségeket.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jó akkor a listát készítsék el csütörtökre, és csütörtök délután összeülünk. Az önkormányzat 
próbál segíteni csak Önöknek is rugalmasnak kell hozzá lenniük.  



 
Akkor szavazzunk, aki egyetért azzal, hogy a mai ülést július 26-án folytatjuk, az kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, A Képviselı-testület 8 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül- a 
javaslatot elfogadta. 
 
192/2012. (VII.24.) Kth.  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a mai napirendi pont tárgyalását, 
2012. július 26. (csütörtök) 17:00 órára kitőzött ülésén folytatja.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az ülést 18:03 órakor lezárom.  

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Dr. Vancsura István       Bársony Lajos 
    polgármester           aljegyzı 
 
 
 
 
 
 
    Barna Sándor                    Dr. Puliusné Sárdi Mária 

         jegyzıkönyv-hitelesítı           jegyzıkönyv-hitelesítı 


