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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 148-20/2012. 

 
J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 26-án 
               tartott rendkívüli ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak:  Dr. Vancsura István polgármester 
                      Barna Sándor,  
                      Csernák Csilla, 

Kacziba Sándor,  
Dr. Taricska Tibor, 

                     Dr. Vancsura Zoltán (6 fı képviselı) 
  Bársony Lajos, aljegyzı 
 
Igazoltan távol vannak:  Dr. Csernus Tibor, 
    Dr. Puliusné Sárdi Mária 
                                              
Külön meghívottak:  Bartucz István, Településgazdálkodási Kft. ügyvezetıje 

Borsi Sándorné gazdasági ügyintézı  
   Endréné Bokor Beáta élelmezésvezetı  

Gyıri Istvánné igazgatóhelyettes  
Kelemenné Utasi Melinda, gazdasági vezetı 
Németh Sándorné gazdasági ügyintézı  
Novákné Lovas Erzsébet családgondozó 

    
    
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntöm a képviselıtársaimat valamint a konyha vezetıségét. Az ülést 17:10 
órakor megnyitom. 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolom Kacziba Sándor és Dr. Taricska Tibor képviselıket.  
Aki egyetért, a jegyzıkönyv hitelesítık személyével az kérem, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, a Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslatot 6 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 6 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta. 
 



Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elızı ülésen már szó volt a témáról és eléggé átbeszéltük a dolgot. Most annyit tudtunk 
elıre lépni, hogy 2 sertést az önkormányzat vásárol a konyha részére, melyet a 
Kiskunfélegyházi vágóhídon levágattat. Az eladótól, aki termelı is kap számlát illetve a 
vágóhídtól is. Jelen pillanatban csak a termelıtıl kapott számla vagy felvásárló jegy lesz az 
érvényes, amit el tudnak számolni a konyhán. Beszéltem tegnap a konyhásokkal és 
megnéztük a hőtıkapacitást. Egy fagyasztóládára lesz még szükség, amit a holnapi nap 
folyamán meg is kapnak. A 2 db. sertés értéke kb. 120.000Ft. lesz.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Véleményem szerint 2 db. sertés sok és elég lenne egyszerre egyet vásárolni. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A következı idıszakra is gondolnunk kell. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
De arról volt szó, hogy nem lehet eltárolni. 
 
Kelemenné Utasi Melinda, gazdasági vezetı: 
 
Én beszéltem egy hivatali személlyel, aki azt mondta, hogy a konyhát nem fogják ellenırizni 
csak a számlákat, amik az önkormányzatnál lesznek. Szóval a konyha területére nem is 
fognak kimenni. Azok a termelık, akik felvásárló jegyet illetve számlát tudnak kiállítani, azok 
a mi partnereink, mert csak azokkal tudjuk bizonyítani az összesítınél, hogy a 30% helyi 
termék meg volt. Ha ellenırizni is fognak nem hinném, hogy olyan szigorúan veszik, mivel 
nemcsak a mi településünkön van ez a probléma, hanem mindazoknál, akik részt vesznek, 
vettek ebben a programban.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
De ha tüzetesebben utána néznek a számlák tartalmának és az összegeknek gyorsan kiderül, 
hogy ha nem helyi az a termék, amit vásároltunk. Az a lényeg, hogy a nyersanyagokat 
számlával alátámasszuk. 
 
Kelemenné Utasi Melinda, gazdasági vezetı: 
 
Külön a „nyári gyermekétkeztetésre” nincs számlázva semmi. A számlák idıtartamán tudjuk 
csak bizonyítani, hogy ezeket abban az idıszakban erre költöttük.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Nemes célt akart támogatni az az ember, aki ezt a pályázatot írta, csak nem gondolt bele 
milyen feltételeket szabott. Véleményem szerint nem kell trükközni, inkább a szükséges 
eszközökkel minden tudásunkat belevetve teljesítjük a tervet és itt helyben költjük el azt a 
pénzt, amit kaptunk.  
 



Kelemenné Utasi Melinda, gazdasági vezetı: 
 
A Bea június 25-én felkereste az ıstermelıket, de nem talált olyan termelıt 40km-es 
körzetben, aki húst tudna eladni. Az Állategészségügyi Hatóságtól is kértünk segítséget, de a 
lista, amit tılük kaptunk nem volt olyan aki a kritériumoknak megfelelt volna. A legnagyobb 
problémát a hús vásárlása jelenti. Véleményem szerint a pályázónak, jelen esetben az 
önkormányzatnak kellene végigvinni a pályázatot és nem lepasszolni a konyhának, iskolának.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
Az a kérdés mennyi húst tud eltárolni a konyha? 
 
Bartucz István, település-üzemeltetı 
 
Felmértük a konyhát, ott van egy fagyasztó, amibe lehet pakolni a húst illetve a régi óvodánál 
is van egy fagyasztó, amit csak el kell hozni és beüzemelni. Szerintem a 2 fagyasztóláda 
bıven elég a sertéshús eltárolásához.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
A majd rendelkezésre álló húsmennyiséget fel is tudja használni a konyha? 
 
Endréné Bokor Beáta, élelmezésvezetı: 
 
Igen. 
 
Bartucz István,  település-üzemeltetı  
 
A hentessel, akivel a sertréseket le szeretnénk vágatni kompromisszumképes. Ha kívánják, 
akár félbe is tudja vágni illetve fel is szeleteli, hogy ne kelljen a konyhában dolgozóknak még 
ezzel szenvedni.  
Egy számlát kapnánk az ıstermelıtıl, egyet pedig a vágóhídtól, amivel tudjuk igazolni, hogy 
a törvényeknek megfelelıen jártunk el.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Akkor a hús problémája meg van oldva. A tojást úgy hallottam sikerült megoldani egy 
termelıvel, aki tudja tartani a 160db-ot. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Véleményem szerint ezt a megoldást, amit most generálunk fent kellene tartani a következı 
idıszakokban is, nemcsak a nyári idıszakban.  
 

17:36 órakor Dr. Vancsura Zoltán elhagyja az ülést. 
 

 
 
 
 



Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Úgy kellene a számlák kérdését megoldani, hogy a szükséges 30% termelıi számlát lefedjük, 
az nem baj ha több csak kevesebb ne legyen. Az a kérdés, hogy a sertéshús mennyi idı alatt 
fogy el, hogy az utánpótlásról is gondoskodni tudjunk.  
 
Endréné Bokor Beáta, élelmezésvezetı: 
 
A fagyasztószekrény 300literes, így szerintem egy 100kg sertéshús simán belefér. 
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
A kormánynak is a célja, hogy a gyerekek jóllakjanak, és ne éhezzenek, az a lényeg egyenek.  
 

17:40 órakor Dr. Vancsura Zoltán visszatér az ülésre. 
 
Dr. Taricska Tibor, képviselı: 
 
Mennyi a nyersanyagszükséglet költsége? 
 
Kelemenné Utasi Melinda, gazdasági vezetı: 
 
296,-Ft/adag a nyersanyagszükséglet, ennek 30%-a az amit minden nap teljesíteni kell, ebbe 
nem lehet beleszámolni a rezsi költségét.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselı: 
 
Javaslom, hogy a konyha az önkormányzatot heti szinten tájékoztassa a szükséges 
nyersanyagokról, a felmerült problémákról. A helyi termelıket értesíteni kellene, hogy mire 
van szükségük az elkövetkezendı idıszakban.  
Tiszaalpáron is kellene vágópontot létrehozni, hogy ne legyenek ilyen problémák.  
 
Kelemenné Utasi Melinda, gazdasági vezetı: 
 
Szerintem nem a konyha feladata a termelıket értesíteni, hogy ilyen lehetıség számukra.  
A helyi termelıkkel, akikkel eddig beszéltünk biztosra mondták, hogy tudják biztosítani a 
szükséges mennyiséget, ilyen pl. tojás, savanyúság, zöldségféle. 
 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester:  
 
Akkor szavazzunk, aki egyetért azzal, hogy a nyári gyermekétkeztetést folytassuk, a 
pályázatban leírtaknak megfelelıen a helyi termelıket bevonva, az kérem kézfeltartással 
jelezze. 
Köszönöm a Képviselı-testület 6 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül- a 
következı határozatot hozta. 
 
 
 



193/2012. (VII. 26.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi nyári gyermekétkez-
tetési pályázatot befejezi a szerzıdésben foglaltak szerint.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az ülést 18:05 órakor lezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Dr. Vancsura István         Bársony Lajos 
      polgármester             aljegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Kacziba Sándor      Dr. Taricska Tibor 

         jegyzıkönyv-hitelesítı              jegyzıkönyv-hitelesítı 


