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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 141/2015. 
 
 
 

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

Bizottságának 2015. január 13-án tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  Bartók István, Kiss Lajos, 

Papp Mónika, dr. Vancsura Zoltán (5 fő) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
dr. Vancsura István polgármester 
dr. Taricska Tibor alpolgármester 

 
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
   Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

Bodor Ádám Településgazdálkodási Kft. végelszámolója 
Boris Ferenc közterület felügyelő 
Szécsényi Imre tiszaalpári lakos 

   Szentirmay Tamás újságíró 
 
Napirendi pontok tárgyalása közben érkezett bizottsági tagok:  Ajtai Elemérné, Győri István, 
Kézsmárki László 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag:  dr. Csernus Tibor 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Török Annamária 
 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 17:10 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. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Napirendi pontokkal kapcsolatosan elmondta a 4. napirendi pont levételre kerül, mert hétfőn 
nem volt felügyelő bizottsági ülés, beszámolót sem kaptak. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását a módosítás-
sal együtt. 
 
A Pénzügyi és Gazdaság Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Településrendezési terv módosítása a „kék-víz” Észak-Bács-Kiskun megyei Ivóvíz-
javító program kiemelt nagyberuházás keretében megvalósuló vízműtelep kialakítása 
okán 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
              Rédeiné Bondor Klára okleveles építészmérnök, vezető tervező 
 

2. Előterjesztés a napelemes pályázat önerejének biztosításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Kapus Márta titkársági ügyintéző 
 

3. Előterjesztés a településüzemeltetési szakfeladat engedélyezett létszámának 1 fővel 
való emelésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
 
 

 1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Településrendezési terv módosítása a „kék-víz” Észak-Bács-Kiskun megyei 
Ivóvíz-javító program kiemelt nagyberuházás keretében megvalósuló vízműtelep ki-
alakítása okán 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
              Rédeiné Bondor Klára okleveles építészmérnök, vezető tervező 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Átadta a szót polgármester úrnak. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A rajz egyértelmű, rajta van melyik részt érinti. A szürkében lévő kisebb rajz nem a területet 
érinti, hanem, egy külön helyrajzi számon van, a terület ezt jelzi. A beruházás elkezdődött, 
szépen haladnak vele. Javasolta elfogadásra. 
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dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Miért a békés megyei hivatalnak küldik ki? 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ahol felsorolják ki az, aki kapja. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Vagy direkt más megyét választanak? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Véleménye szerint elírás történt. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
És a Csongrád Megyei Kormányhivatal ír levelet a polgármesternek. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Valami keveredés történt. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Majd rákérdeznek miért van ez. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A lakiteleki önkormányzatnak miért kell tudnia? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A szomszédos településeket mindig meg kell kérdezni. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A többi közvetlen település nincs benne. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Lakitelek ott volt? 
 
Boris Ferenc, közterület felügyelő: 
  
Későbbiekben elég lesz a honlapra feltenni a rendeletet és tudni fogják. 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Jegyzőkönyv mellékletében lehet ők is meg voltak hívva, csak nem mentek el. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Lehet tudni mivel lesz jobb a víz? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jobb nem lesz a víz. Jelenleg picit magasabb a vasnak és az ammóniának az értéke a megen-
gedettnél. Ha kiveszik belőle olyan lesz, mint a palackokban lévő víz. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdaság Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
1/2015.(I.13.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Tiszaalpár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási 
Tervének jóváhagyásáról szóló 10/2006./V.24./ KTR. önkormányzati rendelet 
módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról szóló 10/2006./V.24./ KTR. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta és a rendelet elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdaság Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
2/2015.(I.13.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközség Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló 
45/2006.(V.11.) Kth. számú határozatának módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. 
törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja alapján biztosított jogkörében a 45/2006.(V.11.) Kth. 
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számú határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítását az alábbiak szerint 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolta a Képviselő-testület fogadja el: 
- a településszerkezeti terv leírásának 1. melléklet szerinti módosítását, valamint  
- a településszerkezeti tervlap 2. melléklet szerinti módosítását. 

_____________________________________________________________ 
 
 

Kézsmárki László a bizottság tagja 17:18 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a napelemes pályázat önerejének biztosításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / Kapus Márta titkársági ügyintéző 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az összegről kell dönteni. Átadta a szót polgármester úrnak. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Goodwill Consulting Kft.-vel kötött az önkormányzat szerződést pályázat írással kapcsola-
tosan. Ez volt az első pályázatuk ami nyert is. Korábban 100%-os támogatást tartalmazott, de 
mivel túllépte az önkormányzat a pályázat által előírt kW óra fogyasztást, így fizetni kell az 
előterjesztés szerinti önerőt. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Olyan 20 millió forintig fértek volna bele a 100%-os támogatásba? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Igen. 
 
 

Győri István a bizottság tagja 17:22 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a pályázattal kapcsolatos önerő befizetésének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdaság Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 fő 
nem szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
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3/2015.(I.13.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a KEOP-2014-4.10.0/N/14-2014-0024 számú pályázat önerő biztosítása tárgyá-
ban 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a KEOP-
2014-4.10.0/N/14-2014-0024 kódszámú „Napelemek telepítése Tiszaalpár Nagyközségi Ön-
kormányzat intézményeire” elnevezésű pályázati konstrukció bruttó 21.305.897,- Ft támoga-
tási összeghez az önerőt bruttó 849.253,- Ft-ot biztosítsa. 
Kérje fel dr. Vancsura István polgármester, hogy a pályázat pénzügyi lebonyolításához elkü-
lönített bankszámlaszámról gondoskodjon. 

__________________________________________________________ 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a településüzemeltetési szakfeladat engedélyezett létszámának 1 
fővel való emelésére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Korábban volt már egyeztetés ezzel kapcsolatosan, ahol néhányan megjelentek a képviselők 
közül. Itt van személyesen Szécsényi úr, akihez tehetnek fel kérdést is. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ehhez a véleménye, csak annyi, hogy azt a személyt, aki a traktoros képzésen részt vett, nem 
egy univerzális embernek tartja. Nem tartja megfelelőnek, amennyiben majd nem csak a trak-
toron kell ülnie, akkor elfogadja. Azt viszont nem fogadja el, hogy még egy személyt felve-
gyenek. Nincs szükség rá, hiszen van egy személy, aki elég sokoldalú, mégpedig Bartucz Ist-
ván személyében. Bartucz István irányít 5 főt, az új személy pedig majd 2-3 embert. Nem 
gazdaságos felvenni, gondolják át. Inkább Bartucz Istvánnak emeljék meg a tiszteletdíját 
20%-al, Novák Istvánnak és Szatmári Andrásnak pedig 10%-al, mert sokkal univerzálisabb 
személyeknek tartja őket. Inkább nekik kellene többet adni. Bízik benne, hogy akit legutóbb 
felvettek, ki tudja tanulni a szakmát. De ezt nem bírja el a tiszaalpári lakosság. A szennyvíz-
beruházásnál megmaradt pénzből fogják majd ezt finanszírozni, amit inkább vissza kellene 
osztani. 
 
 

Ajtai Elemérné a bizottság tagja 17:31 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 8 fő. 
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Ebből az összegből inkább a meglévő személyek bérét kellene megemelni. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem tudja kikkel beszélgetett képviselőtársa, de Bartucz Istvánnal nem biztos, mert ő valóban 
beszélt vele. Ki lehetne használni az 50 milliós keretet a termények beszállításával. Ha csak a 
felét célozzák meg, látható ez az összeg csak a 10%-a, amit Bartucz István nem tud levezé-
nyelni egy személyben. A beszélgetésnek az volt a lényege, hogy csúcsidőben 30-35 köz-
munkást úgy terelni és úgy szervezni a munkát, hogy abból effektív termelés legyen, igen 
nehéz, főleg, ha több helyszínen valósul meg. Nem tudja mennyi tapasztalata van benne kép-
viselő úrnak, de néhányan ülnek itt, akik hasonló dologban jártasak. Nem lehet megcsinálni 
felügyelet, szervezés nélkül, mert nem lesz hozadéka. Bartucz Istvánnak is az a véleménye, 
hogy az ő munkáját nagyban segítené egy másik részben szellemi tevékenységet végző sze-
mély. Ennek csak a konyhán keresztül látja a hozadékát. Felmerült jó néhány dolog még ezzel 
kapcsolatosan, amiből tudna a falu is némi pénzt vagy hasznot csinálni. Ennek a 10%-át nem 
gyarlóság felhasználni. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Szatmári András és Novák István bérének emelését támogatja, mert van jó néhány közmun-
kás, akik hozzájuk képest nem csinál semmit. 4-5 emberenként kellene egy vezető.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ők irányítják a közfoglalkoztatottakat. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Ha már kapnak ilyen támogatást, akkor használják ki az embereket maximálisan. Egyet értett 
dr. Vancsura Zoltánnal abban, hogy kell egy vezető. Ne legyenek illúziók az ügyintézéssel 
kapcsolatosan. Ezen személyek bejelentése-lejelentése, valamint az ezzel kapcsolatos pályá-
zatok papírozása lefogja egy ember 8 óráját is és még nem beszéltek a területi munkákról. El 
tudná mondani néhány gazda, hogyha ott hagyja a napszámost, az mit csinál. Úgy gondolja 
lényeges különbség van napszámos és közmunkás között. Ha ki akarják használni a munka-
erőt, igenis legyen 2-3 ember, aki vezeti és ellenőrzi a közfoglalkoztatottakat. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Esetleg hierarchiáról beszélnek-e most? 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Azt gondolja az élet törvénye, hogy aki régebb óta itt van, az a főnök. Úgy gondolja Bartucz 
István fizetése magasabb, nem? 
 
Kézsmárki László, a bizottság tagja: 
 
Nem. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ugyan nem napirend az önkormányzati dolgozók béremelése, de megnyugtatta képviselő ura-
kat, hogy elindult ennek felülvizsgálata a költségvetéssel párhuzamosan. Kérte, lehetőleg a 
tárgynál maradjanak. Ha nem is mereven választják el azt a munkát, elsősorban az önellátás 
megszervezése lenne a fő feladata az új dolgozónak, valamint a parkok rendbe tétele. Hozzá-
állásával végzettségével ezt el tudja végezni. Ezért is javasolta először csak 4 órában és 2 hó-
napra felvenni. Van egy önkormányzati hírlevél, amelyben olvasta, hogy rákényszerítik az 
önkormányzatokat, hogy az adókból befolyt összeget fordítsák segélyekre. A település saját 
adottságaival kell élni, azt kell kihasználni. Nem ablakon kidobott pénz, érdemes megnézni jó 
néhány települést is. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Megkérdezte, hogy mesedélutánt tartanak? Behívta délután a fiatalokat polgármester úr, ott 
tarthat mesedélutánt. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Közmunka hosszú távon lesz, a munkanélküliség nem fog megszűnni. El kell oda jutni, hogy 
értelmes munkát csináljon a közmunkás és legyen kiváltság közmunkásnak lenne, akár le-
csúszhat oda jó munkahellyel rendelkező személy is. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Elvárta volna Kiss Lajostól, hogy elmondja a konyhán hogyan gazdálkodtak. Így nem szabad. 
Vannak fóliás zöldségek, amit meg tudnak termelni, van burgonya, amit meg lehet termelni. 
Meggondolandó, ha munkahelyet tudnak teremteni, de ezt már 4 éve is meg lehetett volna 
tenni. Helyileg elindítva rövid az idő. Ha csak bérbe adnák ki a földeket, akkor is több hasznot 
hozna.  
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Letelt a kettő perc. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Úgy látja nem tartja be a szabályokat, amit ő is hozott. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Nem mondta senki, hogy Bartucz István nem tudná megcsinálni. Ha bejelentett emberek len-
nének akkor igen, megtudja csinálni, de ezekkel nem. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A közmunkások ugyanúgy megmaradnak, azok nem mennek el napszámba dolgozni. 
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Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Kit vonnak majd felelősségre, ha itt 30 ember nem csinál semmit, mert nem tud ott lenni min-
denhol Bartucz István? Akkor meg az lesz a probléma. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Bartucz Istvánra rábízná. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérdezte Szécsényi Imrétől, akar-e hozzászólni? 
 
Szécsényi Imre, tiszaalpári lakos: 
 
Ő az áldozati bárány. Ősszel költözött ide, nagyon sok mindent csinált, szeretne segíteni az 
önkormányzatnak. Ha csak a parkosítást és önellátást csinálná, szívvel lélekkel szeretné csi-
nálni. Kicsit kínos a szituáció. Talán inkább 1 év múlva nézzék meg hasznos-e a munkája 
vagy sem. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdaság Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
4/2015.(I.13.) 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-
lése 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 5,5 főről 6,5 
főre emelje 2015. január 15-től, az ehhez szükséges személyi kiadást – 2.044.700 Ft – a 2015. 
évi költségvetésében biztosítsa. 
 
Kérje fel a polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetét a 
fentiek figyelembevételével terjessze elő. 

_____________________________________________________________ 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Több tárgyalandó napirendi pont nem volt, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 17:55 órakor 
bezárta rendkívüli ülését. 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


