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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 503/2015. 
 
 
 

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

Bizottságának 2015. január 29-én tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  Ajtai Elemérné, Bartók István, 
  dr. Csernus Tibor, Győri István, 

Kiss Lajos, Kézsmárki László, 
dr. Vancsura Zoltán (8 fő) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
dr. Vancsura István polgármester 

 
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
   Ajtai Elemér CNÖ képviselő 
   Bartucz István településüzemeltetési előadó 

Csóka Tamás CNÖ képviselő 
Győri Ferenc kérelmező 
Ignácz Béla kérelmező 
Novákné Lovas Erzsébet gyermekjóléti ügyintéző 
dr. Pethő Anada Zsuzsa szociális ügyintéző 
Rozmánné Túri Anita gyermekvédelmi ügyintéző 
Sándor Ernőné családsegítő 
Szécsényi Imre településüzemeltetési előadó 

   Vajda Márta egyesületi vezető 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag:  Papp Mónika 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Török Annamária 
 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 16:15 órakor megállapította, hogy a bizottság 8 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kézsmárki László bizottsági tagot. 
Megkérdezte Kézsmárki Lászlótól elfogadja-e a felkérést? 
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Kézsmárki László, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javaslatot tett a napirendi pontok sorrendiségére és új napirendi pontok felvételére. A 2. és 15. 
napirendi pont levételét javasolta. 1. napirendi pontként kerülne tárgyalásra az I. Géza király 
utcai lakosok kérelme. Valamint felvételre javasolta busz bérlését Tordára, tájékoztató dán 
adományról, temetők üzemeltetését, testvérvárosi pályázatot, Bársony Lajos köztisztviselő 
munkájáért történő köszönetnyilvánítást, GPS vásárlásának lehetőségét, valamint a képviselő-
testület és bizottságainak munkájáról szóló beszámolót. 
 
Szavazásra bocsátotta napirendi pontok sorrendiségét a kiegészítésekkel együtt. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta a napirendi pontokat. 
 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Előterjesztés I. Géza király utca vízellátásának tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
              Boris Ferenc igazgatási ügyintéző 

 
2. Előterjesztés szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról 

szóló rendelet koncepciójáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Menyhárt Anett jegyző 
               Borvák Erzsébet aljegyző 
 

3. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás felülvizs-
gálata tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
4. Javaslatok közterületen zöldfelületi munkák elvégzésére 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Vajda Márta, FVSZE elnöke 

 
5. Előterjesztés Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesülethez való csatlakozásra 

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

6. Tájékoztató a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. végelszámolásának jelenlegi ál-
lásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
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Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök /dr. Vancsura István polgármester  
 

7. Előterjesztés Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó, a BÁRSONY 100 rendezvény-
sorozat művészeti vezetőjének felkéréséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
              dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

8. Előterjesztés a BÁCSVÍZ ZRT.-vel kötött vagyonkezelői szerződés 3. számú módosí-
tása tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 

      Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
                     Kapus Márta titkársági ügyintéző 
 
9. Előterjesztés a BÁCSVÍZ Zrt.-vel kötendő szennyvízrendszer bérleti- üzemeltetési 

szerződése tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 

            Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Kapus Márta titkársági ügyintéző 
 

10. Tájékoztató a 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 18. szám alatti önkormányzati lakásra 
vonatkozó bérleti jogviszony visszamondásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
              dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

11. Előterjesztés „Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére” 
tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

                           dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

12. Előterjesztés ÖTLET KLUB 13 EGYESÜLET KIÁLLÍTÁSA tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
                          dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

13. Előterjesztés Torda Testvértelepülésen tartandó rendezvényen való részvételhez busz 
biztosításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
                           dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

14. Tájékoztató Dániából érkezett adományról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
                           dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

15. Előterjesztés együttműködési megállapodás-tervezetről a temetők üzemeltetésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
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                           dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

16. Előterjesztés testvérvárosi témájú pályázat benyújtására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
                           dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

17. Előterjesztés Bársony Lajos köztisztviselő munkájáért történő köszönetnyilvánítás tár-
gyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
                           dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

18. Tájékoztatás GPS beszerzéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
                           dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

19. Tájékoztatás a képviselő-testület és bizottságai 2014. év II. félévi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

20. Bejelentések 
 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Tartózkodik, mert sok plusz napirendi pont került kiosztásra az ülés előtt és nem tudta még 
átnézni. 
 

 

1.) Napirendi pont:  
 
Tárgy: Előterjesztés I. Géza király utca vízellátásának tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
              Boris Ferenc igazgatási ügyintéző 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a kérelmeket. Átadta a szót polgármester úrnak. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérelem érkezett a lakosság részéről, hogy elavultak a csövek, vállaljon át az önkormányzat 
bizonyos költségeket. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Plusz 30.000,- Ft a tulajdonosoknak az előterjesztés alapján. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Valamint még az óra és egyéb költségek is jelentkezhetnek. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Külön órát nem tettek? 
 
Ignácz Béla, kérelmező: 
 
Nincs behozva az óra. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
5/2015.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az I. Géza király utcai ingatlantulajdonosok vízellátása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Tiszaal-
pár Nagyközség Önkormányzata állapodjon meg Ignác Béla Tiszaalpár, I. Géza király u. 32., 
Győri Ferenc Tiszaalpár, I. Géza király u. 31., Győri Ferencné Tiszaalpár, I. Géza király u. 
31/a. szám alatti ingatlanok tulajdonosaival, hogy amennyiben megterveztetik és az elkészült 
tervek alapján kiviteleztetik az ingatlanaik egyedi vízbekötéseit, akkor az Önkormányzat biz-
tosítja az I. Géza király u. /721 hrsz./ vonalában 65 méter hosszan a „fővezeték” nyomvonalá-
nak kiásását, illetve a megvalósulás /egyedi vízbekötések/ után ingatlanonként 30.000,- Ft 
hozzájárulást kifizet a tulajdonosoknak. 
A Képviselő-testület bízza meg dr. Vancsura István polgármestert a megállapodások megkö-
tésére. 

__________________________________________________________ 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátá-
sokról szóló rendelet koncepciójáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Menyhárt Anett jegyző 
               Borvák Erzsébet aljegyző 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Szociális segélyekkel kapcsolatosan szeretne hozzászólni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Igen? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Igen, szeretne hozzászólni. Kérte a jogszabályokat tanulmányozzák át és ne fogadják el azt, 
amit a hivatal eléjük terjeszt. Mióta a polgármester úr a munkáltatója jegyző asszonynak, azó-
ta nagyon kordába van fogva jegyző asszony. Véleménye szerint nem igaz, ami a koncepció-
ban szerepel. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Melyik része nem igaz? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Azt is elmondta. A lényeg, hogy a teljes szociális segély át lett dolgozva települési segély 
címszó alatt. Ebben valóban bele lehet tenni bármit, mindent. Azt szeretné ne azt nézzék, 
hogy a méltányosságot kiemelte polgármester úr és külön jogszabályt alkot a méltányosság-
ról, miközben alanyi jogon, normatív jogon az állam a járáson keresztül biztosítja a közgyó-
gyellátást, annak aki rászorul. A szociális törvényt nem olvasta át, rengeteg módosítás van 
benne. Lényege, hogy a szociális segély az önkormányzati képviselők hatáskörébe van he-
lyezve. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Egy része. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem egy része. Ezen felül az iparűzési adót csak szociális segélyre és beruházásra lehet fel-
használni nem munkaügyi járulék költségre. Nem valós számokat terjesztettek eléjük, mert 
ebből sokkal több van. Látszik polgármester úr mennyire kapzsi ember, mert 6.800,- Ft-ról 
felemeli a méltányossági ellátást 12.000,- Ft-ra. Legtöbben ki sem váltják már a gyógyszere-
ket. Legyen benne a méltányossági közgyógyellátás, az ápolási ellátást is tegyék bele, hogy 
akit kitesznek a kórházból, annak legyen lehetősége felvenni a segélyt, ha nincs neki szabad-
sága. A tüzép-teleppel kössék meg a szerződést, összegben határozzák meg. Polgármester úr 
nagyon kegyesen osztogat ruhavásárlásra 10.000,- Ft-okat. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Felszólította képviselőtársát fejezze be mondandóját, mert letelt az idő. Polgármester úrnak 
adta a szót. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Be kellene tartani az időt. Ha a napirendhez hozzászól, akkor a lényeget szeretné hallani, mert 
szerinte ebből semmit sem lehetett érteni. A lényeg, hogy március 1-jétől átkerül néhány szo-
ciális ellátás a járáshoz és az a probléma, hogy ami itt marad, azt miből fogják finanszírozni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
El sem olvasta polgármester úr a szociális törvényeket.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Meg kell nézni miből tudják kielégíteni az igényeket. Ezen felül van még más is, amire költe-
ni kell. Tudja mennyire szívén viseli képviselőtársa mások helyzetét. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Egyet ért vele, meg kell nézni a költségeket. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A koncepció elfogadható. Lakásfenntartási támogatást csak a járásnál tudnak majd igényelni. 
A javasolt forma viszonylag jól számolható, az előző évekből tervezhetőek, hogy például ho-
gyan osszák ki a tűzifát. Amiben bizonytalanságot lát, az a közgyógyellátást helyettesítő 
gyógyszerköltség hozzájárulás. Ezt nehéz lesz kialakítani. Borítékon mindenki be fogja adni a 
maximális keretre, ezt jó alaposan át kellene gondolni. Valami olyan rendszert kellene kitalál-
ni, amit 1 évben egyszer kellene elbírálni. Úgy tudja eddig 30%-át kellett fedezni a kártya-
költségnek éves szinten, ebből meg lehet nézni, hogy a 30% mennyit tett ki az elmúlt években 
és ki lehetne belőle kalkulálni a 70%-ot, amit az önkormányzatnak kell hozzátenni. Abban az 
esetben, ha tartják ezt a rendszert. Ha azt a módszert átveszi a hivatal, ahogyan ezt eddig ki-
szűrték, az véleménye szerint megoldás lenne, mert másképp elviszi a milliós keret nagy ré-
szét. Ha ugyanezt a rendszert tartanák, amit eddig és jól lehet vele számolni, azt javasolta ezt 
vegyék át. Egy évben egyszer legyen elbírálás. Ezek a %-ok a korábbi rendszer szerint alakul-
tak. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ebben azt érti, hogy beárazzák a gyógyszereket? 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem, ezeket a gyógyszertárak árazzák, ő csak ki tudja nyomtatni, hogy mely gyógyszereknek 
milyen jelzéseik vannak. Nyilván vannak komolyabb betegségekre előírt gyógyszerek. Ugya-
nazt a 7.250,- Ft-os határt kell megtartani, ezzel nem fog elszállni a költségvetés. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Egy évre rendszeresen? 
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dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Igen, egy évre rendszeresen és a gyógyszer költségszámításba az eddig a MEP által alkalma-
zott módszer legyen megvalósítva a gyógyszertár segítségével. Onnan hozzanak igazolást, 
neki van is papírja kinyomtatva erre. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Odaítélendő támogatás maximális értékével mi legyen? 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Azt benne lehet hagyni. Maximum értéknek legyen benne a 12.000,- Ft. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem, 6.800,- Ft körül volt. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem, 12.000,- Ft. Nem ért hozzá képviselőtársa. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ha 4 alkalommal nyújtanak be kérelmet, annak lehet olyan előnye is, hogy változhat az igény 
akár lefelé és felfelé is. De ha a 4 alkalmat nézi, az 48.000,- Ft/fő. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ő nem erről beszél. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Tudja, de ő igen. Ha viszont 12 hónapra nagyjából 7.000,- Ft-ra maximálják az összeget, az 
84.000,- Ft. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem erről beszélt. 7.200,- Ft volt a határa annak, hogy ezt meg kellett haladnia minimálisan a 
gyógyszerköltségének, ahhoz, hogy a rendszerbe bekerülhessen. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
  
Akkor ennél mennyi lenne a rendszeres havi támogatás mértéke. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Havi 7.250 – 12.000,- Ft-ig terjedő összeg. A 7.250,- Ft-os összeg úgy tevődik össze, hogy a 
6.000,- Ft felett csak a nagyon speciális gyógyszerek tudják felvinni. Abból maximum 1-2 
szokott lenni. Neki nem volt olyan betege, aki a 12.000,- Ft-os keretet megkapta volna. Álta-
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lában megállt maximum 8.000,- Ft-nál. Ezért mondta azt, ha ezt a bevált módszert alkalmaz-
zák akkor biztos, hogy ekkora lesz. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Akkor azt kéri, hogy legyen erre számítás és legyen összevetési alap, nehogy elrugaszkodjon 
nagyon a költségteher. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Természetes. Eddig 1.600.000,- Ft körül volt. Nem tudja kihasználták-e? 
 
Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
5.400.000,- Ft lenne, ha 100%-ban ki kellene fizetni. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A 40 millióhoz képest ennek 10%-a, ami rendelkezésre áll szociális ellátásra. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Támogatja, hogy minden szociális juttatást adjanak, de szelektálják melyik gyógyszerre van 
szüksége a betegnek. Azt határozzák meg mennyit takar a 35 millió forint. Ne alkossanak 
külön rendeletet, hanem ha valaki bead egy kérelmet, akkor határozzák meg ki és mire kapja a 
segélyt. Személyes jogokat ne sértsenek, hogy ki az, aki cigarettázik, drogozik stb. Ne utasítsa 
vissza polgármester úr emiatt a kérelmeket. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Semmi értelme ennek a beszédnek. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
dr. Vancsura Zoltán ne adjon több munkát a hivatalnak. 
 
Rozmánné Túri Anita, gyermekvédelmi ügyintéző: 
 
Mindenkinek megvan a közgyógyellátásra az igazolványa, erre lehet kiváltani a közgyógyel-
látásra felírt gyógyszereket, de most nincs kártya és nem csak a közgyógyellátásra kiváltható 
gyógyszereket lehet kiváltani. Lehet valakinek krónikus betegsége és nem tudja kiváltani a 
gyógyszerét. Akár szívgyógyszert, cukorgyógyszert, amelyeket életük végéig szedni kell, ezt 
is fel lehet venni rá. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mondja meg mennyit kell adni közgyógyellátásra. Tudja, hogy meg vannak fenyegetve a hi-
vatali dolgozók. 
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Rozmánné Túri Anita, gyermekvédelmi ügyintéző: 
 
Nincsenek megfenyegetve. Nem tudják követni, mert az árrést is figyelni kell. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A napirendnél maradjanak. 
 
Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
Röviden ez a koncepció előzménye a rendelet megalkotásának. Azért gondolták, hogy két 
részletben tárgyalják, mert úgy vélték a képviselők részéről is érkeznek javaslatok. Felírták 
milyen támogatásokat lehet megalkotni abból a pénzből, amit központi szintről fognak kapni. 
Lehet lakásfenntartási támogatást, méltányossági ápolási díjat, gyógyszerhez való hozzájáru-
lást. Ez csak javaslat. A koncepció nagy részét a kollégák bevonásával ő készítette, őt kell 
felelőssé tenni mégpedig azért így írta le, mert a gyógyszer életet ment. Elkerülte a figyelmét 
a többi szociális támogatás, pl. a temetési segély, amiről egy szó sem esett. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Igen, sokallja az 50.000,- Ft-ot. 
 
Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
Azért ennyi, mert a kamatmentes kölcsönt nem fizetik vissza. Javaslatokat várt. 
 

(hangzavar) 

 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Annyit kért, észrevette, hogy vannak benne nagyon jó dolgok és egyet ért az előterjesztéssel, 
de azzal is egyet kell érteni, hogy személyiségi jogokat is sért a 7. oldal 9. pontban. Ezt ho-
gyan fogja kivizsgálni a hivatal. Nem tudják rábizonyítani. Inkább a családgondozóval kellene 
egyeztetni és életvezetési tanácsokat kérni. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Sajnos aki dolgozik, az is szabályok szerint éli az életét. Teljesen jól van benne és még gyen-
gének is tartja a megfogalmazást, mert ha mindenki csak 1 doboz cigarettát szív naponta az is 
27.000,- Ft havonta. Az egyik alkalmazott is, aki nála dolgozik belátta, hogy 1 hónapra 
30.000,- Ft-ból egy-két gyereket lehetne etetni. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Természetesen látja, hogy nem arra költi bizonyos személy a pénzét, amire szüksége lenne, de 
ezt nem tudják megszabni. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
  
Ezt a 9. pontot úgy kell értelmezni, hogy feltételként lesz szabva, hogy rendszeresen nem fo-
gyaszt alkoholt és cigarettát. A személyiségi jogok megsértése nem itt kezdődik, a hivatal 
feltételeket megszabhat, országosan is beváltak. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ez a koncepció azt az elvet követte, hogy van egy állami támogatás, amit a település kap és 
azt próbálja úgy elosztani, hogy a szükséglet arányába kerüljön elosztásra. Ez az összeg a 
korábbi segélyezéshez messzemenően nem elég. Ezt kell elosztani úgy, hogy lehetőleg minél 
több rászoruló embert segítsenek. A többi a helyi költségvetést fogja terhelni. Tehát tényleg 
csak azon lehet segíteni, akin valóban segíteni kell, mert a többit helyi adókból és egyebekből 
lehet finanszírozni. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Azért azt tudni kell, ha normális életvitele van valakinek, meg sem fordul a fejében másra 
költeni. A lakosság között ez terjed és majd kérdezik miért kapott segélyt, ha iszik, cigarettá-
zik stb. Ezért mindenki felelős lesz, a képviselők is. Régen volt Tiszaalpáron tornádó és elvit-
te az egyik ház tetejét, segített az önkormányzat a családnak. Ez nemcsak az ő szemét, de sok 
mindenki szemét szúrta, pedig rendes emberek voltak. Nem értették miért nem kötöttek bizto-
sítást a házra. Nem érti mire kell kötni szerződést vállalkozóval? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Fára, tűzifára. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem arról szól, hogy az egész téli tüzelőt állják egy-egy személynek, erre nincs lehetőség, 
üzemanyag sincs, sokba kerül az önkormányzatnak is. Arról szól, hogy adott esetben 5q fával 
segítse az önkormányzat a rászorulót. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
  
Ennek a koncepciónak a megfontolása abból is ered, hogy nem nőnek újra olyan gyorsan a 
fák, mint ahogyan fogy. Be kell termelni a két kamionnyi fát, fix legyen, egész évre szólóan 
legyen megállapítva a fa ára. Lehetőség szerint telepi ár kerüljön meghatározásra. Intézze 
mindenki magának, hogyan viszi el. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Jó ötletnek tartja nem tudnak igazságot tenni, összeg legyen meghatározva és akkor nincs 
belőle vita, ki milyen fát mennyiért visz. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Sándor Ernőnének adott szót. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Felhívta bizottsági elnök úr figyelmét, tanulja meg a szervezeti és működési szabályzatot. 
 
Sándor Ernőné, családsegítő gondozó: 
 
Milyen formában gondolták a szabályozást, mert szó volt róla, hogy majd a családsegítő megy 
ki felmérni a körülményeket. Maximálisan egyet ért doktor úrral, mert tudja és visszahallja 
mástól is, hogy van olyan személy, aki a kocsmába hordja el a segélyt. Ha neki azt mondja 
valaki, hogy nem dohányzik, ő azt hogyan bírálhatná felül? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nagyon egyszerű a kérdés. Ha valaki bemegy hozzá, azonnal meg mondja dohányzik-e vagy 
sem. 
 
Sándor Ernőné, családsegítő: 
 
Azzal viszont egyet ért, hogy le kell nyilatkoztatni. Anyagi és büntetőjogi felelősség tudatá-
ban jelentse ki dohányzik-e. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nagyon fontos szempont azt is figyelembe venni, hogy bizonyos udvarokba derékig érő gaz 
van és a tulajdonos arra nem képes, hogy rendbe tartsa. De az, hogy ne dohányozzon nyilat-
koztatni kell, akár büntetőjogi következménye is lehet és bele lehet tenni, hogy egy évre ki-
zárják a segélyezettek köréből, ha rajta kapják. Ebben semmilyen személyeskedési dolog 
nincs, egyet értett dr. Csernus képviselőtársával. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Egy család áll egy anyából és egy apából. Benyújthatja bármelyikük a kérelmet, aki nem do-
hányzik, nem iszik és megoldják a problémát. 
 
Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
Ami le van írva valóban törvényellenes és kérte segítsen a képviselő-testület, ne gátat szabjon, 
ne a káros szenvedélyre költse el a pénzét és a segélyt, segítse a képviselő-testület ebben. Ak-
kor keresse fel az orvost és menjen elvonóra. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Részéről érti és köszöni a bizalmat és a megerősítést, hogy valóban törvényellenes, ezzel nem 
segítenek, ezzel ártanak. Segítségnyújtásra van szükség és nem gátolásra. 
 
Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
Ha látják, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy a kis pénzét arra költse, amire 
szeretné, értelmes dologra, akkor szívesebben adnak segélyt. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nagyon lényeges dolog… 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Képviselőtársa jelentkezzen, ha szólni akar. Nem kapott szót. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem érdekli. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felhívta képviselőtársa figyelmét, hogy ne beszéljen folyton, bizottsági ülés van. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Fogja be a száját polgármester úr, mert olyat mondd… 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérte, hagyja el a termet. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Menjen ki polgármester úr. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
50.000,- Ft-ot adnak temetési segélyt, amit nem kell visszafizetni. Akkor temettessék el in-
gyenesen. Szociális segélyként, szociális temetésként kezelje az önkormányzat. 
 
Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
Nem futja ki, 120.000,- Ft körül van egy temetés. 
 

(hangzavar) 

 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Csendet kért, képviselőtársától megvonta a szót. Novákné Erzsike szeretne hozzászólni. 
 

(hangzavar) 

 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ha nem tartja be a szabályokat, el lehet vonni az egész éves járadékát. 
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(hangzavar) 

 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Őt ne fenyegesse senki, mert már egyszer megfenyegette dr. Vancsura Zoltán. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Kérte képviselőtársát üljön le. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Üsse meg és végre elköszönnének képviselőtársától. Odamegy, csak üsse meg. Tudnának 
végre nyugodtan együtt dolgozni. Ennek kellene utána nézni jegyző asszony. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Alkalmatlan a képviselői munkára. 
 
Csernák Zsolt, a bizottság elnöke: 
 
Novákné Lovas Erzsébetnek adott szót. 
 
Novákné Lovas Erzsébet, gyermekjóléti ügyintéző: 
 
Teljesen átalakul a segélyezési rendszer és a gyermekekről is gondoskodni kell. Úgy javasol-
ják elfogadásra, hogy háztartásonként havonta egy személy 1 alkalommal nyújtson be kérel-
met. Ezzel nincs semmi gond, de abba a háztartásban gyerekek is élnek. Nagyon jól tudják 
mekkora munkanélküliségben élnek a faluban, a gyerekek általános védelmet élveznek. 18 
éven aluli gyerekekről milyen formában gondoskodjanak? Hiányolja ebből a koncepcióból a 
gyermekek védelmét. Nem azokról a gyerekekről beszél, akik után egyébként is kapnak nor-
matíva alapján. Egy-egy gyógyszer kiváltása nemcsak a rászoruló családoknak megterhelő, 
hanem annak is, aki dolgozik. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Amíg ez a mondat benne van nem tudnak dönteni, ez egy gátló tényező. Kérte vegyék ki és 
keressenek más egyéb megfelelő mondatot helyette. 
 

(hangzavar) 

 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A koncepción érdemben nem változtat. A gyermekekre való hivatkozás félrevezető lehet. A 
gyerekekkel nagyon is kell foglalkozni, de az a szülő, aki nem tud lemondani az alkoholról 
stb. a gyereke elől veszi el a pénzt és nem fogja megérdemelni a segélyt. Meg is fogja szavaz-
ni a 9. pontba foglaltakat. Nyilatkozat tétel szükséges. Azt kérte, vizsgálják ki egy szociális 
kártya bevezetésének költségét. A tényleges rászorultságot sokkal inkább reprezentálja. Akkor 
az a gyerek, aki nem kap otthon ételt, mert dohányzik a szülője, ezen csak élelmiszert vehet. 
A gyógyszernél sorrendiséget kell felállítani. A krónikus gyógyszerét, ha nem kapja meg va-
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laki, abba biztosan belehal. Ha marad még pénz, akkor meg lehetne állapítani 1-2.000,- Ft-ot 
akut helyzetre. 
 
Novákné Lovas Erzsébet, gyermekjóléti ügyintéző: 
 
Az önkormányzatnak és hivatalnak most is volt elszámoltatása. Lehet kérni, hogyha gyerekre 
kéri a segélyt, akkor mutassa be mit vett rajta. Valamint kérhette a segély nyomon követését.  
A gyógyszertárból mindig adnak számlát és számon lehet kérni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A módosító javaslatokról ne szavazzanak. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Kettő módosító javaslatot írt fel, amit meg kell szavazni, Gyógyszertámogatás esetén egy évre 
rendszeres havi támogatás, MEP által alkalmazott módszer maximális mértéke kérelmenként 
12.000,-Ft/hó legyen. 1.000,- Ft költségnövekedés esetén újabb igény beadásának lehetősége 
állhat fenn. 
 

(hangzavar) 

 
Készüljön számítás a közgyógyellátás költségéről, Ajtai Elemérné javaslata, hogy vegyék ki a 
9. pont harmadik gondolata alatt felsoroltakat. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Gondolja át a hivatal a temetési segélyt, gondolkodjanak el a 12.000,- Ft-ról, a képviselő-
testület hatáskörébe tartozzon a szociális segélyek megítélése. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
  
Bonyolult lenne azt figyelembe venni, hogy maximum 50.000,- Ft legyen, mert nem elég ez 
sem, de eddig 15.000,- Ft volt, legyen egyéni elbírálás, lehet kevesebb is. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Az egészről szavaznak és ezen javaslatokat figyelembe veszik. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a szociális segélyekről előterjesztett koncepció elfogadását a képviselők 
által tett javaslatokkal kiegészítve. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
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6/2015.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
rendelet koncepciójának tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta a koncepciót és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 2015. feb-
ruár 28-ig megalkotásra kerülő szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellá-
tásokról szóló rendelet koncepciójáról szóló előterjesztést tárgyalja meg. Az előterjesztés 
alapján javasolja elfogadásra, hogy a Polgármesteri Hivatal a rendelettervezetet az alábbiak 
szerint készítse elő: 
 

1. A rendkívüli települési támogatás esetében a havi családi jövedelemhatár úgy kerüljön 
szabályozásra, hogy egyedül álló vagy családban élő nagykorú személy esetében saját 
maga és családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén a 150 %-át ne haladja meg. 

2. A rendkívüli támogatás megállapítása előtt - kivéve az elemi csapás, valamint a teme-
tés költségeihez történő hozzájárulást - környezettanulmány lefolytatása szükséges.  

3. Egy hónapban rendkívüli támogatást az adott háztartásnak csak egy tagja adhat be és 
csak egy alkalommal. 

4. Tartósan fennálló rendkívüli élethelyzetben, elemi kár vagy életveszély esetén családi 
jövedelemhatártól függetlenül a kérelem elbírálása a képviselő-testület hatáskörében 
marad, és ezen hatáskörét nem ruházza át. Elemi kár esetén és tartósan fennálló rend-
kívüli élethelyzetben a támogatás mértékéről – egyedi hatósági kérelem alapján – a 
képviselő-testület dönt.  

5. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított 
települési támogatás összege úgy kerüljön megállapításra, hogy annak maximális ösz-
szege kérelmenként 50.000,-Ft vissza nem térítendő támogatás legyen. 

6. Kamatmentes kölcsön nyújtása ne kerüljön szabályozásra, ez az ellátás megszüntetésre 
kerüljön. 

7. A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez történő hozzájárulás ne kerüljön sza-
bályozásra. 

8. A szociálisan rászorultak részére történő tűzifa-támogatás biztosítását úgy kívánja 
megoldani a Képviselő-testület, hogy 1 éves szerződést köt valamelyik tiszaalpári vál-
lalkozóval 1,5  MFt összegben.  

9. Az egyszeri támogatás odaítélésének feltétele legyen – az elemi kár és a temetés költ-
ségeihez való hozzájárulást kivéve -: 

• rendezett lakókörnyezet (a családsegítés el tudja készíteni a környezettanul-
mányt), 

• ne legyen az önkormányzattal, polgármesteri hivatallal szemben tartozása,  
• kérelmező ne dohányozzon, ne fogyasszon rendszeresen alkoholt, kábítószert 

ne fogyasszon. 
10. A tiszaalpári önkormányzat saját raktárján felhalmozott tűzifa készletből csak olyan 

személyeknek kerüljön biztosításra 2015. március 1-jétől a tűzifa, akik mozgáskorláto-
zottak és a háztartásukban nincs más személy, aki a tűzifa hazaszállítását meg tudná 
oldani, valamint 65 éven felüli egyedül élő személy részére. 

11. A gyógyszerköltséghez történő hozzájárulás esetében az egy főre számított családi jö-
vedelemhatár úgy kerüljön megállapításra, hogy a háztartásban az egy főre jutó jöve-
delem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%-a alatt, egyedül élő 
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esetén a nyugdíjminimum 270%-a alatt van, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költ-
sége a nyugdíjminimum 25%-át eléri. A gyógyszerköltséghez történő hozzájárulás 
nem rendszeres támogatásként, hanem eseti támogatásként kerüljön szabályozásra; 
egy személy egy évben maximum négy alkalommal adhat be gyógyszerköltséghez tör-
ténő hozzájárulás iránti kérelmet; és az odaítélendő támogatás maximális mértéke ké-
relmenként 12.000,-Ft legyen. 

 
A rendelet-tervezet elkészítése során a hivatal figyelembe veszi a képviselők által tett javasla-
tokat: 
Gyógyszertámogatás esetén egy évre rendszeres havi támogatás, MEP által alkalmazott mód-
szer maximális mértéke kérelmenként 12.000,-Ft/hó legyen. 1000,- Ft költségnövekedés ese-
tén újabb igény beadásának a lehetősége. 
Készüljön számítás a közgyógyellátás költségéről. 
Szociális kártya bevezetésének feltételei. 
Egyszeri támogatás odaítélésének feltételei közül kerüljenek ki a 9.3. pont alatt felsoroltak. 
Temetési segély kérelmének maximális összege 50.000,- Ft legyen, megállapítható legyen 
ennél kevesebb összeg is. 
55 e ft legyen a temetési segély összege. 
Polgármester hatásköréből a képviselő-testület hatáskörébe kerüljön vissza. 

___________________________________________________________ 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás 
felülvizsgálata tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az együttműködési megállapodást. 
 
Mivel hozzászólás nem történt, szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
7/2015.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás 2015. évi 
felülvizsgálata tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (1)-(5) bekezdése 
alapján, a Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 4. sz. mellékletét képező - Tiszaalpár Nagyközség Cigány 
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Nemzetiségi Önkormányzat és Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat között létrejött - 
Együttműködési Megállapodást felülvizsgálta, megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testületnek változtatás nélkül. 
A Képviselő-testület kérje fel dr. Vancsura István polgármestert, hogy a határozatról értesítse 
Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. 

__________________________________________________________ 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Javaslatok közterületen zöldfelületi munkák elvégzésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Vajda Márta, FVSZE elnöke 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a javaslatokat, átadta a szót Vajda Mártának. 
 
Vajda Márta, egyesületi elnök: 
 
Kérte egyeztessenek a költségvetéssel kapcsolatosan, mert neki vannak kapcsolatai a város-
nál. Egy bejárást kellene tenni, márciusban lenne a legjobb és utána adna be újabb kérelmet. 
Vannak hozzáértő emberek a közfoglalkoztatottak közül, tanfolyam is indulhatna képezni 
őket. Az öntözést kell megoldani a központban. Meg kell lenni az összhangnak a vezetők és a 
közmunkások között. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
A Faluvédő és Szépítő Egyesület munkáját támogatja. Egy dologra hívta fel a figyelmet, a 
szemeteseket kellene rendbe tenni. 
 
Vajda Márta, egyesületi vezető: 
 
Folyamatban van. A gyerekeket is bevonják a biotermelésbe, a Nemzeti Park segít ebben. A 
templomdobnál lesz egy szép átadás május végén. Újságban megjelentetik. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Említette a Kft.-t a vezető. A Kft. felszámolás alatt áll. Kérte a vezetőt olvassa el milyen tájé-
koztatót ad be, mert a Kft. van benne. 
 
Vajda Márta, egyesületi vezető: 
 
Nem jól szólt hozzá képviselő úr, lesz Kft. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkapták, amit a szponzorok felajánlottak, köszönik szépen. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
További hozzászólás nem történt, szavazni nem kell, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_________________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesülethez való csatlakozásra 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
              dr. Menyhárt Anett jegyző / Borvák Erzsébet aljegyző 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ne társuljanak azt javasolta, mert sok az éves tagdíj. Ebből inkább a helyi vállalkozókat tá-
mogassák, gondoljanak a piacra és menedzseljék a piacot, mert elég veszteséges. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A következők miatt javasolta a csatlakozást: Tiszaalpár a Tiszakécskei Járáshoz tartozik, ami 
Kecskeméthez tartozik, Tiszaalpár az egyedüli, aki nem tagja az egyesületnek. Komoly pályá-
zati lehetőséget is biztosítanak, messze meg fog térülni, az összeget elfogadhatónak tartja. A 
Magyar Agrárkamara is támogatja őket. A gazdáknak is sok lehetőséget nyújt, ha ebbe a rend-
szerbe benne lesznek. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A Kiskunok Vidékéért Egyesülettel mi a helyzet? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ott is tagok, nem zárják ki, hogy két helyen legyenek tagok. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Örülne, ha polgármester úr jobban lobbizna és pénzt hozna ide. Állandóan a gyógyszertárban 
van. Lehet nem bízik a dolgozóiban. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem a témához tartozik. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Javasolta használják ki jobban a piacot is. Segítsék a gazdákat. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nagyon fontos hely Tiszaalpár és a piac, de létezik más is. Mindenki csatlakozott hozzá, de 
Alpárnak ez sem jó, nem érti miért. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a csatlakozás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
8/2015.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesülethez való csatlakozás tár-
gyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
tagként vegyen részt az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesületben, valamint biztosítsa az 
évenként felmerülő lakosságarányos tagdíj fedezetét. 
 
Hatalmazza meg dr. Vancsura István polgármestert, hogy teljes jogkörrel képviselje Tiszaal-
pár Nagyközség Önkormányzatát az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület taggyűlés-
ében, továbbá eljárjon Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata nevében. 

_________________________________________________________ 
 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. végelszámolásának jelen-
legi állásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megtartották a felügyelő bizottsági ülést. Jelenleg úgy áll, hogy 1.300.000,- Ft-ot szavaztak 
meg átadásra a Kft.-nek, mivel a járművek nincsenek olyan állapotban. Vettek két gumit a 
traktorra, a pótkocsikat fel kell újítani. Továbbra is fennáll a felszámolási biztos költsége. 
Bodor Ádám azt mondta egy hónapon belül átkerülnek az önkormányzathoz a gépek és utána 
beadja felmondását. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Van egy hiánypótlás is alapító okirat módosításra, amelyről szavazni kell. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az alapító okirat módosítását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
(1 fő nem szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
9/2015.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. ügyében hiánypótlási felhívás teljesí-
tése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Tisza-
alpári Településgazdálkodási Kft. az Alapító Okirat 2014. október 27-i módosításával a Pol-
gári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálya alá helyezze működését. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az 1.300.000,- Ft összeg átutalásának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
(1 fő nem szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
10/2015.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat által a Településgazdálkodási Kft. gépparkjának javítására 
átadott összeg tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat a Településgazdálkodási Kft. részére a géppark javítására, a bérek, megbízási 
díjak kifizetésének biztosítására 1.300.000,- Ft összegű támogatást biztosítson. 
Kérje fel dr. Vancsura István polgármestert intézkedjen az összeg átadásáról. 

__________________________________________________________ 
 
 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó, a BÁRSONY 100 ren-
dezvénysorozat művészeti vezetőjének felkéréséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
              dr. Menyhárt Anett jegyző 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Már megszavazták, hogy 1 millió forintot elkülönítenek, megkapták rá a támogatást. Horti 
Sándor tanár urat kérnék fel művészeti vezetőnek, aki társadalmi munkában vállalná a megbí-
zatást. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Reméli nem fogja polgármester úr támogatni tiszteletdíjával. Szakmailag alkalmasnak tartja a 
tanár urat. Elmondta nem szeretné, ha az Árpád Népe Egyesület kapná meg az összeget. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezt az összeget az önkormányzaton keresztül nem lehet utalni és csak annyi köze van hozzá 
az Árpád Népe Egyesületnek, hogy rajta keresztül kapják meg ezt a pénzt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az Árpád Népe Egyesület nem jobbik párt. Az más kérdés, hogy jobbik szimpatizáns. Min-
denkinek saját meggyőződése melyik pártot támogatja, elég sok szobrot állíttatott az egyesület 
saját költségén. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Milyen szobrot? 400 ezer forintot fizetett az önkormányzat. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Milyen 400.000,- Ft-ot? 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Hülyeségeket beszél egyfolytában képviselőtársa. 
 

(hangzavar) 

 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
11/2015.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Horti Sándor nyugalmazott ének-zene tanár felkérése művészeti vezető-
nek tárgyban 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 2015. 
évi Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó, továbbá a BÁRSONY 100 rendezvénysorozat 
Tiszaalpár települést érintő programjainak művészeti vezetőjének Horti Sándor nyugalmazott 
pedagógust, ének-zene tanárt bízza meg. 

_______________________________________________________ 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a BÁCSVÍZ ZRT.-vel kötött vagyonkezelői szerződés 3. számú 
módosítása tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 

      Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
                    Kapus Márta titkársági ügyintéző 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szerződést kötöttek a BÁCSVÍZ Zrt.-vel, azért kell módosítani. Viszont ebben az évben keve-
sebb összeget határoztak meg. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A két különbség amiatt van így, mert fúrattak kutakat és ott spórolnak majd a szennyvízen. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem, általában csökken a vízfogyasztás ilyenkor, mert jobban odafigyelnek az emberek a 
fogyasztása, mivel később majd többet kell fizetni utána. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Aki kutat fúrat magának, az inkább kert locsolása céljából teszi. 
 

(hangzavar) 

 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Szeretne hozzászólni. Erre figyeljen bizottsági elnök úr. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Felszólította képviselőtársát, kicsit fogja vissza magát. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Szerencsétlen, nem tudja vezetni az ülést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Képviselőtársa a nem normális, mert folyamatosan hülyeségeket beszél. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Terjesszék elő ezt a szabályt és megoldja a problémát. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mi az, hogy nem szólhat hozzá? 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Hozzászólhat, már rég megadta a szót. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Hogy van felhatalmazva képviselőtársa arra, hogy mindenkit lehülyézzen. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Polgármester úr hazudik, bűnöző itt mindenki. Megy az ügyészségre. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Jelentsen fel mindenkit. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Egyszer tisztelt képviselőtársaknak hívja őket, máskor meg lehülyéz mindenkit. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nincsenek tisztába sok mindennel, sokkal jobb előterjesztést kellene készíteni. Ha egy határo-
zatot eléjük terjesztenek, akkor legyenek hozzácsatolva a mellékletek is, hogy miről szólnak. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a vagyonkezelői szerződés módosításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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12/2015.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a BÁCSVÍZ ZRT.-vel kötött vagyonkezelői szerződés 3. számú módosítása tár-
gyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a BÁCSVÍZ Zrt.-vel kötött 2013. január 10-i vagyonkezelői szerződés 3. számú módosítását 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
A Képviselő-testület kérje fel dr. Vancsura István polgármestert a szerződés-módosítás aláírá-
sára. 

_____________________________________________________ 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a BÁCSVÍZ Zrt.-vel kötendő szennyvízrendszer bérleti- üzemel-
tetési szerződése tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Kapus Márta titkársági ügyintéző 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az ivóvíznél értékesítésnél 15 évre 149.000,- Ft, a szennyvíznél 154.000,- Ft, amit fizetni 
kell. A rákötés sincs még 100%-os, az üzemeléshez elegendő a 60%. Ez a szám kicsit túlzás. 
Nem tudja megindokolták-e miért ennyit írtak be. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Van más gond is ezzel a szerződés-tervezettel. Csak a Haváriára próbál utalni, hogy ennek a 
költségét a tulajdonos viseli. Azt javasolta a vitatott kérdéseknek nézzenek utána és most ezt 
ne fogadják el. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Így van.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kisebb haszonkulccsal kellene dolgozni a BÁCSVÍZ Zrt.-nek. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ha meghibásodik valami, akkor neki kell fizetnie? 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Karbantartást nem. Ez a díj az újraképződési díj. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az egyszerű karbantartási díjat kell fizetni, ha valami leég az önkormányzat fizeti. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A karbantartásba minden benne van. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A működés vonatkozásában még a bővítést is neki kell állni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A bővítés más. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Vagy 7-8 költség fel lesz sorolva. 
 

(hangzavar) 

 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A 2010-es szerződés hol van? 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
A 2.2.17-es bekezdést elég érdekesnek találta. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Meg kell nézni már működő rendszereknek a szerződését. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem szabad elfogadni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Alaposabb vizsgálatra javasolják a szerződést, kérnek szerződéseket összehasonlításra. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pont tárgyalásának elnapolását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
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13/2015.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a BÁCSVÍZ Zrt.-vel kötendő szennyvízrendszer bérleti- üzemeltetési szerződése 
tárgyában 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy döntését napolja el a soron következő 
képviselő-testületi ülésre, a szerződés alaposabb áttanulmányozása céljából. 

_______________________________________________________ 
 
 
10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 18. szám alatti önkormányzati la-
kásra vonatkozó bérleti jogviszony visszamondásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
              dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a tájékoztatót, tudomásul vették. 
 
Hozzászólás nem történt, szavazni nem kell, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

___________________________________________________________ 
 
 
11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés „Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharc tisztele-
tére” tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

                           dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a megemlékezés részleteit. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
14/2015.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a „Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére” tárgyá-
ban 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága a következő döntést hozta: 
A „Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére” tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta azt az előterjesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadja. 

_________________________________________________________ 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés ÖTLET KLUB 13 EGYESÜLET KIÁLLÍTÁSA tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
                           dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Átadta a szót polgármester úrnak. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elmúlt évben rendezett ez az egyesület egy nagyon nívós kiállítást, kevés költséggel járt. 
Egy ebéddel honorálták a rendezvényt, valamint a terem bérletével, ez a költség lenne most is. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Megtisztelte a kiállítást, de nem hiszi, hogy 400e forinttal kellene támogatni. Javasolta maxi-
mum 100e forinttal támogassák. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 
fő nem szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
15/2015.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az „ÖTLET KLUB 13 EGYESÜLET KIÁLLÍTÁSA ” tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága a következő döntést hozta: 
Az „ÖTLET KLUB 13 EGYESÜLET KIÁLLÍTÁSA” tárgyú előterjesztést megtárgyalta azt 
az előterjesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadja. 

__________________________________________________________ 
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13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Torda Testvértelepülésen tartandó rendezvényen való részvétel-
hez busz biztosításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
                           dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a Terjéki Tours ajánlatát. 
 
Szavazásra bocsátotta az ajánlatban szereplő összeg elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül  – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
16/2015.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tordai Kulturális Napokra autóbusz költségének biztosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Tiszaal-
pár Nagyközség Önkormányzata a Tordai Kulturális Napok 2015. évi rendezvényén delegáci-
óval képviseltesse magát. A kiutazáshoz szükséges buszköltséget 140.000,- Ft összeget bizto-
sítsa a Terjéki Tours ajánlata alapján. 

___________________________________________________________ 
 
 
14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató Dániából érkezett adományról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
                           dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a tájékoztatót. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Olvasta, hogy volt olyan tárgy, aminek sehol sem találtak helyet. Van egy helyiség kint újfa-
lun a régi varroda épülete, ahol akár elhelyezésre kerülhetnek. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ez is az önkormányzati vagyon része. Ha beérkezik valami, kellene róla egy leltár, ami most 
három sorban el van rendezve, bejött és elment. Ennek legalább legyen valami nyoma, kinél 
van, hová került. Azért is jó ez, mert ha a dánok rákérdeznek legalább fel tudnák mutatni. A 
jogszabályok előírják az önkormányzati gazdálkodást, tehát számon kell tartani. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Ez a maradék. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Annál inkább, mert valószínűleg nem jól osztották ki. Ha szükség van rá leltárba kell venni, 
ha nincs rá szükség, akkor ki kell tenni az utcára. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Teljesen jogos, utólag meg is fogják tenni. Minden egyes dolog megvan és a maradéknak is 
helyet kell találni, jogosnak tartja. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Meg tudják még most is csinálni a leltárt. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Kár ezen vitatkozni hány szék tűnt el, az előterjesztésből látja nem kerültek rossz helyre. Egy-
szer a piacon is meg lehetne hirdetni és kitenni. Biztosan van 1-2 család, aki örülne 1-2 szék-
nek, asztalnak. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Beszélt Dene Orsolyával és köszöni szépen a határozatot, de egy köszönőlevelet még szeretne 
kapni. Kérte, ha marad ki az adományból valami, amire nincs szükség, akkor azt Kiskunfé-
legyházán szívesen fogadják. Valamint a Hírmondóban megjelent újságcikket is szeretné el-
küldeni a dánoknak. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Nincs széthordva, minden megvan. Az intézményvezetők választottak belőle először, vala-
mint az öregek otthonai is kaptak belőle, amire szükségük volt. Ami ágy kikerült onnan, az is 
elhelyezésre került. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az újfalun elhelyezett dobozok, amikor fel lettek bontva, szóltak a rendőrségnek. Próbált a 
rendőrség tetten érni, de nem sikerült. Értékesítve is lett sajnos. 
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Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Nem csak a dán adományra vonatkozik az eltulajdonítás, hanem a Karitasz által gyűjtött ado-
mányra. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

___________________________________________________________ 
 
 
15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés együttműködési megállapodás-tervezetről a temetők üzemelteté-
sére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
                           dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Az egyik szerződésben 150.000,- Ft van feltüntetve összegnek, a másikban 350.000,- Ft van. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Egyoldalúnak tartja a szerződést. Kérte tegyék bele, a szolgáltató is járuljon hozzá a költsé-
gekhez. Van néhány számla nála Novák úr részéről, ahol felszámolásra került a ravatalozó 
fűtés költsége, pedig azt egy az egyben az önkormányzat állja. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Ha valamilyen munkálatokat végeztetnek szakemberrel és marad anyag belőle, akkor azt vi-
tesse el innen, ne tegyék a temető kerítéséhez, mert kegyelet sértő és balesetveszélyes. Úgy 
látja, hogy az egyháznak kellene erről gondoskodni. Ezt is bele kellene venni a szabályzatba. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Sírkövessel is meg kellene állapodni, úgy látja ő is, hogy az egyháznak a feladata. Több dolog 
van: vízhasználat, ravatalozó használat stb. A ravatalozónál az a gond, hogy az alpári vállal-
kozóé a berendezés. Mindig vita van kinek adja, hogy adja. Az lenne a legegyszerűbb, ha az 
önkormányzat megvenné. Bárki végezhet szolgáltatást. Le van írva, hogy szolgáltatót bárkit 
lehet hozni. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Vigyék el a hulladékot. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem tudják hová vinni. Plébános úr felajánlott némi bevételt. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
500.000,- Ft a két temető. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Méltatlan állapotok uralkodnak, szemét van, gaz van. Nem biztos, hogy be kellene zúzni az 
összes követ, mert lehet pár száz év múlva a falu lakosai 1700 vagy 1800-as évekből való 
köveket tudnának olvasgatni. Lehet akár egy parkba elhelyezni. Azért vannak ilyen állapotok, 
mert nem a tulajdonos viseli a fenntartási költségeket. Csináljon mindent az egyház. Ő a bér-
leményét nem biztos, hogy úgy tartaná rendbe, mint a sajátját. Akkor ne kérjék a költséget, 
hanem tartsa rendbe. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ezt el kell fogadni. Aki látta, hogyan nézett ki 10 évvel ezelőtt a temető, azóta nagyon sokat 
javult minden. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Akkor sincs helye még egy fejfának a kerítés szélén. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint az 5-ös és 6-os pontot vegyék ki, módosítsák vagy tárgyalják meg. 
 

(hangzavar) 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyelőre fogadják el. Ott van a régi temető, ahol tavaly rendet tettek. Sok család megtalálta a 
hozzátartozója sírját. Lehetne a sírokat rendezni vagy áttenni, biztosan sok költsége lenne, de 
akkor a többi részét lehetne parkosítani. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Tudja, hogy polgármester úrnak az a legfontosabb, hogy mindenre a legtöbbet költsék. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Helyben is nézzék meg az egyházi tulajdonokat, mindent rendbe raktak, a templomot is. Egé-
szen biztos sokkal jobban odafigyelnének a temetőre is. Ezzel a közösködéssel meg lehet néz-
ni hogyan fog majd kinézni néhány év múlva a temető. Az önkormányzat inkább hozzájárul a 
költségekhez, de intézze az egyház, érdemes lenne megpróbálni. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem azt mondja, hogy ez a megállapodás tökéletes, de ezzel le tudnák rendezni a kérdéskört, 
hogy a temető fenntartása megvan. Jobbnak tartja, hogy 1 évre kössék meg a szerződést, mert 
novemberben került elfogadásra, nem került eddig eléjük és törvénysértést követtek el. Vi-
szont vizsgálni lehet annak lehetőségét, hogy az egyház átvegye az egészet. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Bartók István javaslata, hogy a törmeléket szállíttassák el. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Nem tudja az egyház elfogadta-e, de az van benne a szabályzatban, hogy a törmeléket a kivi-
telező viszi el. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
6-os pontban pontosítani kellene a befizetés időpontját. 
 
 

Ajtai Elemérné a bizottság tagja 20:13 órakor kiment a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Első körben fogadják el, mert ennek már 2015. január 1-jétől élni kellene. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint kivehető az 5. és 6. pont, ha benne marad az 1-es. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ravatalozó használatáról külön megállapodást kellene írni és abba lehetne belevenni a bútor-
zatot, de erről még Novák Mihállyal is egyeztetni kell. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A temetői szabályzatba benne van. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A közös a legrosszabb, vagy az önkormányzat vagy az egyház üzemeltesse. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem legjobb, de legalább tudják, hogy van. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szabályzatot is nézzék meg. Plébános urat is meg kell hívni a következő ülésre. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Szóban meghívta erre az ülésre, de nem jött el. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem a plébános úr készítette a megállapodást. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Vannak köztük jogtudósok. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_________________________________________________________ 
 
 
16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés testvérvárosi témájú pályázat benyújtására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
                           dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a pályázat lényegét. Átadta a szót polgármester úrnak. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Két ország kell hozzá egy uniós és egy nem uniós ország. Pontosan megfelelnek a kiírásnak. 
A két településre pályázhatnak, március 1-jéig benyújtható nettó 50.000,- Ft-ot kér érte Fe-
renczi Krisztina. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ha nyer a pályázat a projektmenedzsmenti munkáért további 100.000 Ft-ot kér. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Itt kellene csinálni. 
 
 

Ajtai Elemérné a bizottság tagja 20:31 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 8 fő. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a pályázat benyújtásának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül  – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
17/2015.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a testvérvárosi témájú pályázat benyújtása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az Euró-
pa a polgárokért 2014-2020 pályázaton belül 2. ág: Demokratikus szerepvállalás és polgári 
részvétel, I. Testvérváros-program intézkedésre pályázatot nyújtson be. 
A pályázat elkészítésével bízza meg Ferenczi Krisztinát. 

_______________________________________________________ 
 
 
17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Bársony Lajos köztisztviselő munkájáért történő köszönetnyilvá-
nítás tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
                           dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Sajnálja, hogy Bársony Lajosnak az egészségügyi állapota nem teszi lehetővé, hogy visszajöj-
jön dolgozni. Most már kérheti a rokkanttá nyilvánítását. Annyi jutalmat javasolt neki adni, 
amennyi visszafizetni valója van ezzel kapcsolatosan, mert az Államkincstárnál a számfejtés 
folyamán valami hiba történt. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nagyon szorgalmasnak tartja Lajost. Addig semmi baja nem volt, míg Biczók Mihály jegyző 
úr itt volt a hivatalban. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Közszolgálatért díjban részesítették, de összeget nem kapott, javasolt nettó 150.000,- Ft-ot 
részére. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az összeg elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül  – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
18/2015.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Bársony Lajos munkájának köszönetnyilvánítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
köszönetét fejezi ki Bársony Lajos köztisztviselőnek, hogy példamutató hivatástudatával hoz-
zájárult Tiszaalpár Nagyközség fejlődéséhez, munkájának eredményeként számos pályázatot 
nyert és hajtott végre az önkormányzat. Pénzügyi ismeretei segítették a gazdálkodást, szerve-
zőképessége alapja volt az önkormányzati működésnek, ezért elfogadásra javasolta a Képvise-
lő-testületnek, hogy Bársony Lajost 150.000,- Ft nettó jutalomban részesítse. 
Fentieken túl bizakodását fejezi ki, hogy Bársony Lajos egészségi állapota lehetővé fogja ten-
ni, hogy munkájával segíteni tudja az önkormányzatot. 

___________________________________________________________ 
 
 
18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztatás GPS beszerzéséről  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
                           dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a tájékoztatás lényegét. Földutak kimérésére kellene az eszköz. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Amit szeretnének megvásárolni, az 20-30 cm pontossággal mér és azt a problémát oldaná 
meg, hogy kimérnék a földet leteszik a karót és ha a szomszédnak nem megfelelő, akkor ki-
méreti ő. Ha ilyen lassan megy a kimérés, hogy 1 év alatt nem tudták kimérni az utat, akkor 
szükség van rá. Bruttó 1 millió forint az ára. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ehhez adatvásárlás is tartozik? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Van percenkénti díja, be is tanítják a készülék kezelését. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Kb. 30 kimérést egyből kifizetnek. Ha vannak pontatlanságok nem biztos, hogy a földmérő 
hibája, lehet az adatszolgáltatóé is. Meg lehet bízni másik földmérőt is, ezért nem biztos, hogy 
ki kell adni 1-2 millió forintot. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Még lehet többe fog kerülni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy millióért használt készüléket kapnának? 
 
Szécsényi Imre, önkormányzati dolgozó: 
 
Igen. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Nem tudja mennyire igaz a hír, de azt mondják ötből egy rossz. 
 
Szécsényi Imre, önkormányzati dolgozó: 
 
Nem, az egy másik cég volt. 
 
Szécsényi Imre, önkormányzati dolgozó: 
 
Egy hónapos bérköltséggel megtakarítanák az egészet, ha egy útjavításról lenne szó. 
 
 

Kézsmárki László a bizottság tagja 20:55 órakor kiment a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy műholdas helyi meghatározó készülékre kérjenek be árajánlato-
kat. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
19/2015.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat részére GPS vásárlása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy napolja 
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el a GPS vásárlása lehetőségének megtárgyalását a következő rendes képviselő-testületi ülés-
re. 
Kérje fel dr. Vancsura István polgármestert kérjen be árajánlatokat GPS-ről, valamint a föld-
mérőtől. 

____________________________________________________________ 
 
 
19.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztatás a képviselő-testület és bizottságai 2014. év II. félévi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a tájékoztatást, tudomásul vették, hozzászólás nem történt, a napirendi pont tárgya-
lását lezárta. 

______________________________________________________________ 
 
 

Kézsmárki László a bizottság tagja 20:56 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 8 fő. 

 
 
20.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Bejelentések 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a bizottság tagjaival, hogy dr. Puliusné Sárdi Mária a Helyi Esélyegyenlőségi Fó-
rum tagságáról lemondott. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, meg fogja köszönni munkáját egy levélben. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_____________________________________________________________ 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Több tárgyalandó napirendi pont nem volt, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 20:58 órakor 
bezárta ülését. 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 


