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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 4850/2014. 
 
 
 

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

Bizottságának 2014. december 15-én tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt a bizottság elnöke, 
  Ajtai Elemérné, Bartók István, 

Győri István, Kiss Lajos (5 fő) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
dr. Vancsura István polgármester 

 
Külön megjelentek: Ajtai Elemér CNÖ képviselő 

Bartucz István településüzemeltetési előadó 
Bodor Ádám Településgazdálkodási Kft. végelszámolója 
Kerekes András hangtechnikus 
Molnár István belső ellenőr 

   Szentirmay Tamás újságíró 
 
Napirendi pontok tárgyalása közben érkezett bizottsági tagok:  dr. Csernus Tibor, Kézsmárki 
László 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Török Annamária 
 
 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 16:10 órakor megállapította, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Bartók Istvánt. Megkérdezte Bartók 
Istvántól elfogadja-e a felkérést? 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Javaslatot tett a napirendi pontok sorrendjére, valamint további napirendi pontok felvételére. 
Az 1. napirendi pont változatlan maradna, utána 2. napirendi pontként kerülne tárgyalásra a 
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Kft. beszámolója. Plusz napirendi pontként kerülne tárgyalásra az óvoda alapító okiratának 
módosítása, Balla Zsolt ajánlata, a KEOP pályázat, egy tájékoztató és zárt ülés keretében egy 
kérelem tárgyalása. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Előterjesztés Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal  2015.  évi belső ellenőrzési tervére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  

                         Molnár István belső ellenőr 
 

2. Beszámoló a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. végelszámolásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Dr. Menyhárt Anett jegyző / Bodor Ádám végelszámoló 

 
3. Előterjesztés a tiszaalpári 1147 helyrajzi számú, Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-

zat tulajdonában lévő telekre vonatkozóan fölhasználati szerződés megkötése tárgyá-
ban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

4. Előterjesztés a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Intézményi Tanácsába az 
önkormányzat képviseletét ellátó személy kijelölése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

5. Előterjesztés Bálint testvérek kérelméhez 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
             Dr. Menyhárt Anett jegyző                    

 
6. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi 

munkaterve tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
             Dr. Menyhárt Anett jegyző              

 
7. Előterjesztés Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásra 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Dr. Menyhárt Anett jegyző 
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8. Előterjesztés a településüzemeltetési szakfeladat engedélyezett létszámának 2 fővel 

való emelésére az önellátás megteremtése céljából 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

9. Előterjesztés a 2015-ben megrendezni kívánt programok tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Kerekes András hangtechnikus 
 

10. Előterjesztés Hódi Mihály jutalmazása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök /Dr. Vancsura István polgármester  
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

11. Előterjesztés járdaépítéshez szükséges anyag biztosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

12. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi várossá nyilvánítási 
kezdeményezés tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

13. Előterjesztés Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Or-
szágos Szövetsége Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiummal 
való együttműködési megállapodás megkötése tárgyában az iskolai közösségi szolgá-
lat közös lebonyolításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
              

14. Tájékoztató Kjellerup testvértelepülésről érkező adományról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

15. Előterjesztés Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

16. Balla Zsolt árajánlata a könyvtár tisztító festésére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
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17. Előterjesztés a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 azonosító jelű, „Tiszaalpár középületei-
nek energetikai fejlesztése” című projekt keretében építés-kivitelezési munkák elvég-
zése tárgyában, továbbá ezen projekt műszaki ellenőri munka elvégzése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

18. Tájékoztató a képviselők köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételhez kap-
csolódó kötelezettségről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  

 
19. Bejelentések 

 
Zárt ülés 

 
20. Előterjesztés Rácz Beatrix önkormányzati lakás iránti kérelme tárgyában 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

21. Ajtainé Nagy Dzsenifer és Ajtai János fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatásá-
nak kérelméről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
 
 

1.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési ter-
vére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  

                         Molnár István belső ellenőr 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Látta, hogy vannak benne intézmények, de végez tevékenységet az önkormányzat földek 
dúrására. 
 
 

dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 16:15 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a bizottság tagjainak létszáma: 6 fő. 

 
 
Szeretné, ha a településüzemeltetéssel kapcsolatos problémákat is tisztába tennék. Szeretné, 
ha kidolgoznának rá valamit, hogyha tankolás történik, akkor vezessék valamilyen formában, 
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hogy a betankolt gázolajjal milyen tevékenységet végeznek el. A Kft. tönkremenetelét ez is 
befolyásolta. Nyomon kellene követni, hivatalon belül egy belső ellenőrzéssel, mert nem lehet 
követni, ez a személyes véleménye. Kérte, a következő testületi ülésre készüljön róla beszá-
moló. 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Tisztelt bizottság, semmi akadálya nincs annak, hogy figyelembe vegyék és úgy döntsön, 
hogy kiegészítsék ezzel a programponttal az ellenőrzést. Segített, hogy mi kerüljön a jegyző-
könyve, hogy a tervet meg tudja csinálni, de a bizottságnak kell dönteni róla, valamint a testü-
letnek. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Konkrét javaslata a tervezett ellenőrzés tárgyára, mit írhatnak bele módosításként? 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Véleménye szerint Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának és Hivatalának a hatályos gép-
jármű üzemeltetési szabályzatának ellenőrzése és a gyakorlat ehhez való viszonyítása legyen a 
címe. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Rendben beleteszik, ha szükséges. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nagyon hivatalosan van megfogalmazva. Fontos milyen benzin felhasználás történik, ilyen 
vezetést Bartucz István már végzett, de polgármester úr leállította. Viszont ő szeretné, ha to-
vábbra is vezetésre kerülne. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Képviselő urat tájékoztatta, semmiféle leállítás nem történt. Külön megköszönte, hogy ilyen 
javaslatot tett, mert mindig meg van hazudtolva és legalább így bebizonyosodik, hogy nincs 
igaza. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Visszautasította polgármester úr beszédét, mert nem vádolt meg senkit. Többszörös visszaélé-
sek vannak és meg kell nézni. Ő sohasem hazudott, polgármester úr hazudik szemrebbenés 
nélkül. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Köszöni szépen, a bírósági tárgyaláson találkoznak. 
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Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Tudomása szerint csak az egyik benzinkútnál tartozik a Kft. Nem benzinkutakról, hanem csak 
benzinkútról van szó. A benti benzinkúton nincs tartozása, csak a kint lévőn. 
 
Bodor Ádám, a Településgazdálkodási Kft. végelszámolója: 
 
Elmondta, egyik benzinkúton sincs tartozása. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem tudják miként van felhasználva, ne történjen olyan, hogy hónapokig nincs kifizetve. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Csak azért mondta el, hogy nem bérelte fel Győri Istvánt, hogy pénzt hajtson be az önkor-
mányzatnak. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Győri István módosító javaslatát, miszerint történjen ellenőrzés a gáz-
olaj felhasználásával kapcsolatosan. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
292/2014.(XII.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Győri István bizottsági tag javaslatának elfogadásáról a Tiszaalpári Polgármes-
teri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tervének kiegészítése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési terve kiegészítésnek elfogadá-
sát javasolta a Képviselő-testületnek Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának és Tiszaal-
pár Polgármesteri Hivatalának hatályos gépjármű üzemeltetési szabályzatának ellenőrzésével 
és a gyakorlat ehhez való viszonyításával. 
 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadását a kiegészítéssel együtt. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
293/2014.(XII.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési terve tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tervéről szóló előterjesztést 
megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a belső ellenőrzési tervet 
az előterjesztés 2. sz. melléklete alapján fogadja el, kiegészítve Tiszaalpár Nagyközségi Ön-
kormányzatának és Tiszaalpár Polgármesteri Hivatalának hatályos gépjármű üzemeltetési 
szabályzatának ellenőrzésével és a gyakorlat ehhez való viszonyításával. 

________________________________________________________________ 
 
 

2.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Beszámoló a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. végelszámolásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
             Dr. Menyhárt Anett jegyző / Bodor Ádám végelszámoló 

 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
A Kft. megkezdte a végelszámolást, jogi részével dr. Csernus Tibort bízta meg, könyveléssel 
Papp Mónikát bízta meg, Varga Józsefné nem vesz részt a végelszámolásban. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Megemlítik, hogy a szerződések megkötése megtörtént. Ténylegesen mennyivel lesz meg-
emelve a törzstőke? Polgármester urat kérdezte. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem tudja melyik testületi ülésen ült itt, ha nem jegyezte meg. A határozatban, amelyet elfo-
gadott a testület, a törzstőke 500e Ft-al került megemelésre, majd a törvény szerint módosítás-
ra került 3 millió forint összegre. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Akkor mit nem fizetett ki. 2,5 millió forintot fognak beletenni a Kft-be. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Világosan került megfogalmazásra. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mondja meg világosan, már így is veszteséges volt, ténylegesen mennyivel fogják a törzstőkét 
megnövelni, szeretné, ha világos választ adna. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérte, hallgassa meg válaszát, a törzstőke emelés 2,5 millió forint, a többi kompenzáló levél-
lel történik kiegészítésre. De ez nem veszteség ennek egy része a gépekben megtalálható. Ami 
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igazából veszteség az a 8 millió forint, de ott sem a teljes összeg, mert van kintlévőség. Akkor 
tudják megmondani mennyi lesz a veszteség, amikor ténylegesen befejeződik a végelszámo-
lás, akkor tudnak tényleges összeget adni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Csak tudja a Kft. vezetője, lezárási ciklusban van. Nagyon szomorú, ha ilyen szigorúan reagál 
rá polgármester úr. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Pontosan tudja képviselőtársa a számokat, tudja miért fontos ez most. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mondja el, a lakosság is tudja meg. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Lényeges kérdés, hogy hogyan rendezhető kompenzáló levél formájában. Nem oldható meg 
másként csak konkrét forint befizetéssel, mindenképpen fedezetet nyújt a Kft. ügyvezetője. 
Már a konzultációk alapján felmérte a tételek rendezését, már lépett is ennek ügyében, lesz 
egy felmerülő további összeg, amit pénzösszeggel kell rendezni. Jelenleg a Kft.-n belül nincs 
annyi többletpénzt, tehát biztosan szükség lesz további összegre. Főszabály szerint már ren-
dezve van. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nagyjából tudja, pontos összeget nem tud. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A gépek összegét csak akkor tudja, hogyha átveszik. Tény, hogy lehet az egyik gép értéke a 
piaci értéket meghaladja a javítás után. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Elhangzott egy amortizáció. Ha a vásárlási érték megtörtént, miért érdek, ha drágábbra felér-
tékelik és drágábban fizetnek. Nem érti a logikai összefüggést, vagy ez csak könyvelési ma-
nőver. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ha egy gép leamortizálódik és 0,- Ft-on van, csak akkor tudja megmondani, ha az értékbecs-
lés megtörténik. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Ezt hivatalosan fogják felértékelni, ebbe nem szólhat bele senki sem, lehet egyik fentebb lesz 
értékelve, a másik nem. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem tudja. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Új alkatrészek vannak benne, ezzel nem tudnak mit csinálni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az SzMSz-be le van írva ki hányszor és hány percig szólhat hozzá, ez nem tartozik a napi-
rendhez, ezzel csak az időt húzzák. Nincs betartva az SzMSz. Kérte, tartsák be, hiszen elfo-
gadták, saját maguknak hozták szabályzatként. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Teljes mértékben magáévá tenné, de a bizottsági elnököt szólította fel, hogy 3 és 2 percig szó-
lalhatnak fel. Ő is mindig meghallgatja dr. Vancsura Zoltánt, hogy 10-szer is hozzászól a na-
pirendhez. Mindaddig betartja, amíg más is betartja. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Akkor ő is akkor ad szót, ha betartja, ne önhatalmúlag szóljon hozzá. 
 
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
294/2014.(XII.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. végelszámolása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. végelszámolásáról szóló előterjesztést megtárgyalta 
és az abban foglaltakkal megegyezően elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 

______________________________________________________________ 
 
 

3.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés a tiszaalpári 1147 helyrajzi számú, Tiszaalpár Nagyközségi Ön-
kormányzat tulajdonában lévő telekre vonatkozóan fölhasználati szerződés megkötése 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
Dr. Menyhárt Anett jegyző 
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Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Használja a telket és azt is gondozza, amit nem használ. Kérte a testületet, mérje fel a későb-
biek folyamán a bérleti díjat. Továbbra is olyanért fizet, amit nem használ, a továbbiakban is 
fogja gondozni, ahogyan eddig is, csak 300 m2-t használ, ez után szeretné fizetni a bérleti dí-
jat. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Amit megvett, az építmény az alatta lévő telek az önkormányzaté. Őt már egyszer megkeres-
ték, tegnap is megkeresték. Barna Sándor továbbra is fenntartja ajánlatát. Fenntartja a vételi 
jogot, 10 millió forintot kínál a telekért, de még tovább is el tud menni. Kit képviselnek a tisz-
telt képviselők, Bartók Istvánt vagy Tiszaalpár érdekeit képviselik. Bartók István 10 év alatt 
nem fizet annyit, mint Barna Sándor. Arra tettek esküt, hogy Tiszaalpár vagyonát védik és 
gyarapítják. Ne haragudjon meg rá Bartók István, de a különbség fennáll. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ha bárkinek van még ezzel kapcsolatosan ajánlata, az úgy válik hivatalossá, ha közli és fenn-
tartja, valamint be is nyújtja a testület irányába a hivatalon keresztül. A törvényi rendelkezés-
nek, törvényi előírásoknak megfelelően, 300 m2-nyi terület van, a fennmaradó 254 m2-re lehet 
tenni ajánlatot. Az épület használatához szükséges a szerződésben meghatározott bérleti díj. A 
terület értékesítésének eldöntését a testület teheti meg, a szabad területet hasznosíthatja, figye-
lembe véve a kérelmet. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Amíg az épület fennáll, addig használati joga neki van. Mivel ez egy nagyobb építmény, eb-
ből eredendően a későbbiekben az elővételi jog mindig az övé, akár mennyit adnak érte. Csak 
a bérlésről van szó, de eladható. Ő 1 millió forintnál többet nem fog adni érte, annyit kérnek 
érte amennyit akarnak. Kifizeti a következő tulajdonosnak is. Hogy a bérlőnek milyen jogai 
vannak láthatták Fekete doktor úrnál is, hiába akarta a testület megoldani, nem sikerült. Ér-
demes elgondolkodni mi lesz 2018-ban. Az épület használatához joga van, mindig is joga 
lesz, ha fizet érte, ha nem. Ő nem képvisel senkit, de Győri István képviselőtársa Barna Sán-
dort képviseli. Valószínűleg lefizették, de az ő érdekeit nem kell képviselni. Több ponton nem 
állja a helyét, bérleti díjat nem szedhet az önkormányzat, csak annyit, amennyi a föld értéke, 
vagyis 900e Ft-ot. Ő fizet, túl van a 800e forinton. Ha az Interautó Kft. nem fizeti a díjat, lehet 
kérni a Benzinke Kft.-től, ami megszűnt.  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Felhívta a figyelmet, hogy nem került bele az áfa összege. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Látják a nézők, hogy polgármester úr is beleszól, pedig nem kapott szót, igaz ő is beleszólt. 
Nem a képviselők dolga, hogy a jogokat megnézzék. Őt senki sem veszi meg, csak Tiszaalpár 
javát szolgálja, ha Barna Sándor dupla pénzt fizet. Döntsék el. Ha ad 10 milliót, adjon. Bizto-
san neki is megvannak a jogi kérdései, amit már megnézett. Ő szerinte nem kell eladni, mert a 
bérleti díj sokkal jobb. Nem veszi meg Barna Sándor, nem kér semmilyen előnyt az önkor-



12 

 

mányzattól, csak azt a jogot biztosítsák. Vegyék le napirendről, mert nem került kifüggesztés-
re. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Nem kell kifüggeszteni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Telefonon bízták meg. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Attól függetlenül, hogy nem bízták meg elég jól képviseli Barna Sándor érdekeit. A bérleti 
jogról van szó, az épület alatti telket nem tudja eladni. Barna Sándor megveheti a körülötte 
lévő telket. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Háromszor annyit ér az önkormányzatnak. 10-20 éven keresztül működött, az elmúlt fél év-
ben nem működik. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Ez már nem a tárgyhoz tartozik, egyébként sem kapott szót. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Rengeteg dolgot hallottak már, de a faluban jár, hogy egy valaki már 15 milliót adna érte. dr. 
Csernus Tibor képviselőtársa biztosan el tudná mondani, hogy milyen pénzeket hogyan tud-
nának behajtani. Nem a piacon vannak és saját zsebből árulnak. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ilyen nagy különbözetnél jegyző asszonyt kérdezte a lehetőségekről.  
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Nem eladásról volt szó, hanem nem akar azért a telekért fizetni, amit nem használ. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ennyi pénzt nem lehet kidobni az ablakon. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Nem zavarja, hogy annak idején 3,5 milliót adott érte. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Vegyék le a napirendi pontot. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Barna Sándor nem pályázhat arra a területre, amit ő bérel. Nem érti képviselőtársa, dehát a 
pénzért meg kell dolgozni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem akarja érteni, csak azt szeretné, ha az önkormányzathoz minél több pénz kerüljön. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással (1 
fő nem szavazott) – nem fogadta el a határozat-tervezetet. 
 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Határozat képesség szempontjából nincs meg. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
De igen. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
6-an vannak, egy fő nem szavazott. 
 

dr. Vancsura István polgármester úr kiment a bizottsági ülésről. 
_____________________________________________________________ 

 
 

4.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Intézményi Taná-
csába az önkormányzat képviseletét ellátó személy kijelölése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
Dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
dr. Taricska Tibor személyét javasolták az előterjesztésben. 
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Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Gondolja már megkérdezték őt is. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Igazgatónő is javasolta, de nem tudja polgármester úr egyeztetette-e vele. Véleménye szerint 
szavazzanak. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Azt mondta neki polgármester úr, hogy megkérdezte alpolgármester urat és elfogadta a felké-
rést. 
 
Szavazásra bocsátotta dr. Taricska Tibor személyének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
295/2014.(XII.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Intézményi Tanácsába az ön-
kormányzat képviseletét ellátó személy kijelölése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános 
Iskolában működő Intézményi Tanácsba az önkormányzat képviseletét dr. Taricska Tibor 
alpolgármester lássa el. 

__________________________________________________________________ 
 
 

5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Bálint testvérek kérelméhez 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 Dr. Menyhárt Anett jegyző                    

 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Nem kértek zárt ülést? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Nem. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ők hozzájárultak, mondjuk azt nem tudták, hogy tv felvétel is lesz. 
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Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Ő inkább kimegy. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Bálint Szabolcs kért támogatást tanulmányaihoz. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Éppen ebben az évben volt egy hasonló szituáció, amikor egy másik kérelemben szintén egy 
szülő kért hasonló összeget, 120 ezer forintot. Akkor kamatmentes kölcsönt kapott. Mivel itt 
van utalás arra, hogy a cég további működéséhez szeretnének közelebb kerülni, tehát várható-
an bevétel fog belőle származni, így véleménye szerint a korábbi gyakorlathoz kellene iga-
zodni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az biztos, hogy nagyon kényes ügy, próbálja megindokolni miért támogatja. Egyszer dr. 
Csernus Tibor már jelezte adtak hasonló összeget, sajnálatos módon megtörtént a tragédia, 
nem lát bele a széfjükbe, nem jöttek még soha ide, a tatájukkal nagyon jóban van. Azért hoz-
zátette van lelkiismerete, biztosan meg lehetnek szorulva, ha ide jöttek, az állam is megbün-
tette őket ez biztos, nem az önkormányzatnak kell felvállalnia a büntetést. De amikor az ön-
kormányzatnál pl. Boris Ferencet is megbüntették, mert nem jól végezte a munkáját és még 
sorolhatná tovább is.  
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Neki is kellemetlen a helyzet, rokonsági kapcsolatban áll a családdal. Nagyon köszöni képvi-
selőtársának, hogy ilyen szépen fogalmazott, de másnak is lehetne írni nemcsak nekik. Ügyes 
talpraesett fiúk lehet hogy most anyagi problémáik vannak és lehet most ez segítség lenne, de 
meggondolatlanság volt részükről beadni ezt a kérelmet. Ennek ellenére támogatja Csernus dr. 
úr javaslatát. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kezdeményezte azt is, hogy vegyék el polgármester úrtól a szociális támogatásokat. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem ide tartozik. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Bekerült ide másfél éve és felszólalt, hogy ne engedjék a kamatmentes kölcsönök kifizetését, 
mert nem fizetik vissza. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Konkrét példát kért. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ő pedig listát kért, a költségvetésben csak azt látja, hogy nincs visszafizetve a pénz.  
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Nem a témához tartozik. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Polgármester úrtól visszaveszik ezt a jogkört, akár milyen vagyon részekkel lehet osztogatni, 
nem ezeket az össznépi juttatásokat tartaná előnyben. A szociális törvényeket újra kell írni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mi köze van hozzá. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Polgármester úr kiadja a kamatmentes hitelt, ebben nem a testület dönt, idehozta, hogy őt pro-
vokálja. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha képviselő úr elolvasta volna a kérelmet, tudná miről szól. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Hány ember nem fizette ki, akkor inkább szeretne adni a két fiatal gyereknek. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az SzMSz-re hívta fel a figyelmet, azt mondta nem fog beleszólni. Még egyszer kérte, csak a 
napirendhez szóljon hozzá, a kormánynál tartott megint. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Asszociáljon kicsit, nem biztos benne Csernák Zsolt tudja-e? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyet nem ért, hogy a képviselő urat ki hatalmazta fel, ne őt sértegesse. 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Nagyon elkanyarodtak. Lehet bárki látszatra éppen jó módúnak ítélhető, lehetnek hátsó dol-
gok, amelyek nehéz helyzetben hoznak egy családot, nem rendszert csinálva belőle. Sokszor a 
látszat csal. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta dr. Csernus Tibor módosító javaslatát, hogy a kérelmező kamatmentes 
kölcsönt kapjon 160.000,- Ft-ot. Havonta történjen a visszafizetés 10.000,- forintonként. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
296/2014.(XII.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Bálint Szabolcs 6067 Tiszaalpár, Ady Endre u. 23/a. szám alatti lakos részére 
kamatmentes kölcsön biztosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Bálint 
Szabolcs 6067 Tiszaalpár, Ady Endre u. 23/a. szám alatti lakos részére nettó 160.000,-Ft ka-
matmentes kölcsönt biztosítson tanulmányainak támogatása céljából. A kölcsön visszafizetése 
részletekben történjen 10.000,- Ft/hó összegben, 16 hónap időtartamban. 
 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti határozat-tervezet elfogadását az egyszeri vissza nem téríten-
dő támogatást. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással – 
nem fogadta el az eredeti határozat-tervezetet. 

_________________________________________________________________ 
 
 

6.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. évi munkaterve tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
Dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Februárban a 2. napirendi pontnál elírás történt, a 2015. évi közfoglalkoztatásról lesz napi-
rend, nem a 2014. éviről. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kiegészítené a januári napirendi pontokat a települési ellátással, valamint nem halászati társu-
lás, hanem tulajdonosi közösség beszámolójáról lenne napirend márciusban. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Azért javasolta áttenni áprilisra, hogy meg tudják tárgyalni előtte. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Győri István milyen meghatalmazott a Tiszával kapcsolatosan. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Annak idején, az önkormányzat részéről történt is szavazás, önkormányzati megbízottként 
volt jelen. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Miért nem megy el a tulajdonosi közösségi ülésekre. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mert elfejeltette, nincs szavazati joga sem. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Nincs rá szükség? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Egyebekben el akarja mondani, hogy mintát kell venni a Holt-Tiszából a szennyvíz miatt. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta dr. Csernus Tibor módosító javaslatát, hogy áprilisban kerüljön napi-
rendre a Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség beszámolója. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
297/2014.(XII.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Képviselő-testület 2015. év I. félévi munkatervének április havi módosítása 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Képviselő-testület 2015. év I. félévi munkatervének április havi módosításának elfogadását 



19 

 

javasolta a Képviselő-testületnek: Beszámoló a Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség 2014. évi 
működtetéséről. 
 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Módosító javaslata, hogy januárra tegyék át a szociális helyi rendelet megalkotását. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A munkaterv elején benne van, hogy időközben a módosító törvényeket érintő rendeleteket 
módosítják. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy a helyi szociális rendelet megalkotását tegyék januárba. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Bele lehet tenni, de ezeket a testület folyamatosan tárgyalja. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Azért kérte, hogy ne legyenek csúszásban, neki az is elfogadható, ha februárban tárgyalják. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Mi a módosítás januárban. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A helyi szociális rendeletet alkossák meg. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Van rendelet. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Gondolja megint van valaki, akinek az érdekeit képviseli, de kérte mellőzze ezt jelenleg. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Gyakorlatilag benne van. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez egy tervezet. 
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Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta polgármester úr módosító javaslatának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
298/2014.(XII.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Képviselő-testület 2015. év I. félévi munkatervének január havi kiegészítése 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Képviselő-testület 2015. év I. félévi munkatervének január havi kiegészítésének elfogadását 
javasolta a Képviselő-testületnek a település önellátásának feladatairól. 
 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti tervezet elfogadását a kiegészítéssel együtt. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
299/2014.(XII.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Képviselő-testület 2015. év I. félévi munkaterve tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. év I. félévi munkatervé-
ről szóló előterjesztést megtárgyalta és a kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolta a Képvi-
selő-testületnek az alábbiakat: 
 
A Képviselő-testület rendszeresen tárgyalja meg a napirendként nem jelölt, lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról, valamint a Képviselő-testület két ülése között hozott polgármes-
teri döntésekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül egyrészt tárgyalja 
meg az időközben született, módosított törvények, illetve más jogszabályok által tárgyalni 
szükséges témákat, másrészt azokat a javaslatokat, önálló indítványokat és interpellációkat, 
amelyeket az ülést megelőzően, az SZMSZ-ben rögzített határidőig, írásban terjesztettek elő 
az arra jogosítottak, valamint az Önkormányzat aktuális témáit, és a Képviselő-testület hatás-
körébe tartozó döntést igénylő kérelmeket, ügyeket. 
 

Január 
1. Javaslat Tiszaalpár NKÖ temető üzemeltetésére irányuló közfeladat ellátására 

Előterjesztő: polgármester  
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2. Lezsák Sándor országgyűlési képviselő meghívása. Bokrosi út felújításának lehetősé-
ge, Nyári-gát kérdése. 

3. A település önellátásának feladatairól 
4. Tájékoztató a Képviselő-testület és bizottságainak 2014. év II. félévének munkájáról 

 
Február 

1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása – 
szükség esetén 
Előterjesztő: polgármester 

2. Tájékoztatás a 2015. évi közfoglalkoztatási tervekről 
Előterjesztő: polgármester 

3. Közmeghallgatás kitűzése, előkészítése 
Előterjesztő: polgármester 

4. Szervezetek intézmények beszámolója az  önkormányzat 2014. évi támogatásának fel-
használásáról. 2015. évi támogatási kérelmek 
Előterjesztő: polgármester  
Meghívott előadó: szervezetek elnökei, intézményvezetők 

5. Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 
Előterjesztő: polgármester 
Meghívott előadó: óvodavezető 

6. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 2015. évi költségvetése 
Előterjesztő: polgármester 

7. A költségvetését megalapozó rendelet elfogadása. 
Előterjesztő: polgármester 

8. Javaslat a település közterületeinek szépítése tárgyában 
Előterjesztő: polgármester 

 
Március 

1. 2015. évi közbeszerzési terv 
Előterjesztő: polgármester  

2. Beszámoló a folyamatban lévő projektekről 
Előterjesztő: polgármester  

3. Beszámoló a Tiszaalpári Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában 2014. évben foly-
tatott szakmai munkáról 
Előterjesztő: polgármester  
Meghívott előadó: óvodavezető 

4. Beszámoló a Gondozási Központ 2014. évben folytatott szakmai munkájáról. 
Előterjesztő: polgármester  
Meghívott előadó: intézményvezető 

5. Beszámoló a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2014. évben 
folytatott tevékenységéről 
Előterjesztő: polgármester  
Meghívott előadó: intézményvezető 

6. Tájékoztató a települési szennyvíz-beruházási feladatok megvalósítási állapotáról 
Előterjesztő: polgármester 
Meghívott előadó: projektfelelős 

7. Tájékoztató a külterületi és belterületi utak állapotáról és az időarányosan elvégzett fe-
ladatokról 
Előterjesztő: polgármester 
Előadó: településgazda 
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Április 

1. Beszámoló Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, a költ-
ségvetés végrehajtásáról, pénzmaradvány felhasználásáról döntés 
Előterjesztő: polgármester 
Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről 
Előterjesztő: polgármester  
Meghívott előadó: a társulás képviselője 

2. Beszámoló a Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség 2014. évi működtetéséről 
Előterjesztő: polgármester 
Előadó: belső ellenőr 
 

3. Az önkormányzati költségvetés módosítása – ha szükséges 
Előterjesztő: polgármester  

4. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásá-
ról 
Előterjesztő: polgármester  
Meghívott előadó: gyermekjóléti munkatárs 

5. Beszámoló az önkormányzat családsegítő szolgálatáról 
Előterjesztő: polgármester  
Meghívott előadó: családsegítő munkatárs 

 
Május 

1. Rendőrségi beszámoló Tiszaalpár Nagyközség közbiztonsági helyzetéről, a közbizton-
ság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
Előterjesztő: polgármester  

2. Beszámoló a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában az óvodai étkeztetés tapaszta-
latairól, valamint a 2015/2016. nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári szünet 
ideje, és a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok 
Előterjesztő: polgármester  
Meghívott előadó: óvodavezető 

 
Zárt ülésen:  Javaslat a „TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím, a TISZAALPÁR  

NAGYKÖZSÉG SZOLGÁLATÁÉRT díj és a TISZAALPÁR NAGYKÖ-
ZSÉGÉÉRT díj adományozására 
Előterjesztő: polgármester  

 
Június 

A Képviselő-testület 2015. évi II. félévi munkaterv elfogadása 
____________________________________________________________ 

 
 

7.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz való csatlako-
zásra 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
 Dr. Menyhárt Anett jegyző 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Előző képviselő-testület nem támogatta. Azért hozta be, mert a megyei közgyűlés érdeke volt. 
Kérte az új képviselő-testület gondolja meg újra. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Nem tudja jól emlékszik-e, de több község is igen szép pályázatot nyert ezzel kapcsolatosan. 
Nem tudja igaz-e. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Benne is van a turisztikai útvonal. Igen nyertek pályázatot, igaz némi díjjal jár a csatlakozás. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A határozat tervezetnek ki kell egészülnie a következőkkel: a Képviselő-testület a társulási 
megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el és elfogad-
ja a társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást 
biztosítja. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását jegyző asszony által elmondott kiegé-
szítéssel együtt. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot. 

_____________________________________________________________ 
 
 

8.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés a településüzemeltetési szakfeladat engedélyezett létszámának 2 
fővel való emelésére az önellátás megteremtése céljából 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
Dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elvi hozzájárulást kért. 1 főre az önellátásnál lenne szükség és 1 fő a gépek üzemeltetéséhez 
kell. Jogosítvány megszerzése szükséges lesz. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Úgy gondolja, hogy ha elvi hozzájárulást kért polgármester úr, akkor a januári ülésre bekerül-
het az önellátáshoz szükséges hozzájárulás. 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Megjegyezte, ha hozzájárulnak, akkor legyen itt letöltött kötelezettség. Nem véletlen mondta 
már, hogy az önellátás nagyon jó dolog, de nagy előkészületet igényel. Elkérte a konyhától az 
ez évi beszámolót. Elmondta ennek önköltségei vannak, tárolás stb. nagyon alapos munka 
szükséges, igenis prezentációba tegyék le minek mennyi a költsége stb. Ebbe minden benne 
van, teljes zöldség paletta legyen benne, figyelembe kell venni sok mindent, pluszt is kell 
termelni. Fél hektárnak prezentálni kellene. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezek a számadatok a konyha jelenlegi fogyasztását mutatják, nem biztos, hogy ennek maradni 
kellene. Teljesen át kell alakítani, valami nem stimmel az étkeztetéssel, utána kell nézni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Azért mondta, hogy konkrét prezentáció szükséges. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Nincsenek benne olyanon, mint például a borsó, bab. Elmondta, arra nincs kapacitás, hogy a 
borsót kifejtsék. A legkisebb értékeket nem biztos, hogy ki kell választani. Ha azt a hasznot 
nézik, hogy tudnak munkát adni és ha nem is jövedelmező, de értelmes munka, akkor lát ben-
ne fantáziát, mondjuk fűszerpaprikát termelni, akár bevétel is lehet belőle. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Részletesebb számítási anyaggal kell készülni, de biztosan meg lesz, mert több évi munka áll 
mögötte. Járulékos költséggel is járhat. Örül neki, hogy közfoglalkoztatottakkal szeretnék a 
munkát elvégeztetni, de ha nem áll rendelkezésre ilyen munkaerő, amire nem biztos, hogy 
lehet számítani, akkor azért még ott lesz munka. Tároló helyiségekre is szükség lesz. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Illene tudni jogszabályokat, ha az önkormányzat termel nem értékesíthet. 4 éven keresztül 
termeltek, nem tudja van-e nyereség. 25 hektár földön szántást, boronálás, vetést bérmunkával 
el lehet végeztetni. Ott van Szatmári András, aki 25 hektár föld rendbe tartásához elegendő 
munkaerő. Ne legyen olyan vesztesége mint a Kft.-nek. Nem is szólna érte, ha nem a 
tiszaalpári emberek pénze bánná a szennyvízberuházást, ugyanis 246.000 forintjából lenne 
kifizetve. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérte a napirendet tárgyalják, dr. Csernus Tibornak volt egy javaslata, amiben sürgős lenne a 
döntés, mert kezdődik a tanfolyam, ennek semmi köze a szennyvízberuházáshoz. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Örül neki, hogy a közmunkásoknak rendes munkát kell adni nem pedig a főutcát 5-6-szor 
felsepernék. Van itt egy babtermesztésben jó szakember, ne hagyják ki belőle. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Szerette volna elmondani minden termeléshez pénz kell, eddig is termelt az önkormányzat, de 
hasznot még nem látott. Nem tudja kinek mit termelnek, de nem lát belőle semmit. Papíron 
legyen nyoma. Az önkormányzat nem azért van, hogy barter kereskedelmet folytasson. A 
testület is tehet róla, hogy a polgármester nem tisztességesen vezeti az önkormányzatot. Nem 
ért ezzel egyet. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Igazából Tiszaalpár önellátását megbeszélték, konzultáltak. A határozat-tervezet nem egészen 
erről szól. Amiről dönteni kell a 2 fő és a 180 ezer forint. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Kérte polgármester urat beszélgessen el Győri István képviselőtársával azon személyekről, 
akiket be szeretne tenni a munkára. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Hozzá fordulnak a problémákkal. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Azt javasolta itt is kamatmentes támogatásként kapja meg és 1 év alatt fizesse vissza, semmi-
képpen sem ingyen. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Valamint egy időszakra maradjon itt az önkormányzatnál. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Tanulmányi szerződést kötnek vele, akkor nem biztos, hogy még vissza is kellene fizetnie. 
Javasolta itt is kamatmentes támogatásként kapja meg és 1 év alatt fizesse vissza, semmikép-
pen sem ingyen. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy időszakra maradjon itt az önkormányzatnál dolgozni. 
 
 

Kézsmárki László a bizottság tagja 18:02 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
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Két fő engedélyezéséről lenne szó, csak az egyiket engedélyezik, a másikról majd januárban 
döntenek. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az egyikről akkor januárban döntenek, a másikról most. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Addig amíg nincs jogosítvány nem tudják alkalmazni. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Két lehetőség van decemberig van közfoglalkoztatottként, február 28-ig lehet munkaviszonyt 
hosszabbítani a közmunkaprogram keretében. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Csak 10% terheli a jövedelmet. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
100% támogatás alatt áll. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet dr. Csernus Tibor kiegészítésével együtt. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
300/2014.(XII.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a településüzemeltetési szakfeladat engedélyezett létszámának 1 fővel való eme-
lésére az önellátás megteremtése célja tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az ön-
kormányzaton belül a településüzemeltetési szakfeladat engedélyezett létszámát 4,5 főről 5,5 
főre emelje 2015. január 1-jétől.  
 
„B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges 180. 000 Ft-ot az önkormányzat a 
2015. évi költségvetésében biztosítja, a jogosítvány megszerzésének feltételével, valamint 1,5 
évi munkaviszony vállalásával. 
 
Kérje fel a polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetét a 
fentiek figyelembevételével terjessze elő. 

______________________________________________________________ 
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9.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés a 2015-ben megrendezni kívánt programok tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
 Kerekes András hangtechnikus 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az előterjesztés a szokásos kulturális eseményeket tartalmazza. 2015-ben lesz a 100 éves év-
fordulója Bársony Mihály születésének. Szerényi Béla vállalta magára ennek szervezését. 
Ennek egyik része egy szobor felállítása az óvodában, a szobor 6 millió forintba fog kerülni, 
tehát lehet évközben még a testület elé fog kerülni az erről szóló kérelem. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Bartók Istvánnak mondta, hogy Bársony Rózsáékkal is szoros kapcsolatban vannak, de nem 
gondolja, hogy szobrot kell készíttetni, amíg nem látják a költségvetést. Lényeg ennek a fede-
zetnek meg kell lenni, azt tudni kell Tiszaalpáron az iparűzési adót nem tudják ilyenre fel-
használni. Nem látja a fedezetet. Számoljanak el vele. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem az önkormányzat finanszírozza a szobrot, csak elvi hozzájárulást szeretnének biztosítani. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A Gondozási Központnál is térítési díj emelésére került sor, kifizettették a lakókkal. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Nem kapott szót képviselőtársa. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérte képviselőtársát fejezze be. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Mindet ő fizette ki, nem képviselőtársa és nem is az önkormányzat. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ez egy feltételes mód. Tudja, hogy mérhetetlen tisztességes ember volt világ életében, amióta 
ismeri. A kisujját sem véletlenül vágta el. 
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Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Azért, mert dolgozott és megdolgozott az ingatlanjaiért, de képviselőtársa az édesanyja nyug-
díjából él. 
 

(Hangzavar) 

 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Megkérdezte Győri István képviselőtársától, hogy gyakorlatilag a 4 millió 300e forintos ösz-
szeget sokallja a rendezvényekre? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem sokallja, csak már 6 millió forint plusz megszavazásáról volt szó. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Javasolta, vállalkozzon ő is. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem hagyják. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
A keret összegek mikor kerülnek kibontásra. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Minden évben ennyit szántak rá. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Kiegészítésnél benne van, hogy semmi nincs lekötve, mindig az aktuális program kerül be. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Képviselő volt már akkor is, de nem helyi önkormányzati és úgy gondolja megkapta az anya-
got. Csak a magasabb összegekre hívta volna fel a figyelmet. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Három éve nem emelnek költséget a rendezvényekre. Sok alkudozás árán történnek meg a 
vendégek felkérései. Nagymértékben befolyásolja az is az egyes rendezvényekre történő ösz-
szeget, ha nyernek pályázatot. Próbálkoznak, néha nyernek is. Ebben az évben is nyertek és a 
karácsonyi csomagokra nem kellett külön a költségvetésből fizetni. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Módosító javaslatát szavaztassák meg. Kérte 1 millió forintot céltartalékba tegyenek. 
 
Kézsmárki László, a bizottság tagja: 
 
Nem egynapos rendezvényről van szó, hanem 3 naposról. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Tiszaalpári Napokról? 
 
Kézsmárki László, a bizottság tagja: 
 
A Tekerőlantos Találkozó három napos. Tehát akkor a szoborra céltartalékba kerüljön a 2015-
ös költségvetésből 1 millió forint. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ő csak ezt kérte, hogy ténylegesen a szobor építésére kerüljön az összeg. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Felsorolta a rendezvény támogatóit: Nemzeti Kulturális Park, Magyar Tudományos Akadé-
mia, Magyar Hangszermíves Céh. Soha nincs elköltve a kulturális keret, most is maradt belő-
le, de úgy gondolták mindenféleképpen legyen benne a költségvetésbe, előirányzatról van szó. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azonnal beleszól képviselőtársa, amint elhallgat valaki. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ne beszéljen polgármester úr, megjött már a beszédéből, szavaztassa meg. Módosító javaslata 
elhangzott, nem kért provokálást. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha nem szólalna meg, már rég végeztek volna a napirendekkel. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Miért szól bele, ő sem kapott szót. Ne provokálja, mert akkor ő is provokálja polgármester 
urat. Bizonyítsák be bűnösök-e? Bűnösök közt cinkos, aki néma. Ő pedig nem lesz néma. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Győri István módosító javaslatát, miszerint a Tekerőlantos Találkozó 
összegéből 1 millió forint céltartalékba kerüljön. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
301/2014.(XII.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a „2015-ben megrendezni kívánt programok” a XIII. Bársony Mihály Tekerő-
lantos Találkozó kiegészítése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a „2015-ben megrendezni kívánt progra-
mok” tárgyú előterjesztést egészítse ki azzal, hogy a XIII. Bársony Mihály Tekerőlantos Ta-
lálkozóra előterjesztett összegből 1.000.000,- Ft-ot a 2015. évi költségvetés tartalékkeret ter-
hére különítsen el. 
 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti határozat-tervezetet Győri István módosításával. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
302/2014.(XII.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a „2015-ben megrendezni kívánt programok” tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a „2015-ben megrendezni kívánt programok” tárgyú előterjesztést megtárgyalta azt az előter-
jesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadásra javasolt a Képviselő-testületnek, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a XIII. Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozóra előterjesztett összegből 
1.000.000,- Ft-ot a 2015. évi költségvetés tartalékkeret terhére különítsen el. 

_______________________________________________________________ 
 
 

10.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés Hódi Mihály jutalmazása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök /Dr. Vancsura István polgármester  
 dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kerekes András ha nem ér rá, akkor a Hódi Mihály helyettesíti. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Valamint egyéb rendezvényeken is segít neki, nemcsak helyettesíti. 
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Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a 20.000,- Ft-os Erzsébet utalvány elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
303/2014.(XII.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Hódi Mihály jutalmazása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Hódi Mihály Tiszaalpár, Mikszáth Kál-
mán u. 3. sz. alatti lakost - Tiszaalpár település kulturális rendezvényeinek lebonyolításában 
való munkájáért - 20.000,- Ft értékű Erzsébet utalvánnyal jutalmazza meg. 

_______________________________________________________________ 
 
 

11.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés járdaépítéshez szükséges anyag biztosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
 Dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az anyagköltség azt jelenti, hogy az anyagot megkapja, de a munkát neki kell elvégezni, vé-
geztetni? 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Szó nincs ilyenről a határozat-tervezetben. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
304/2014.(XII.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a járdaépítési program meghirdetése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Józsa Balázsné 6066 Tiszaalpár, Esze T. u. 42. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, és 
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elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy jelenleg a kérelmet ne támogassa, de 
amennyiben a 2015. évi költségvetés lehetővé teszi, úgy a következő évi költségvetésből a 
Képviselő-testület önerős járdaépítések megvalósításához keretet különítsen el és hirdesse 
meg az önerős járdaépítési programot. 

_______________________________________________________________ 
 
 

12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi várossá nyilvá-
nítási kezdeményezés tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
Dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Felolvasott a HVG 2013. május 4-i számából egy cikk részletét. Véleménye szerint addig, 
amíg nem lobbiznak érte és nincsenek kapcsolataik, addig nem érdemes érte tenni. Csökkenő 
lakosságlétszámmal sem biztos, hogy érdemes. Van-e valakinek kapcsolata, vagy valaki fel-
vállalja ezt. Ha látnak rációt, hogy van segítség, csinálják. Milyen előnye lehet? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ha abból indulnak ki hogy körül vannak véve, nem ez fogja a szempontokat eldönteni. Ponto-
san azért, hogy feltételeik kérdőjelesek nem biztos, hogy javuló tendenciát mutatnak. Nem 
biztos, hogy komoly perspektívát fog jelenteni, némi többlet pénzzel és feladattal fog járni. 
Talán az utolsó lehetőség, hogy ezt benyújtsák. A továbbiakban ha lesz lehetőség meglesz, ha 
nem lesz lehetőség, nem lesz. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A városi cím egy rang. Tiszta udvar rendes ház. Sok tennivaló van, hogy ezt elérjék. Évek óta 
arra haladnak. Az előző testület erről döntött, a pályázatírónak is érdeke. Bács-Kiskun me-
gyéből egyedüli pályázó volt Tiszaalpár, nem álltak megfelelő súllyal ez elé. Azt gondolja 
nagyon fontos a lobbizás, teljesen kicserélődött a vezetés. Ha harmadszorra sem sikerül, akkor 
valóban hagyni kell, de most nem szabad a reményt feladni. Van mit tenni, hogy a bizottsági 
ülések is olyan színvonalúan zajlódjanak. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ez neki szólt. Ne csipkelődjön polgármester úr. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Pályázatírójuk ugyanaz a személy. Reményt keltőnek tekinti, hogy felvállalta. Biztosan van 
valamiféle sejtése, nem beton biztos, de kecsegetető. 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Még egy határozat-tervezet lenne, amelyet meg kell szavaztatni, a CNÖ-nek megköszöni a 
testület a támogatást. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Örülne neki, de felhívta a figyelmet, hogy létszámleépítést terveznek a hivatalokban. 
Hatodjára adják be. 
 
Kézsmárki László, a bizottság tagja: 
 
Hülyeséget beszél, harmadjára adják be. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Befejezheti. Több százezret ráköltöttek, polgármester úr 1 milliót költött rá. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Haszna is volna, mert egy csomó dolog elintézhető lenne, amiért most el kell járni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Kérte a határozat kivonatot küldjék ki hivatalos fórumok felé. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
305/2014.(XII.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Várossá nyilvánítási pályázata tárgyá-
ban 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze Tiszaalpár Nagyközség 
várossá nyilvánítását, valamint a területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. 
Rendelete értelmében vállalja, hogy a várossá nyilvánítás esetén ellátja a városi önkormány-
zatok és szerveik részére jogszabályban előírt kötelezettségeket, megteremti azok végrehajtá-
sának szervezeti és személyi feltételeit.  
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Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta azt a határozat-tervezetet, amelyben megköszöni a testület a CNÖ-nek 
a támogatást. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
306/2014.(XII.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tájékoztatása a 32/2014.(XI.13.) sz. 
CNÖ határozata tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a területszervezési eljárásról szóló 
321/2012. (XI. 16.) Korm. Rendelet 4. §. (2) bekezdése alapján a polgármester tájékoztatását 
Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 32/2014.(XI.13.) sz. határozatá-
ról, melyben támogatta Tiszaalpár Nagyközség várossá nyilvánítási kezdeményezését vegye 
tudomásul, egyúttal fejezze ki köszönetét a Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak a kezde-
ményezés támogatásáért. 

_______________________________________________________________ 
 
 

13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok 
Országos Szövetsége Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiummal 
való együttműködési megállapodás megkötése tárgyában az iskolai közösségi szolgá-
lat közös lebonyolításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
307/2014.(XII.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és az Általános Fogyasztási Szövetkeze-
tek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége Kereskedelmi, Közgazdasági 
Szakközépiskola és Kollégium - Oktatási Intézmény együttműködési megállapodása tár-
gyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége 
Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Oktatási Intézménnyel együtt-
működési megállapodása tárgyában készült előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra java-
solta a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a diákok 50 órás közszolgálat teljesítése érde-
kében az együttműködést. 

 
Kérje fel dr. Vancsura István polgármester, hogy a mellékelt keret megállapodásra irányuló 
szerződéstervezetet írja alá. 

 
Kérje fel a Polgármesteri Hivatal vezetőjeként dr. Menyhárt Anett jegyzőt, a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda, a Gondozási Központ és a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és 
Iskolai Könyvtár vezetőjét, hogy az együttműködés részleteit dolgozza ki, és ezzel biztosítsa a 
közmunka lehetőségét a tiszaalpári középiskolás diákok számára. 

_______________________________________________________________ 
 
 

14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató Kjellerup testvértelepülésről érkező adományról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
308/2014.(XII.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága köszönetnyilvánítás adományért tárgyban 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy köszönetét fejezze ki Kjellerup testvérte-
lepülésének a 2014. november 20-án érkezett adományért. Az adomány hozzájárult Tiszaalpár 
Nagyközség intézményeinek fejlesztéséhez. 
 
Kívánjon Kjellerup település vezetésének és minden lakójának kellemes karácsonyi ünnepe-
ket és boldog új évet. 

_______________________________________________________________ 
 
 

15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módo-
sítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
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Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
309/2014.(XII.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása tár-
gyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szó-
ló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 
2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről szerinti tartalommal az alábbi alapító okira-
tot adja ki: 
 
  
A költségvetési szerv: 
 

1. Megnevezése:  Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
 

2. Székhelye:  6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40. 
 

3. Alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölése: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
130/1992. (VI.29.) számú Kth. határozata. 

 
Jogelődjei:                 Napközi Otthonos Óvoda 

(Székhelye: 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 9.) 
 

4. Törzskönyvi azonosító: 632472 
 

5. Adószám:   16636451-2-03 
 

6. Statisztikai számjel:  16636451-8510-322-03 
 

7. Fizetési számla:                     51700179-11131906 
 

8. Az intézmény típusa:  óvoda 
 

9. Maximális gyermeklétszám: 175 fő 
 

10. OM azonosító:                       027689 
 

11. Közfeladata:                         óvodai nevelés 
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12. Az alapfeladat jellemzőit tartalmazó intézményi pedagógiai program fenntartói 

jóváhagyása: 218/2013. (IX.11.) Kth. 
 

13. Szakmai alaptevékenysége: 
 
A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről alapján meghatározott közfeladata 
a gyermekek óvodai nevelése és iskolai életmódra való felkészítése, integrációs felké-
szítés a szociális hátrányokból és fejlettségből eredő hátrányok ellensúlyozására. 
 

14. Államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 óvodai nevelés 

  
15.  Alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása:  

 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
A nem sajátos nevelési igényű gyermek hároméves korától a tankötele-
zettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozások és a 
gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában 
foglaló óvodai nevelés. Integrációs felkészítés a szociális hátrányokból 
és fejlettségből eredő hátrányok ellensúlyozására. 
 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
             ellátásának szakmai feladatai 
- enyhe értelmi fogyatékos 
- érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló) 
- beszédfogyatékos 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási- figyelem- vagy 

magatartás szabályozási zavarral) küzdő gyermekek ellátása 
- integrálható mozgásszervi fogyatékos gyermekek ellátása 
 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
Az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében 
biztosított étkeztetéssel kapcsolatos tevékenységek. 
 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 
              programok 
Szakmai és infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek. 
 

 
16.  Vállalkozási tevékenységet:  nem folytat 

 
17.  Illetékessége, működési köre:  Tiszaalpár nagyközség közigazgatási  

      területe 
 

18.  Irányító szerv(ek) neve, székhelye: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
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19.  Fenntartó neve, székhelye:   Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Tiszaalpár, Árpád tér 1. 

20.  Vezetőjének megbízási rendje: 
Az óvoda vezetőjét Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati eljá-
rás lefolytatásával választja és bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján. A megbízás időtartama: 5 év. 

 
21.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  

A költségvetési szerv a foglalkoztatottjainak kinevezésére, kinevezése módosítására, illetve a 
költségvetési szervvel (munkáltatóval) fennálló jogviszony megszűnésére, megszüntetésére az 
alábbi jogszabályok rendelkezései hatályosak: 
- közalkalmazottak esetében: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
- munkavállaló esetében: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 
- egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony esetében: A Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. tv. hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

22. A feladatellátásra szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezés joga 
A rendelkezésre álló vagyont a költségvetési szerv feladatainak ellátásához a vagyonról és 
vagyongazdálkodásról szóló Képviselő-testületi rendelet szabályozza. 
 
Az intézmény tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes önkormányzati ingatlanok: 
 
 Megnevezési cím     Hrsz.   Terület m2 
 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda   1685   8.186 

_______________________________________________________________ 
 
 

16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Balla Zsolt árajánlata a könyvtár tisztító festésére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A könyvtár belső átalakításával kapcsolatosan olyan falfelületek kerültek előtérbe, amelyek 
így elég furcsán festenek, tehát újra kellene festeni azokat, tisztító meszelést kellene végeztet-
ni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az új rész festésével össze lesz hangolva? 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szinezőt lehet bele tenni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ugyanaz a folyamat fog menni? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az új részen Héja úr fog festetni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Legyen kész festésre az egész helyiség. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ebben az évben be kell fejezni, de úgy csinálták eddig, hogy az általuk finanszírozott belső 
rész teljesen kész tud lenni, a külső részt viszont csak tavasszal csinálnák. Az átadás január 
22-én lenne, a Magyar Kultúra Napján. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
40 m2-rel bővítik a könyvtárat annak fejében, hogy 2 millió forint körüli bútorokat kapnak. 
Furcsának tartja, hogy elhalasztják jövő nyárra a külső festést. Furcsa egy kicsit, hogy meg-
építik a piacot és közben dr. Vancsura Zoltánnál kifestették a rendelőt. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A fűtés korszerűsítését is meg kell oldani, amit meg kell nézni az a gázfogyasztását. B 30-as 
téglából épült, tehát kell külső szigetelés is, 0 fok körül nem lehet felfűteni a könyvtárat. Két 
ilyen épület van, egyik a könyvtár, másik az iskola. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Pályázni kell. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Nem innen kellett átvinni a polcokat, hanem ide hozták és az újak a raktárba vannak. Célszerű 
lenne most kifesteni nem utána újra lepakolni a könyveket. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a festés összegének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 



40 

 

310/2014.(XII.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Balla Zsolt árajánlata a könyvtár tisztító festése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Balla Zsolt ajánlatát a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár tisztító festé-
sére megtárgyalta és 160.000,- Ft összegben elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 

_______________________________________________________________ 
 
 

17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 azonosító jelű, „Tiszaalpár köz-
épületeinek energetikai fejlesztése” című projekt keretében építés-kivitelezési munkák 
elvégzése tárgyában, továbbá ezen projekt műszaki ellenőri munka elvégzése tárgyá-
ban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Annak idején megszavazták, 72 millió forintos végösszeg volt. 42 milliót akart polgármester 
úr felvenni a takarékból, most meg 40 millió megmaradt. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Ezt már kivesézték, brutális a különbség az ajánlatot adók között, biztosan van benne valami 
jó vagy ennyire nem jártasak ebben? Ennyi. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt gondolta korrekt közbeszerzési eljárás volt, még az előző is az volt, ami meghívásos volt, 
azért döntött úgy a testület, hogy írják ki. Tény, elég jelentős különbség volt. A jelenlegi köz-
beszerzési törvény azt mondja a legalacsonyabbat kell elfogadni. A követelményeknek megfe-
lelnek, semmi lehetőség nincs arra nem fogja elvégezni. A testület támogatta, hogy az ellenő-
röket is megszavazták. Saját lakásukon is hasonló beruházás zajlott, ha ahhoz viszonyítja meg 
lehet ennyiért csinálni. Semmi kételkedni valót nem találtak benne. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Akkor a múltkor miért akart felvenni 42 milliót. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mert akkor úgy álltak az ajánlatok. Tavaly február óta húzódik, a végét kell járni, május 30-ig 
van meghosszabbítva a pályázat. Elég nagy intézményekről van szó, be kell fejezni, nehogy 
elveszítsék. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Pontosan azért tartaná szükségesnek, hogy legyen olyan valaki megbízva, aki a vállalkozó 
sarkába lenne és ellenőrizné. Pontosan azért, hogy jó ajánlatot adott, minden szempontot fi-
gyelembe véve is szükségesnek tartja a műszaki ellenőrt is. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kötelező is. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem kötelező. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Nem kötelező, de ragaszkodjanak hozzá. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ha arról lenne szó, hogy 30-40 millióval több lenne, de itt muszáj bevállalni. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
311/2014.(XII.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 azonosító jelű, „Tiszaalpár középületeinek ener-
getikai fejlesztése” című projekt keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése tárgyá-
ban 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a KEOP-

5.5.0/B/12-2013-0170 azonosító jelű, „Tiszaalpár középületeinek energetikai fejlesztése” cí-

mű projekt keretében építés-kivitelezési munkák elvégzésére a Gold-Block Hungary Kft.-t 
(1063 Budapest, Szív u. 33.) bízza meg nettó 48.640.832,- Ft értékben. 
Kérje fel dr. Vancsura István polgármestert, hogy értesítse az eredményről a kivitelezőt és 
kösse meg a vállalkozói szerződést. 
 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a műszaki ellenőr bevonásának elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
312/2014.(XII.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 azonosító jelű, „Tiszaalpár középületeinek ener-
getikai fejlesztése” című projekt műszaki ellenőri munka elvégzése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a KEOP-

5.5.0/B/12-2013-0170 azonosító jelű, „Tiszaalpár középületeinek energetikai fejlesztése” cí-

mű projekt keretében műszaki ellenőri munkák elvégzésére a Civium Építőipari és Szolgáltató 
Kft.-t(6000 Kecskemét, Frangepán sétány 3.) bízza meg nettó 1.200.000,- Ft értékben. 
 
Kérje fel dr. Vancsura István polgármestert, hogy értesítse az eredményről a kivitelezőt és 
kösse meg a vállalkozói szerződést. 

_______________________________________________________________ 
 
 

18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a képviselők köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvétel-
hez kapcsolódó kötelezettségről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Elkészítette a tájékoztatót, két képviselőtől még várja az anyagot, a bizottság tagjai eleget 
tettek a kötelezettségeknek, felhívta a figyelmet, hogy határidő van. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Mi történik, ha december 31-ig nem adják be? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Semmi. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Nem szavazhat addig? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Milyen szankció van? 
 
 
 



43 

 

dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati 
képviselőnek a megbízatását, akinek az állammal, önkormányzattal szemben – a lehetséges 
jogorvoslati eljárások kimerítését követően – köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesí-
tés kézhezvételétől számított hatvan napon belül nem rendezi. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Köztartozás.  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Igen. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Akinek nincs köztartozása és nincs benne a nyilvántartásba, arra ez nem vonatkozik. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Arra nem. 
 

(hangzavar) 

 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A méltatlanságra az összeférhetetlenségi eljárás szabályait kell alkalmazni, arra pedig már 
önkormányzat képviselő, bizottsági tag indítványt tehet. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Ha valaki nem fizeti a szennyvízdíjat az is ide tartozik? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Majd ha visszaadják a szennyvízberuházás összegét. 
 

(hangzavar) 
_______________________________________________________________ 

 
 

19.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Bejelentések 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Hozzászólás nem történt, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_________________________________________________________ 
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Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Több nyílt ülés keretében tárgyalandó napirendi pont nem volt, így a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság 19:10 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 
 

    /:  Csernák Zsolt  :/                                                         /:  Bartók István  :/ 
    a bizottság elnöke                                              a bizottság tagja 

 
 


