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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 4475/2014. 
 
 
 

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

Bizottságának 2014. november 10-én tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt a bizottság elnöke, 
  Ajtai Elemérné, Bartók István, 

dr. Csernus Tibor, Győri István,  
Kézsmárki László, Kiss Lajos, (7 fő) 
Dr. Menyhárt Anett jegyző 
Dr. Vancsura István polgármester 
Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 

 
Külön megjelentek: Ajtai Elemér CNÖ képviselő 
   Bársony Istvánné kérelmező 
   Barta Lajos horgászegyesületi elnök 

Bartucz István településüzemeltetési előadó 
   Leiz Gábor tű. őrgy. tűzoltóparancsnok 
   Nagyné Bali Szabina kérelmező 
   Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 
   Szentirmay Tamás újságíró 
  
Napirendi pontok tárgyalása közben érkezett bizottsági tag:  dr. Vancsura Zoltán 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag:  Papp Mónika 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Török Annamária 
 
 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 16:09 órakor megállapította, hogy a bizottság 7 fővel 
határozatképes. Elmondta, Papp Mónika nem tud részt venni az ülésen, dr. Vancsura Zoltán 
később érkezik. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kézsmárki Lászlót. Megkérdezte 
Kézsmárki Lászlótól elfogadja-e a felkérést? 
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Kézsmárki László, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Javasolta a 4. napirendi pontot vegyék előre, valamint azokat is, amely napirendi pontokhoz 
érkeztek vendégek. Tehát az 5-ös és 6-os napirendi pontokat is az ülés elején tárgyalják. A 6-
os napirendi pont kerüljön az első helyre, a második pedig az 5-ös legyen. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontok és azok sorrendiségének elfogadását a módosítások-
kal együtt. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
    
Napirendi pontok: 
 

1. Beszámoló a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2013. évi tűzvédel-
mi tevékenységéről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Leiz Gábor tűzoltó parancsnok  

 
2. Előterjesztés az Alpári Tisza Horgászegyesület szennyvíz-beruházással kapcsolatos 

tiltakozásának tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
              Borvák Erzsébet aljegyző 

 
3. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabály-

zatáról szóló 14/2013.(V.15.) Ör. számú rendeletének felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

4. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulási megállapodás 6. 
számú módosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
              Borvák Erzsébet aljegyző 
 

5. Előterjesztés a településüzemeltetési közfeladat ellátására, a Kft.-nek nyújtott kölcsön 
visszafizetési határidejének meghosszabbítására, Kft. ügyvezetői feladatainak, vala-
mint a településüzemeltetési feladatok ellátására kiírt pályázati felhívásra 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök /Dr. Vancsura István polgármester  
              Dr. Menyhárt Anett jegyző 
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6. Előterjesztés a Kiskun Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Társulás megszüntetése tár-
gyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  / Dr. Menyhárt Anett jegyző 

                    Borvák Erzsébet aljegyző 
 

7. Előterjesztés Tiszaalpár Árpád telep lakóinak kérelmével kapcsolatban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
              Borvák Erzsébet aljegyző 
 

8. Előterjesztés a  KEOP -5.5.0/B/12-2013-0170 pályázat megvalósításához vélhetően 
szükséges pénzügyi fedezet hitel formájában történő biztosításának kérdésköréről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Sváb-Kovács Dániel vagyongazd. ügyintéző 

________________________________________________________ 
 
 

1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2013. évi 
tűzvédelmi tevékenységéről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Leiz Gábor tűzoltó parancsnok  

 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Átadta a szót a meghívott vendégnek. 
 
Leiz Gábor, tűzoltó parancsnok: 
 
Köszöntött minden jelenlévőt. Kiküldésre került a beszámoló és remélte eljutott a bizottság 
tagjaihoz. Pár szóval kiegészítette. Elmondta, 2012. január 1-jével megalakult a katasztrófa-
védelmi rendszer, visszaállamosították a kirendeltségeket. A kecskeméti kirendeltség alatt 
dolgozik a kiskunfélegyházi tűzoltóság is. Ismertette számokban az éves felmérést. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése? 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Szerette volna tudni mi az a téves jelzés? Hozzá tette, öröm hallani egy olyan közpénzekből 
élő szervezet beszámolóját, amelynél nem hangzik el az a mondat, hogy nincs pénz semmire 
sem. További jó munkát kívánt. 
 
Leiz Gábor, tűzoltó parancsnok: 
 
Téves jelzésnek hívják, ha valaki tévedésből jelez bizonyos eseményt, például füstöt lát és 
bejelenti, de amikor kimennek nem találnak tüzet. Például ha a tűzjelző tévedésből jelez, 
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mondjuk takarításból adódó portalanítás során bejelez a készülék, de út közben kiderül nincs 
semmi probléma. Próbálnak okosan gazdálkodni, húzzák a nadrágszíjat, de nem az ő tisztje, 
hogy ezt részletesen kifejtse. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kérdése volt, hogy avartűzhöz is kivonulnak? Ha nincs tiltva avart lehet égetni, gondolja rá-
kérdeznek hogy van-e felügyelet, nem? Be kell-e jelenteni? 
 
Leiz Gábor, tűzoltó parancsnok: 
 
Folyamatosan szokták jelezni, hirdetni. A lényeg, ha nincs tűzgyújtási tilalom a védelem ré-
széről nincs tiltva bármi nemű levágott fű, széna stb. égetése. Az önkormányzati rendelet sza-
bályozhatja a tűzgyújtást, ezt az önkormányzat felügyeli. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot:  
 
268/2014.(XI.10.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tűzvédelmi te-
vékenységének beszámolója tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a Kiskunfélegyházi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tűzvédelmi tevékenységének beszámolóját az előterjesztés-
ben foglaltakkal megegyezően. 
 
 

Leiz Gábor tűzoltó parancsnok 16:26 órakor távozott a bizottsági ülésről. 
 

 Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 16:26 órakor távozott a bizottsági ülésről, így a je-
lenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

________________________________________________________ 
 
 

2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az Alpári Tisza Horgászegyesület szennyvíz-beruházással kapcso-
latos tiltakozásának tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
              Borvák Erzsébet aljegyző 
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Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Átadta a szót polgármester úrnak. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mindenféle szakhatósági vizsgálaton átment a beruházás. Lehetne egy ideiglenes rendszert 
kialakíttatni még, ugyanis a tisztított víz nem folyik bele a holtágba, nem ér el odáig. Fenék-
küszöb kialakítása lenne a legcélszerűbb. Az a kérdés mennyi az, amit képes visszatartani. Az 
első mérések is megvannak, folyamatosan ellenőrzés alatt áll a megtisztított víz. Sajnos kerül-
het bele gyógyszer is, amelyet eleve nem lehetne oda engedni. Ha igény van rá, el lehet vé-
gezni különféle méréseket is, amelyek nagyon drágák. Ő is osztja az aggályt, de pillanatnyilag 
nem lehet mit csinálni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Említette a Kátai rétet is, amelyre nem engedélyezték a szennyvíz kiengedését. A Kiskunsági 
Nemzeti Park azt sem engedélyezte, hogy a holtágba engedjék, mert olyan magas a szerves 
anyag tartalma a szennyvíznek. Egyértelmű volt, hogy valakinek érdeke fűződött hozzá, még-
pedig a polgármester úrnak és a volt TSz elnöknek Seres Imrének. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Figyelmeztette képviselőtársát ne személyeskedjen. Mindenféle alap nélkül személyeskedik 
most is. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Teljes mértékben őket tartja felelősnek ezért. Egyértelműen nem járult hozzá az Alsó-Tiszai 
Vízügyi Igazgatóság ahhoz, hogy a nyárlőrinci csatornába vezessék a szennyvizet. Ott van 
nála bizonyítékként A/4-es lapon. Olyan papírt állított ki, hogy amíg a szennyvíztisztító telep 
meg nem épül, addig árajánlatot nem ad, amiből az következik, el lett simítva. Engedélyek 
kellettek hozzá. Ne engedjék bele a nyárlőrinci csatornába a szennyvizet, előtte még van sza-
bad terület, egy plusz tisztítást is el lehetne végezni. Perforált csöveket 1 méterre el lehetne 
helyezni. Nem beszélve az utókor mit fog szólni. Javasolta gondolják át, ne engedjék meg, ne 
vezessék a nyárlőrinci csatornába. Mondjon le az Alsó-Tiszai Vízügy arról az összegről, amit 
a lakosságtól be fog szedni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Maga is horgász, a holtág mellett lakik, végig ott volt ezeken a tárgyalásokon, azóta amióta az 
egész beruházás gondolata felmerült. Három lehetőség volt a szennyvíz elvezetésére. A Ta-
kács rétre történő lefolyáshoz azért nem járultak hozzá, mert úgy van kialakítva, hogy vannak 
olyan növények, amelyek a vizes részen élnek és vannak olyan növények amelyek a szárazsá-
got kedvelik. Váltakozva élnek a réten. Azt mondták szó sem lehet róla, hogy olyan növények 
pusztuljanak ki, amelyek a száraz időszakban kapnak teret. Ő ott volt határozottan elutasítot-
ták, azt mondták szó sem lehet róla. Felmérték mennyi tisztított szennyvizet képes elnyelni 
visszaduzzasztással a nyárlőrinci csatorna. Úgy indult a beruházás, hogy a vasútig történik a 
visszaduzzasztás egy zsiliprendszerrel, ami elé áll a Tisza befolyásnak. Nem tudja mi lett eb-
ből, de akkor azt mondták hatalmas vízmennyiség elnyelésére képes a csatorna. Úgy tudja 
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Nyárlőrinc is erre köti a szennyvizét, már rajta is van. Megkérdezte, melyik a nagyobb 
szennyvízterhelés? Ha tisztítatlanul a hátsó udvarra kiengedett szennyvíz kerül bele a Tiszába 
az esővízzel vagy ha tisztítva kerül bele a holtágba? Nem is kérdés? A világ nagy városaiban 
a szennyvizet 13-14 szeresével felhígítva isszák. Tiszaalpár előrehaladását a beruházás viszi 
előre. Sokkal több az előnye, mint a hátránya. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Gazdaságosan el lehetne máshová engedni a vizet. Például egy energia erdőre. Miért kell a 
lakosságot terhelni plusz költséggel. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Nem érti képviselőtársa a lényeget. A szennyvíztisztításnak ára van. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem lenne ára, ennyire nem ért hozzá? 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Nem, csak kicsit több hozzáértéssel rendelkezik. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szeretné ha a bizottsági és testületi ülések rendesen zajlódnának. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem kapott szót polgármester úr, nem a bizottság elnöke.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ne képviselőtársa mondja meg ki hallgasson. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Kinek képzeli magát képviselőtársa? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ne vezessen meg senkit polgármester úr, mert már őt is megvezette. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A pályázatokat figyelje képviselőtársa. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mit hozott ide polgármester úr 4 év alatt? 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mennyi adót fizetett képviselőtársa? Semmit sem. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Felhívta Győri István képviselőtársa figyelmét hogy kivezetteti, ha nem hagyja abba ezt a 
fegyelmezetlen viselkedést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Sajnos volt 400 ember, aki elhitte amit beszél és megválasztották képviselőnek. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Igen, ez a sajnálatos, itt tartanak. 

 
(Hangzavar) 

 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Hol van a 10 millió forint, 27 millió forint.  
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Tegyen feljelentést. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Persze, szétlopták a TSzCs-t gerinctelen módon. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Mi köze van ennek a szennyvízberuházáshoz. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Legalább ők fizetnek adót, de Győri képviselőtársa nem fizet. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ilyen értelmes ember kevés van a településen, mint ő. 
 
Barta Lajos, az egyesület elnöke: 
 
Köszöntötte a jelenlévőket. Több mint 700 tag nevében kérte ne vezessék bele a holtágba a 
szennyvizet. Kérték már többször is, de akkor sem hallgatták meg. Véleménye, hogy a jövő 
nemzedékétől veszik el a holtágat. Ez is a település nevezetessége. Több ezer ember látogatja 
a holtágat. A Bács-víz bevétele 2.500 Ft-os napi jegy, gondoljanak bele mennyi ember jár ide. 
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Ha megcsinálják a visszaduzzasztást és történik valami probléma, akkor pedig egybe zúdul 
bele a holtágba, akkora katasztrófa lesz a vízen, akár 100 milliós nagyságrendű. Esetenként az 
árvíz is okoz problémát, meg is lehetett nézni, amikor kéken algásodott az egész. Nagyon meg 
kell gondolni. Olvasott az energiafáról. Miért nem lehet telepíteni és ráengedni. Nem tudja mi 
volna a legolcsóbb megoldás, de az ő szemszögükből nézve ez a legrosszabb, ki lehetett volna 
vezetni sóstóra is. Megköszönte a felszólalást. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Nagyon jó, hogy ennyire védik a holtágat, csak ne szemetelnének annyira bele. 2015-ben er-
dősítési pályázatok indulnak, ezt a vizet fel tudnák használni öntözésre. Balatonnál is van 
ilyen, de ott mindenkinek a tisztított vize folyik oda. Itt még időben vannak, főleg, ha az erdő-
telepítést ki lehetne használni. Győri István képviselőtársukat meg is tudnák bízni, hogy szer-
vezze meg. Nem tudja önkormányzatok mennyire vehetnek ebben részt. 
 

(Hangzavar) 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megpróbálja lezárni a vitát, mert éjfélig is itt lehetnek. Az ötlet és a lehetőség között óriási 
különbség van, azonban csak egy 5-6 hektárnyi terület van, több szabad földterülete nincs az 
önkormányzatnak. Van egy tény, egy helyzet, ez a beruházás már a vége felé van, bármely 
olyan lépést tenni, ami megváltoztatná a jelenlegi helyzetet, öngyilkosság lenne. Abból kelle-
ne mintát venni, ami az üdülőknél folyik bele a holtágba, mert rengeteg mosószert használ-
nak. Győri István képviselőtársát is arra bíztatná, hogy vegyen mintát és vizsgáltassa be, meg 
lehet nézni. Ezzel kellene foglalkozni, nem pedig azzal, - mint a választás előtt is, - valótlan-
ságot állítani a lakóknak, hogy vissza osztják a beruházásból fennmaradó összeget. 
 
 

Dr. Vancsura Zoltán a bizottság tagja 17:02 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Akkor ki lopja el azt a pénzt? Polgármester úrnak kell? Kiss Lajosnak? Vagy kinek? Az or-
szágban nem található másik olyan település, ahol a szennyvizet a holtágba engedik. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel végighallgatta képviselőtársát, kérte őt is hallgassa meg. Azt ígérte nem lesz 
olyan, mint az előző időszakban. Sokkal rosszabb a  helyzet. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mert látja milyenek egyes képviselőtársai. Nem elég a 172 millió forint, amit eltapsoltak 4 év 
alatt, meg a 181 millió forint, ott van még a 350 millió is, most már 500 millió forintot akar-
nak elsunnyogni. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezt tudja képviselőtársa, nagy számokkal dobálózni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Tisztességről példát nem polgármester úr mutat a településnek. Azt tudja mutatni, hogyan kell 
hazafelé tolni talicskával a pénzt. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezt bizonyítani is kellene. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Felköpne és alá állna, ha ilyen ember lenne. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Erre alkalmas képviselőtársa, ez az alpári stílus. Normális emberrel lehet beszélgetni, de vele 
nem. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Azért nincs letisztázva a nyárlőrinci csatorna, mert árajánlatot nem adott az Alsó-Tiszai Víz-
ügyi Igazgatóság. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ő engedélyezte az egész beruházást. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Megköszönte a hozzászólásokat. Szavazásra bocsátotta, hogy egy fenékküszöb kialakítására 
kerüljön sor. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ezt javasolja a bizottság elfogadásra a testületnek. Szavaztassa meg az ő módosító javaslatát 
is. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
A perforált cső elhelyezése jelenleg nem megvalósítható az önkormányzat költségvetéséből. 
Ne menjenek ebbe bele, ő is utánajárt a dolognak. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Arról senki sem beszél, hogy állítólag a tisztító telepnél nem tudták szétválasztani az iszapot. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Menjen ki, nézze meg. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Meg szokta mindig nézni, többször is egy héten. 
 

(Hangzavar) 

 

Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Itt a lehetőség, képviselőtársa megígérte a kampányában, hogy visszaad a lakosságnak 
140.000,- Ft-ot. Tessék intézze. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Intézi is. Elmondja Orbán Viktornak, a NAV-nak is. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy az ATIVIZIG-el közösen vizsgálják meg egy fenékküszöb létesí-
tését, valamint, hogy a szennyvíz ne a nyárlőrinci csatornába folyjon. 
 
 

Dr. Vancsura Zoltán a bizottság tagja 17:15 órakor kiment a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Van egy módosító indítvány, hogy egyáltalán ne engedjék bele. Azt is meg kell szavaztatni. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Ezért szavaznak arról, hogy ne menjen bele. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Engedélyezve van, nem lehet mit csinálni. Nem érti meg. Járjon el Nyárlőrincnél is, mert az 
övéké már ott folyik bele Tiszaalpáron keresztül. 
 

(Hangzavar) 

 

Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Nem lehet megszavaztatni, engedélyezett terv. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Hozza be az engedélyt, hol van? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Véleménye szerint mi alapján menne a beruházás. Győri képviselőtársa felépítene egy lakást 
engedély nélkül? 5 évig ezt hallgatni, nem normális. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kezdeményezni fogja, hogy ne legyen polgármester, mert a fia megfenyegette, hogy 1 évig 
fog élni. Reméli ők sem lesznek itt a településen. Ne legyen polgármester, ha így akarja ki-
semmizni a falut. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Infarktust fog kapni képviselőtársa, úgy felidegesíti magát. Csak segíteni akarnak, hogy ne így 
legyen. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ő szavazni jött a bizottsági ülésre. Tanulja meg a bizottság elnöke levezetni az ülést. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Azt szeretné ő is, megszavaztatni, ha végre csendben maradna képviselőtársa. Azért vannak 
itt, hogy dolgozzanak, nem képviselőtársa valótlanságait hallgatni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tíz embert folyamatosan hátráltat. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Szavazzanak arról, hogy a tisztított szennyvizet ne a nyárlőrinci csatornába vezessék, hanem 
jobbra-balra az erdőbe. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Ez csak egy tervezet lehet egyelőre. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A jövő évi költségvetés terhére, mert valahonnan pénzt kell keríteni rá. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Annak is utána kellene járni milyen fajta cső legyen. 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Annak is van engedélyeztetési eljárása, nem úgy van, hogy csak kilocsolják. 
 

(Hangzavar) 

 

Barta Lajos, az egyesület elnöke: 
 
Elmondta, nem kíváncsi erre a fajta vitatkozásra. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ők sem kíváncsiak, de sajnos ez van, ha itt lett volna az előző üléseken is, láthatta volna. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Állítsa le magát polgármester úr. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Nem adott szót senkinek. 
 
Barta Lajos, az egyesület elnöke: 
 
Szó volt róla, hogy mennyit szemetelnek és az önkormányzat fizeti. Úgy tudja tévesen fizették 
ki, mert a BÁCS-HOSZ-nak itt van a szeméttárolója, amit fizet, ő szállítja el. A másik dolog, 
nem gondolja, hogy itt olyan határozat fog születni, ami neki is megfelelő lenne. A fenékkü-
szöb nem megoldás, de erre a vitatkozásra nem kíváncsi. Nem tudja milyen döntés születik, 
majd tájékozódik. Megköszönte a meghívást. 

 
 

Barta Lajos a Horgászegyesület elnöke 17:21 órakor távozott a bizottsági ülésről. 
 

Dr. Vancsura Zoltán a bizottság tagja 17:21 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
A fenékküszöb lenne jó megoldás, úgy gondolja lesz még az ATIVIZIG-el beszélgetés, hogy 
nézzenek utána valamilyen megoldásnak. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta egy ideiglenes fenékküszöb kialakításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
(1 fő nem szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
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269/2014.(XI.10.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Alpári Tisza Horgászegyesület szennyvíz-beruházással kapcsolatos tiltakozá-
sának tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az Alpári Tisza Horgászegyesület kérelmét. Elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek, hogy továbbra is tartsa fenn, hogy a csatorna beruházás vonatkozásában a tisztí-
tott szennyvíz másodlagos befogadója az Alpári Holt-Tisza legyen. A Képviselő-testület kérje 
fel dr. Vancsura István polgármestert, hogy az ATIVIZIG-el közösen vizsgálja meg egy ideig-
lenes fenékküszöb elhelyezését. 

________________________________________________________ 
 
 

3.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.15.) Ör. számú rendeletének felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Átadta a szót jegyző asszonynak. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Elírás történt, a 2. §-ban nem a 7. hanem 6. bekezdése  a helyes módosítás. A védjegyhaszná-
lat is átkerülne a testülethez. Voltak az SzMSz-ben olyan szabályok, amelyeket úgy ítéltek 
meg, hogy kicsit korlátozzák a működést. Ilyen például, hogy 8 óra után új napirendet nem 
lehet tárgyalni, rendes ülés nem lehet egymás után, rádiótelefont nem lehet használni, behoz-
ni, valamint munkaterve volt a bizottságnak, azt javasolták ne legyen. Kicsit rövid idő állt 
rendelkezésre az új SzMSz megalkotásához. A legfontosabb szabályokat átvezették, de hozzá 
lehet nyúlni képviselői kezdeményezésre vagy hivatali kezdeményezésre is. November 5-ig 
egy képviselőtől, Ajtai Elemérnétől kaptak javaslatot a Szociális és Ügyrendi Bizottság létre-
hozására. Amennyiben létre jön a bizottság, csak az önkormányzati segélyeket javasolta bele-
tenni a bizottság hatáskörébe. Ennek oka, hogy kéthetente kell így is ülésezni, ahhoz, hogy a 
törvényes kereteket be tudják majd tartani. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ha csak Pénzügyi és Gazdasági Bizottság marad, akkor javasolta törölni a 2. sz. melléklet 3. 
pontjában található véleményezi szót. A bizottság terjessze elő a szociális és egészségügyi 
tárgyú ügyeket, a jogorvoslati kérelmeket, valamint szeretné, ha a kamatmentes hitelt és köz-
gyógyellátást is. 
 
 
 
 



 

15 

 

dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Tehát akkor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben ellátná a szociális és 
egészségügyi tárgyú feladatokat. Benne legyen az önkormányzati segély, a közgyógyellátás, 
akkor hetente fognak ülésezni és a kamatmentes kölcsön, de az benne van az önkormányzati 
segélyben. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A közgyógyellátás nem kötelező feladata az önkormányzatnak, de a szociális segélybe bele 
lehet iktatni. Ha gyógyszerre kell a költsége, itt lesznek az orvosok is az elbíráláskor. Nem 
kell közgyógyellátás, hanem szociális ellátás címszó alatt megveszik a gyógyszert. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha lesz miből. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Csak azért tájékoztatta a bizottsági tagokat, ha hatáskör átruházás van, akkor heti rendszeres-
séggel kell ülésezni. Természetesen a hivatal dolgozói itt lesznek, amennyiben megszavazzák. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Itt lesznek, ki lehet osztani szociális segélyként, ami nagyon fontos. Lehet nem járna a kérel-
mezőnek, de így megoldható lenne. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Mi lesz, ha nem lesznek itt az orvosok? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A közgyógyellátást ettől függetlenül megigényelhetik. Alanyi jogon kaphatja mindenki. 
 
 

Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 17:30 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 8 fő. 

 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Az alanyi és normatív közgyógyellátás igénylésének módját ne keverjék össze a hivatalban  
igényelhető méltányossági alappal. A lényeg, hogy kettő SzMSz-ről beszélnek. Az egyik, 
hogy polgármester hatáskörében legyen, a másik az Ügyrendi és Szociális Bizottság létreho-
zása hatáskör áthelyezéssel.  
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dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Azzal egyet tud érteni, hogy a szociális segélyek kiosztását az Ügyrendi és Szociális Bizottság 
lássa el, de a közgyógyellátást nem érdemes ebbe belekeverni, ennek keretei vannak. Teljes 
értelmetlenséget csinálnának. Ez ügyben ülésezni nagy butaság lenne. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Igaza van képviselőtársának, jogszabályra alapozva a szociális ügyintéző és jegyző asszony is 
jelenlétével segítené a bizottsági munkát. Nem lát ebben problémát. Javasolta a testületnek 
azért is, mert több szem többet lát. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az eredeti előterjesztést javasolta elfogadásra, az ügyrendi bizottságot javasolta továbbra is. 
Éppen heti tapasztalat, hogy a szociális segély ha szükséges, akkor azonnal kell, semmiképp 
nem javasolta 2 hetente ülésezni. A szociális ellátások egyre sürgősebbek, nem hiszi, hogy a 
bizottság többet tudna tenni, a kérelmek előterjesztését a hivatal végzi, ha jogszabály engedi a 
költségvetésből fizeti ki a hivatal. Jelenleg jól áll a költségvetés. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Átmeneti segélyek feltüntetésre kerülnek minden hónapban rendes testületi ülésen. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A kérelmek nem kerültek be hozzájuk. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Természetesen most is bent lesznek a döntések, a kérelmek nem. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ha abból a szóból indulnak ki, hogy szociális segély, akkor az tényleg azonnal kell. De vi-
szont azt is ki kell iktatni, hogy érett felfogást nem lehet építeni szociális segélyre. A szociális 
segélynek nem az a lényege, hogy hetente bejárjanak a hivatalba, mert lusták elmenni dolgoz-
ni.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Itt csak az önkormányzati segélyről van szó. 
 
Ajtai Elemér, CNÖ képviselő: 
 
Ahhoz szeretne hozzászólni, amit Kiss Lajos mondott, hogy el kell menni dolgozni. Ez idejét 
múlta, mert jön a tél és ide jönnek az emberek segélyért. Azt is hallotta, hogy polgármester úr 
zsebből fizet, amit nem tart jó dolognak, mert aggályokat teremt, hogy mi alapján, kinek ad. 
Szeretné, ha külön bizottság döntene ilyen fontos kérdésekben. 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Egy önkormányzat sem tudja kezelni, társadalmi probléma, egyik önkormányzatnak sincs erre 
pénzügyi forrása. Ha ennyi bevándorlót tud a falu foglalkoztatni, akkor aki igazán dolgozni 
akar, annak ne lenne munkája? Nem tudja elképzelni. 
 
Ajtai Elemér, CNÖ képviselő: 
 
A gazdákat is hibáztatja, hogy nem a helyieket hívják, hanem a külföldi munkást. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ennek oka van. 
 
Ajtai Elemér, CNÖ képviselő: 
 
Azért képviselők, hogy a helyi embereket tartsák szem előtt. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Személyes érintettsége miatt reagált. Az, hogy ő ad pénzt zsebből, adhat. Egyet elfelejtett 
hozzá tenni. Minden olyan esetben, ha pénztár nincs, kéri mindig megadni. De erről külön 
fognak beszélni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az is nagyon érdekes hogy kamatmentes hitelt meg adnak. Nagyon érdekes dolgok ezek. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Természetesen nagyon jó volt eddig, hogy soron kívül el tudta polgármester úr intézni a segé-
lyeket, nem polgármester úr személyével volt a probléma. A lényeg a következő lenne, város-
sá szeretnének lenni, a cél a segélyezettek számának csökkentése, egy munkahelyteremtő 
program ötlete lenne a fő cél, valamint a Tiszakécskei járással egyeztetni, hogy a heti állás-
ajánlatok lehetősége kerüljön el ide. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Érti, de nem ért egyet vele, ő tapasztalatok alapján mondja ezt. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint egy olyan világban élnek, hogy aki akar dolgozni, az tud is dolgozni. Aki 
munkanélküli az vagy beteg vagy valóban nem is akar dolgozni. Aki igazán akar dolgozni az 
igenis tud. A segélyezendők listáját látván ezen személyek 80-90%-a dohányzik. Ne keltsenek 
túlzó éhséglázadásos gondolatot. Mindenki keresse a munkát, ne dohányozzon és ne a gyere-
ke elől vegye el a kenyeret. Nem lenne ennyi bevándorló, ha találnának helyi munkásokat. 
Könnyebb elmenni a hivatalba segélyért és otthon ülni cigarettázva. 
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Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Akkor nem okoz gondot 2 hetente ülésezni. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem, az eredeti előterjesztést fogja megszavazni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem is mer beszélni, hogy kik azok, akik a kamatmentes hiteleket felvették. Több millió fo-
rint hitel lett kiadva. Ha van bizottság ne csak véleményezési joga legyen, hanem ők terjesz-
szék elő az egészet. Több szem többet lát. Szeretné kérni az összes névsort, ki az aki kamat-
mentes kölcsönt vett fel. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Ez teljes hülyeség, van jogi lehetőség ráterhelni a házra a vissza nem fizetendő kölcsönt. 
Gyorsan intézni kell, van a hivatalnak jogásza. Annak idején ő is kapott 100.000,- Ft-ot, na-
gyon kellett, megköszönte a lehetőséget és vissza is fizette már. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Ajtai Elemérné beterjesztett módosításának elfogadását az Ügyrendi 
Szociális Bizottságról annak feladat és hatáskör áthelyezésével. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal - 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodással – 
nem fogadta el Ajtai Elemérné javaslatát. 
 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Győri István által elmondott módosítás elfogadását, hogy a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság döntsön és terjessze elő a szociális és egészségügyi tárgyú ügyeket, a 
jogorvoslati kérelmeket, valamint a kamatmentes hitelt és közgyógyellátást. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal - 3 ellenszavazattal, 3 tartózkodással – 
nem fogadta el Győri István javaslatát. 
 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti előterjesztésben lévő módosítás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
270/2014.(XI.10.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyá-
ban 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását megtárgyalta és elfo-
gadásra javasolta a Képviselő-testületnek az előterjesztésben lévő módosítás elfogadását. 
 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Nem volt tiszta a szavazás, kérte még egyszer szavazzanak. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Elmondta, neki tiszta volt, szavazott. 

________________________________________________________ 
 
 

4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulási megálla-
podás 6. számú módosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
              Borvák Erzsébet aljegyző 

 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Csak annyi módosítás szükséges benne, hogy Lakiteleken és Nyárlőrincen változott a neve a 
polgármesternek. Ezután nem név szerint szerepelnek a megállapodásban, csak a titulus ke-
rülne bele. 
 
Szavazásra bocsátotta a megállapodás 6. számú módosításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
271/2014.(XI.10.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodá-
sának 6. számú módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 6. számú 
módosítását megtárgyalta és a melléklettel megegyezően elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek. 

________________________________________________________ 
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5.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés a településüzemeltetési közfeladat ellátására, a Kft.-nek nyújtott 
kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására, Kft. ügyvezetői feladatainak, 
valamint a településüzemeltetési feladatok ellátására kiírt pályázati felhívásra 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök /Dr. Vancsura István polgármester  
              Dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta a felügyelőbizottsági ülésen elég hosszasan tárgyalták. Akkor megkérdezték Bar-
tucz Istvánt elvállalja-e a munkát? Határozottan azt válaszolta nem. Nem tudja azóta válto-
zott-e a véleménye? 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Nem változott. Nem tudná ellátni, sok a munkája, nem lát bele a Kft. működésébe. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Ezt mondta legutóbb is, erre azt a határozatot hozták, hogy pályázatot írnak ki, ez az előter-
jesztés került be a mostani ülésre. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Olyan jellegű szavazás nem történt a Képviselő-testületnél, hogy a két állást egy személy lás-
sa el. Erről beszéltek többször, de nem szavaztak róla. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
A határozat-tervezethez van-e valakinek hozzászólása? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kapott egy olyan papírt, hogy Barna Sándor és Kacziba Sándor 2014. december 31-ig a felü-
gyelőbizottság tagja. Tudomása szerint pedig már Barna Sándor régen lemondott. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Ő nem kapott ilyet. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Akkor milyen papírt kapott? Most hozták ki. A Kft.-re egyáltalán nincs szükség, mert veszte-
séggel működik. 
 

(Hangzavar) 
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Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
A határozat-tervezetben történt egy elírás, mert a munkahely az önkormányzatnál lenne, nem 
pedig a Kft.-nél. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A munkáltatói jogokat a településüzemeltető felett ki gyakorolja? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A polgármester. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Akkor milyen alapon ír ki a testület pályázatot? A jogkör nincs átruházva, ami azt jelenti, 
hogy a testület nem vonhat el hatáskört. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ügyvezetőről volt szó. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ő az összevontat kérdezi, mert elvileg arról szavaznak. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A Kft. ügyvezetőjét kiírhatja a testület, a településüzemeltetés polgármesteri jogkör. Ügyveze-
tőre a testület írja ki, településüzemeltetésre pedig a polgármester. Ha megszünteti bárkinek a 
jogviszonyát, lesz egy szabad státusz, ő írhatja ki rá a pályázatot. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azért kérte azt, hogy a testület döntsön arról egy személyben kívánja-e megoldani, függetle-
nül attól, hogy ki írhatja ki rá a pályázatot. Pontosan azért, mert a felügyelőbizottsági ülésen is 
az volt a probléma, hogy bérre megy el a legtöbb pénz. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Bartucz István munkahelyéről és feladatáról van szó, tehát végkielégítést is adni kell neki, 
nem tudja a szerződése tartalmazza-e a végkielégítést? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Törvény írja elő. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Ennek költségével is számolni kell. 



 

22 

 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
El kell, hogy mondja Bartucz István munkájával meg volt elégedve eddig is, most, de valaho-
gyan a Kft. ügyét végre le kell zárni. Ennek egyetlen módja van, ha 1 évre meghosszabbítják a 
működését. Megérti őt miért nem vállalja, de nem tudja elfogadni érveit. 
 
Bartucz István, a településüzemeltetési előadó: 
 
Csak annyit mondott volna, hogy véleménye szerint nem tudnak egy bért megspórolni rajta, 
legalább két ember munkájára szükség van. Ne gondolják, ha plusz feladatot adnak valakinek, 
azon meg tudnak spórolni egy bért. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Van egy-két státusz a gondnokságba, nem gondolja, hogy valakit el kellene küldeni. Meg kell 
nézni a lehetőségeket adnak-e státuszbővítést? Lesz-e egyáltalán olyan jelentkező, hogy el 
tudja látni a munkát? Kíváncsian várja a pályázat eredményét. Anno volt 5 jelentkező, hátha 
most is kerül rá. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Most is elmondta, normálisan kellene az önkormányzatnak működnie, a Kft. működését nem 
erőltetni. Racionálisan kell gondolkodni. Az egyéni érdekeket nem szabad előtérbe helyezni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
A Kft-vel kapcsolatosan akkor is és most is a kettősség az aggálya. Vagy a településüzemelte-
tés vagy a Kft. csináljon mindent. Megérti Bartucz Istvánt, a mai piaci világban a megfelelő 
szemtelenséggel kell dolgozni, gépi technikai feltételek kellenek. A meglévő feltételekkel 
benne látja a kockázatot. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy év elegendő arra, hogy kinullázzák a Kft.-t. Nem szabad, hogy a hiány nőjön. Nem egé-
szen egyértelműek a gazdasági dolgok, kockázat van benne. Jogszabály tiltja, hogy a Kft. köz-
foglalkoztatottakat foglalkoztasson, de azt nem tiltja, hogy az önkormányzat ezt tegye.  
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ezért mondta, hogy megfelelő kockázat van benne. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy év alatt nem engednek veszteséget nőni, csak a hiányból faragnak lefelé. Utána meg lehet 
nézni, hogy érdemes-e fenntartani. Ha közben látják, hogy nem működik, év közben is meg 
lehet szüntetni. Ha meg sem próbálják, 5 éven keresztül azt fogják hallgatni, hogy mennyi 
veszteséget termelt. Pedig ez a 8 millió forint sem sok, mert ha megnézik mennyi lett fordítva 
gépjavításra, valamint ott van 2 millió forint, amit meg sem próbáltak behajtani. 
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Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Nem látja, hogy a közfoglalkoztatottakkal meg lehet-e oldani a munkákat. Nem gondolja, 
hogy be kellene-e ilyet vállalni, nem lát bevételi oldalt, kiadást lát, de bevételt nem. Költeni 
kell a gépekre, most is van két gép, amin nincs pótkocsi. A kiadás megvan, egyre több van, a 
bevételi oldalt nem látja.  
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az 1. határozat-tervezetet, a pályázati kiírás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal - 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással – 
nem fogadta el a pályázat kiírását. 
 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta 2. határozat-tervezet elfogadását, a kölcsön visszafizetési határidejének 
meghosszabbításáról. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Véleménye szerint, ha nincs vezető kit bízzanak meg a visszafizetéssel? Mert Bodor Ádám-
nak határozott időre szól a megbízása. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Mennyi idő alatt lehet a végelszámolást lefolytatni? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
4-5 hónap. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Addig lennie kell vezetőnek? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Végelszámolónak kell lenni. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Bárki lehet végelszámoló? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Igen. 
 
 



 

24 

 

dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Amikor júniusban ott voltak a megszüntetés határán, az egyik végelszámoló nem vállalta el a 
Kft. megszüntetését, a másik nem tudott összeget mondani. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

________________________________________________________ 
 
 

6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Kiskun Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Társulás megszünteté-
se tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  / Dr. Menyhárt Anett jegyző 

                    Borvák Erzsébet aljegyző 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Kiskunfélegyháza jegyzője küldött egy levelet a társulás megszüntetéséről. A kérés egyértel-
mű.  
 
Szavazásra bocsátotta a társulás megszüntetésének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
272/2014.(XI.10.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Kiskun Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Társulás megszüntetése tárgyában 
  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, értsen egyet azzal, hogy a 
2003. májusában Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Gátér, Petőfiszállás, Pálmonostora, 
Jászszentlászló, Kunszállás, Tiszaalpár, Móricgát és Kiskunfélegyháza települések által az 
akkor hatályos jogszabályok alapján bűnmegelőzési és helyi közbiztonsági feladatok együttes, 
kistérségi szintű ellátására létrehozott Kiskun Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Társulás meg-
szüntetésre kerüljön. 
 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

________________________________________________________ 
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7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Árpád telep lakóinak kérelmével kapcsolatban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
              Borvák Erzsébet aljegyző 

 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Átadta a szót polgármester úrnak. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Amint lesz rá keret megoldják. Lesz egy lehetőség, kapnak az államtól bizonyos összeget, 
mert nem vettek fel kölcsönt. Megígérte rövid időn belül szilárd burkolatú út lesz. Alapgépek 
meg vannak rá, meg lehet csinálni. Tordán minden út szilárd burkolattal van ellátva. Ezt úgy 
oldották meg, hogy mindenki beszállt az útépítésbe, mindenki összeadta a pénzt rá. Nem azt 
mondta, hogy Alpáron is ezt kell választani. Eddig úgy volt, hogy a lakosságnak is hozzá kel-
lett járulni, de ezt nem kell tartani, mert akkor nem lesz út sosem. 
 
Bársony Istvánné, kérelmező: 
 
Tudja, hogy van az önkormányzatnak grédere. Kérte, hogy legalább tolják el az utat simára, 
akkora gödrök vannak, a gumicsizma is megmerül benne. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Ez a gréder nem alkalmas rá, erre a kamatsu lenne a jó munkagép. 
 
Bársony Istvánné, kérelmező: 
 
Óvodásoknak sem jár ki a busz, az alpáriak könnyebb helyzetben vannak, közelebb van az 
óvoda nekik. 
 
Nagyné Bali Szabina, kérelmező: 
 
A Kisfaludy utcában lakik és elmondta az a legnagyobb probléma, hogy amikor eső esik ha-
talmas víz áll az utcában, mert nincs ami elvezesse az esővizet. Fel kellene szólítani minden 
lakost, ásson árkot, hogy elfolyjon a víz. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem mondja, hogy vissza kell hordani oda az összes földet, amit Kókai Attila elhordott, de 
lehetne valami zúzott követ szállítani oda. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy a fagyok beállta előtt javítsák meg a földutat, amint a gépek 
üzemképesek lesznek. A homok utakon is egy gréderrel vagy gyűrűshengerrel végig lehetne 
menni. 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
273/2014.(XI.10.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Árpád telep lakóinak útjavítással kapcsolatos kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és jogosnak tartja a Tiszaalpár, Árpád telep lakóinak a Kisfaludy Károly, a Wes-
selényi, valamint a Bánk bán utcák és ezeket összekötő utcák aszfalttal történő borítására vo-
natkozó kérelmét, azonban erre jelenleg nem tud a költségvetéséből keretet biztosítani. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az adósságkonszolidációs forrás Tiszaal-
pár Nagyközség Önkormányzata részére történő utalását követően, vagy ha pályázati támoga-
tást tud elnyerni az utak felújítására vonatkozóan, az Árpád telepi utak aszfalttal történő borí-
tásáról mindenképpen gondoskodjon. Ideiglenes megoldásnak azt a döntést hozta, hogy a fa-
gyok beállta előtt a működőképes gépek segítségével a földutakat járhatóvá tegye. 
 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

________________________________________________________ 
 
 

8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a  KEOP -5.5.0/B/12-2013-0170 pályázat megvalósításához vél-
hetően szükséges pénzügyi fedezet hitel formájában történő biztosításának kérdésköré-
ről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Sváb-Kovács Dániel vagyongazd. ügyintéző 

 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Átadta a szót polgármester úrnak. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tavaly indult a pályázat, első körben nem kaptak sem igent sem nemet, majd később érdek-
lődtek és azt az információt kapták, hogy aláírásra vár, mert maradt valahonnan keret rá. Feb-
ruár-március környékén írták ki a meghívásos pályázatot, a legolcsóbb 85 millió forint körül 
volt. Durván 100 millió forintos beruházás, amiből 40 millió forint körüli, amit önrészként 
hozzá kell tenni. Az egyik lehetőség, hogy visszamondják a pályázatot. A másik, hogy össze-
szedik a kérdéses összeget. Hitelt nem lehet felvenni. Vannak ingatlanok, amelyeket el lehet 
adni. Nem kért ebben döntést, mert a legutóbbi közbeszerzési pályázatnak november 14-ig 
kell beérkeznie, akkor látnak végleges számot és utána dönthetnek arról vagy összeszedik a 
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kérdéses összeget vagy nem. Az a véleménye, hogyha most nem csinálják meg, nem lesz még 
egyszer ilyen lehetőség. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint nagyon sok lehetőség lesz a jövőben. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Minimum 15 évig nem kellene hozzányúlni az épülethez, ha most megcsinálnák. A most kiírt 
pályázatok olyan 50%-osan kerülnek finanszírozásra. 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Leírta az előterjesztésbe hogyan lehet hitelt igényelni, elég bonyolult folyamat. El kell gon-
dolkodni előteremthető-e a pénzügyi fedezet, most még megvan a lehetőség visszahátrálni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A hitelfelvétel kiesett már. 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
A felvételi eljárás hosszú idő, önerőre lehetne pénzt felvenni, ami 10 millió forint. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A pályázat benyújtása előtti héten volt egy testületi ülés, amelyen a két meghívott személy 
lehozott kb. 110 millió + Áfa összegű számítási anyagot. Azt mondták ki van számolva, mű-
ködőképes lesz a három ingatlan vonatkozásában. A testület előtt került megerősítésre. Alá-
írásra lehúzták 70 millió forintra ugyanazt a műszaki tartalmat. Úgy vettek ki belőle 40 millió 
forintot, hogy azt semmi sem indokolta, hacsak nem a pályázathoz kapcsolódó képletekhez 
való megfelelés. Mert le lett írva a megtérülés, ami esetleg indokolhatta. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Gyorsan kellett dönteni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ebben benne sincs a rendelők feletti tető, ami lapos tető. Nem ártana erre, illetve a Művelődé-
si Ház tetőjére is gondolni, mert az palatető. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Számára nem kérdés hogy 6 millió vagy 40 millió forintot bukjanak. Nem egy ablakon kido-
bott pénz, mert hosszú távon megtérül. Az fontos kérdés, hogyan teremtsék elő az összeget.  
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ha csak a 40 milliót veszik figyelembe akkor 50 év alatt megtérülne, az eredeti alapján 10%-
os önerővel futott a pályázat. A sallangokkal együtt több mint 50% amit hozzá kell tenni. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem kell ennyire leegyszerűsíteni, mert 50 évet nem bírnak ki ezek az ablakok. A Művelődési 
Házban is kicserélnék az ablakokat.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az előző képviselő-testület megszavazott 4 kazánt az iskolának és óvodának, az mennyi kido-
bott pénz volt, ha most a KLIK-nél van az iskola. Van iparűzési adó is, amit be lehet hajtani. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Alapból, amit el kell dönteni, hogy mennyire szükségesek a beruházások, amelyek eléggé 
szükségesek. Ha azt mondja a képviselő-testület megéri, meg kell nézni az átcsoportosításo-
kat. Amiért jó pénzt kínálnak, el kell adni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
November 14-én látják világosan. 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
November 14-e után lehet dönteni róla, hogyan tovább. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nagyon meg kell gondolni, inkább vesszen 6 millió forint, mert ezek a pénzek nagyon kelle-
nek. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Pont az óvodával kapcsolatosan jutott eszébe mennyire nem szabad egy állami pályázatot 
visszaadni, mert ilyen óvoda a környéken nincs és azóta sem lenne, ha akkor nem kapnak raj-
ta. Állami pénzt visszaadni, nemhogy 60 millió forintot, még 2 milliót sem szabad. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ha meg lesz a végeredmény, el kell gondolkodni rajta, hogyan szedjék össze rá a pénzt. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Lesz még utána mit csinálni, ha például visszaveszik az iskolát, azt is fel kell újítani, mert 
nem hagyhatják olyan állapotban. Nem szabad eldobni ezt a pénzt. Annyi tennivaló van a 
településen, ott van az utak javítása, az iskola rendbetétele.  
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Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Nem szavaznak, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_____________________________________________________ 
 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 19:38 órakor 
bezárta ülését. 
 

K.m.f. 
 
 
 

    /:  Csernák Zsolt  :/                                                     /:  Kézsmárki László  :/ 
                a bizottság elnöke                                               a bizottság tagja 
 


