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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 681/2015. 
 
 
 

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

Bizottságának 2015. február 12-én tartott rendkívüli 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, Papp Mónika, 
dr. Vancsura Zoltán (8 fő) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
dr. Vancsura István polgármester 

 
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
   Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
   Ajtai Elemér CNÖ képviselő 
   Bartucz István településüzemeltetési előadó 
   Kiss Mária óvodavezető 
   Palásti Viktor Gondozási Központ vezető 
   Szentirmay Tamás újságíró 

Szécsényi Imre településüzemeltetési előadó 
Sztakó Ildikó könyvtárvezető 

 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag:  Kézsmárki László 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Török Annamária 
 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 16:18 órakor megállapította, hogy a bizottság 8 fővel 
határozatképes. Elmondta, a mai ülést bizottsági elnök úr kérésére ő fogja levezetni. 
Kézsmárki László jelezte nem tud részt venni az ülésen. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte 
Csernák Zsolt Sándor bizottsági elnököt. Megkérdezte Csernák Zsolt Sándortól elfogadja-e a 
felkérést? 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elfogadta a felkérést. 
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dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Megkérdezte szükséges-e a napirendi pontok sorrendbeli módosítása? 
 
Mivel hozzászólás nem történt, szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását és sor-
rendiségét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az ön-
kormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Menyhárt Anett jegyző  
              Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

2. Előterjesztés a Tiszaalpár településen lévő szervezetek támogatásaira 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
              dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

3. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. 
évi költségvetést megalapozó rendeletek módosításáról szóló rendelet-tervezetére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Menyhárt Anett jegyző 
               Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

4. Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 19/2013. (IX.25.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

5. Előterjesztés a Gondozási Központnál, valamint a Konyhán foglalkoztatott közalkal-
mazottak részére nyújtott támogatásokról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

6. Előterjesztés a települési képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdí-
járól és természetbeni juttatásairól szóló 1/1997.(II.21.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök /dr. Vancsura István polgármester  
              dr. Menyhárt Anett jegyző 
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7. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az Ön-
kormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) Ör. számú rendeletének 
módosítására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
              dr. Menyhárt Anett jegyző /Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Menyhárt Anett jegyző  
              Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ismertette az előterjesztést. Megkérdezte van-e kiegészítése valakinek hozzá? 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Van néhány amit még be kell tervezni. Ilyen pl. az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesü-
letnek a tagdíja 469.000,- Ft kerekítve, az óvoda rehabilitációs hozzájárulási adója 386.000,- 
Ft, az óvodai védőoltás 150.000,- Ft. Valamint beszélt a belső ellenőr úrral, aki azt mondta a 
Településgazdálkodási Kft. végelszámolása zajlik, de a tartozást, a 17.300.000,- forintot be 
kell tervezni. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Kérdése volt, hogy a kompenzáló levél nem befolyásolja a 17.300.000,- Ft-ot? Ott pótbefize-
tésként volt befizetve, tehát várják a visszafizetést.  
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Igen. Továbbá van a szervezeteknél plusz 405 ezer forint is, mivel ő 5 millió forintot terve-
zett. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Általános tartalékkeret terhére lenne írva, ha növekszik az összeg. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Így van. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Felhívta a figyelmet a felszólalási időkeretek betartására. 
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dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Látott lakásfenntartásra előirányzatot. Amiről emlékszik úgy foglaltak állást, hogy kikerül a 
támogatásokból vagy legalábbis nem ilyen címen marad meg. Kb. 34 millióval számolhatnak. 
Ez abban van benne? 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Az önrész igen, de egyeztetett az Államkincstárral és amíg ki nem futnak a folyamatban lévő 
ügyek, addig megkapják az összeget. Tehát a 34 millión felül még megkapják a 90%-ot. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ebben az évben? 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Igen. Meg kell igényelni minden hónap 5-ig. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nagyjából 2 millió körüli összeg. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
1.955.000,- Ft, mert kaptak előleget az előző költségvetési évre, de mivel volt pénzmarad-
vány, ezért beépítette. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Akkor felül van a 34 millión? 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Igen. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A költségvetésben kifizetésre került valamennyi összeg a szennyvízberuházásra. Szeretné 
tudni, hogy miből áll ez az összeg. Szeretné látni milyen munkák kerültek kifizetésre. Március 
2-ára tervezik a szennyvízhálózat átadását, de folyamatosan adódnak műszaki problémák, 
amit független szakértővel kellene átnézetni. Ne a BÁCSVÍZ Zrt. ellenőrizze. Szeretné tudni 
mire költötték a 800 millió forintot. Amikor elindult a beruházás, akkor volt egy összeg 36 
millió forint menedzsmenti díj. Mire fordították ezt az összeget? 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Február 26-án lesz egy kooperáció, ahol jelen lesz a mérnökszervezet és ugyanezeket a kérdé-
seket fel lehet tenni és választ kaphat rá. Megkérdezte, a 800 millió forintra tud-e valaki vá-
laszt adni? 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Benne vannak-e a munkadíjak, menedzsmenti díjak stb. Szeretné ha a hivatal részéről ki lenne 
mutatva az összeg felhasználása. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Kapus Márti készített egy részletes elemzést és ezt építette bele a költségvetésbe. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem kapott most sem választ. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
De kapott választ. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Azt szeretné terjesszék eléjük, hiszen közérdekű adatokról van szó. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Áthúzódó tételek kifizetése erre az évre fog esni. A részletes lista meglesz. A 2014-es költ-
ségvetés és annak módosítása összhangban van a 2015. évi költségvetéssel, az összegek át-
ütemezése ennek megfelelően van rögzítve. Egyéb kérdése van-e valakinek? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Közgyógyellátására 15 millió forint van írva. Az állam gondoskodik a betegekről alanyi jogon 
és normatív jogon. Ezen felül adják a településfejlesztési segélyt stb. olyan embereknek, akik 
esetleg magas életvitelt folytatnak. A korrupció melegágya ez, mert egymásnak kereskednek a 
gyógyszerrel. Módosítás szükséges, 15 millió forintot soknak tartja, kevesebbet kell betervez-
ni. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Összegszerűen? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
3 millió forintnál sosem volt több. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ez egy javaslat? 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
3 millió forintot javasolt maximum. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
A múltkori ülésen elfogadták a szociális rendeletre készített koncepciót. Hónap végén újra 
eléjük kerül, ott kell majd ezt is figyelembe venni. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
4. oldalon csak kiadás van és egyensúlyba kellene hozni. Akár temetésenként a szolgáltató 
egy bizonyos összeget, használati díjat fizethetne.  
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Az a baj és azt szem előtt kell tartani, hogy ezt nem a szolgáltató, hanem a szolgáltatást 
igénybe vevő fogja kifizetni. Valamint kellene valaki, aki karbantartaná a temetőt. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ha a bevételi oldalát kidolgoznák, akkor abból lehetne temetőcsőszt felvenni, tudnának pénzt 
beletenni, kerítést megcsinálni. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Meg kellene nézni a pénzügyi oldalát, ettől többet nem fognak látni, később is tudnak módosí-
tani. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Önkormányzati ingatlanok bérbe adása 5. oldalon van. A bevételi címsornál van 3,2 millió 
forint feltüntetve. Ez mindenféle tulajdonból földekből is származó bevétel? 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Nem, csak lakóingatlanból származó. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ingatlanoknál 7-10 ezer forintnyi bérleti díjak vannak. Ebből maximum minden évben egy 
ingatlan tetőszerkezetét tudnák megcsinálni, semmi mást. Több összeget képzelne el, amiből 
egy-egy ingatlant fel tudnának újítani. Van vagy 10 lakóingatlan, nem? 
 
Borvák Erzsébet, aljegyző, igazgatási csoportvezető: 
 
Nem tudja pontosan mennyi ingatlana van az önkormányzatnak. 
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dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Lehetne kétfelé kategorizálni az ingatlanokat. Szociális igény szerint és egyéb kategóriába. 
Hiszen 7-8 ezer forint 150 m2-es lakásért, hát nem tudja… 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Azért nem tudnak ide magasabb számot írni, mert akkor módosítani kell a rendeletet. Ha ki-
dolgozza a hivatal és meglesz a rendelet, akkor tudnak emelkedést tervezni. A művelődési ház 
és egyéb bevétellel van ez a 3,2 millió forint megtervezve. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Szeretné kérni, mert szerinte év közben is tudnának módosítani ezen. Kérte ebben a félévben 
kerüljön eléjük. Szeretné látni mennyi lakóingatlan van, esetleg felértékeltetni is azokat. A 
közgyógyellátásnál őt is meglepte a 15 millió forint. Feleslegesnek tartja a 15 milliót beállíta-
ni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Megkérdezte, hogy nem elírás? 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Fiktív elírás lehet, 5 millió forint vagy maximum 6 millió forintra javasolta módosítani. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Hová lehetne a fennmaradó 9 milliót beírni. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Egyetlen egy helyre az egyébbe. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Visszavonja a 3 millió forintos javaslatát. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A rehabilitációs befizetés azt jelenti, hogy nem sikerült találni rehabilitációs személyt? 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
25 fő feletti létszámnál 1 fő lehet. Most úgy jött ki, hogy 27,2 fő ellátott volt és van egy reha-
bilitált, ami beszámít. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Érti. 
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Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
9. oldalon az értékmegőrzésre való tekintettel, elmondta a skanzen teljes egészében látogatha-
tatlan, valamint a kosárfonó teremre is kell fordítani némi összeget. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ha nyerne a pályázat, akkor lehetne átcsoportosítani rá. Persze lehet rá tervezni, de annál szű-
kösebb a költségvetés és ha sikerülne a pályázat, akkor meglenne a mozgástér. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Egyszerű festéssel is egyet értene. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Karbantartási keret is elég arra, a pénzügyet kellene megkérdezni. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Lehet változtatni rajta, a tartalék terhére tud módosítani rajta. Meg kell nézni a szakfeladatot, 
mert nem tervezte be. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Legyen kidolgozva milyen költségigény vonatkozik a festésre. Ennyi? 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Egyelőre igen. Illetve nem tudja, hogy a természetvédelemmel hogyan tudnak egyezkedni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem tudja mennyire megterhelő a hivatalnak a sok papír, de egy táblagép megvásárlásával 
nem tudja ki az, aki egyetértene. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Nem biztos hosszútávon kifizetődő lenne. Bölcs javaslat, de nem biztos, hogy célszerű. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
A költségvetés főösszesítőjét nézve azt látja, hogy 62 millió marad működési célú tartalékke-
retre, gyakorlatilag mínuszos a költségvetés. Tavalyi év még rosszabb volt, érkezett a csator-
názáshoz plusz pénz, illetve eleve vigyáztak a költségekre. Bízik benne így is marad. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Külsős tagok tiszteletdíját nem szeretné megszavazni. Sokkal többet elvárna Papp Mónikától 
is. Kiss Lajostól is elvárná, hogy az adatokkal tisztába legyen. Javasolta az összeget tegyék 
tartalékba. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Melyik oldalon van. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Első oldal. Javasolta, hogy az Apraja Falva családi napköziben csak szociálisan rászorult csa-
lád kapjon támogatást és az önkormányzat működtessen családi napközit. A növénytermesz-
tésnél 9. oldalon 10 millió 637 ezer forint van írva, tavaly 3 millió forintot produkáltak el-
adásból. Ha ilyen beruházást eszközölnek itt a hivatal részéről a későbbiekben nyereséget 
termeljenek. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Megkérdezte, hogy a 2014. évi költségvetési adatokat megnézte-e? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Igen, ezt mondta. 6 millió forint bevételt számolt. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ő csak 4 millió forintot számolt és ebből 2 millió volt a bevétel. Tehát csak 2 millió a nyere-
ség. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem tudja támogatni a költségvetést, ennek egyik oka, hogy az óvodánál ingyenes étkeztetés 
lesz. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az még nem biztos. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Milliós tételeket nem lát betervezve a költségvetésbe. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Június környékén célszerű dönteni, hogy az önkormányzat visszaveszi-e az iskolát, akkor kell 
megtervezni a költség oldalát. Utána lehet dönteni, hogy adja-e az önkormányzat az államnak 
az iskolát. Az is lehet az államnak nem is kell tovább. Jelenleg nem betervezhető. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
A Kft.-nek megint 1,3 millió forint lett átutalva, a sebváltó megjavítása 2 millió forint. A Kft. 
felszámolás alatt áll és folyamatosan utalják a pénzt. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
A Kft.-n történő elvégzésnek az a jelentősége, hogy az önkormányzat számára költséghatéko-
nyabban jön ki a dolog, mivel a Kft.-nek van lehetősége az Áfa-t visszaigényelni, az önkor-
mányzatnak pedig nincs. Az önkormányzat részére pluszosnak kell lenni az Áfa oldalról néz-
ve. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
7. oldalon van, hogy a BÁCSHOSZ éves bérleti díja 70 millió forint, ennek duplájával kell 
hozzájárulni a tiszapart takarításához. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Milyen 70 millió forint? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
130.000,- Ft, elnézést. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ők végzik el. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
41.000,- Ft idegenforgalmi adót szednek be. Irreálisan kevés. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ezzel nem tudnak mit kezdeni, ennyit vallnak be, sajnos. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Az elején olvasható, a védőnői szolgálat bevétele nőtt 1,5 millió forinttal, de ahogyan ő össze-
adja, nem igazán jön ki az összeg. Ez be van tervezve? 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Tavaly előtt 3.5 milliót kaptak és ő megkapta a tavalyi összeget, ami 4.261.000,- Ft volt. Ha 
megnézik a két kormányzati funkciót, teljesen egyensúlyban van. A bevétel egyezik a kiadás-
sal. 
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dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Érti, de megtalálja a 1,5 millió forintot a beruházásba. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Nem, a bevételek között van. Felemelték. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Mire költik? 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Bérekre és a többit betette tárgyi beruházásra. Ez még képlékeny. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A kettőt adta össze, de nem jön ki az összeg. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
A lényeg az, le legyen fedve. Többet kaptak, de nem kerül annyiba, ezért lehetőség van fej-
lesztésre. Ha nem költik el, akkor az OEP vissza fogja kérni. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ez rendben van, csak szerette volna tudni, mire költik el. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ezután jön még, hogy mire költik el. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Van valami elképzelés? 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
A védőnők döntik el. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A tetőt kellene megcsinálni. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Tárgyi eszközre van írva. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Az dologi kiadás, beruházás. Azért, mert tárgyi eszközre lesz téve, nem biztos, hogy el is lesz 
költve. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Akár a tetőt is fel lehet újítani? 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Igen. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Sokkal jobban járnak, ha az Apraja Falvát támogatják, minthogy saját családi napközije le-
gyen az önkormányzatnak. Hány főre kérték a támogatást? 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
14 főre. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
2 x 7 csoport van, de ez attól is függ éppen mennyi gyerek van beíratva. 14.000,- Ft volt a 
kérelmükben, de 13.000,- Ft került betervezésre. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Úgy tudja kértek bővítést? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Nem kértek, ennyi a létszám. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Kértek bővítés a Munkácsy utcára, de nem kapták meg. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Érdekelné, hogy a bérleti díjak behajtása hogyan működik. Mert tudomása szerint van olyan 
személy, aki évek óta nem fizeti. Figyeli ezt valaki?  
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dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Jogcím nélkül lakáshasználó. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Óvodánál van egy 600.000,- Ft-os gázdíj. A szolgálati lakás átalakítása során nem került sor a 
konvektorok lecserélésére. Szerinte a kazán elbírná még ezt. 600.000,- Ft biztos nem lenne 
elég lecserélni radiátorra, de megtérülne néhány év alatt. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Erre azt lehetne, hogy a hivatalnak javaslatot kell kidolgozni milyen költségbe kerülne, ár-
ajánlatokat kérni. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ha belekerülne 2 millió forintba is, de 3 év alatt megtérülne. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Igen, de konkrét javaslatra lenne szükség. Radiátorok viszonylag kedvező áron kaphatók. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az intézmények működéséhez hozzá kell tenni bizonyos összeget, a három intézménynél kb. 
20 millió forintot. Csak arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy az intézményeknél is 
takarékoskodjanak. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
21. oldalon van, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára 
lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosítást. Tehát a polgármester év közben, ha a költségvetés meg 
is van szavazva, teljes jogkörrel átcsoportosíthat. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Az van írva, hogy a rendelet lehetővé teheti, de nem teszi lehetővé. Feltételes mód, ilyen nincs 
benne, nem szavaznak róla. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Szavazhatnak róla. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Nem, mert nincsen indítvány és nem is lesz. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
A 2014-es költségvetésben is mennyi átcsoportosítás történt, akkor csak lehetővé tette? 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Nem. Konkrét módosítások tehát: 6 millió forint közgyógyellátásra, a maradék 9 millió forint 
a tartalékba kerüljön, valamint a külsős bizottsági tagok személyi kiadásai törlésre kerüljenek 
és az általános tartalék keret terhére kerüljön beírásra. 
 
Szavazásra bocsátotta a 6 millió forint összeg elfogadását közgyógyellátásra. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
20/2015.(II.12.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása, a közgyó-
gyellátás tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testületnek, hogy közgyógyellátásra 6 millió forint összeg legyen betervezve, a 
fennmaradó 9 millió forint kerüljön tartalékba. 
 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy a külsős bizottsági tagok személyi juttatásai törlésre kerüljenek. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, 3 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
A módosító javaslatok figyelembe vételével szavazásra bocsátotta a 2015. évi költségvetési 
rendelet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
21/2015.(II.12.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testületnek a módosításokkal együtt. 

________________________________________________________ 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpár településen lévő szervezetek támogatásaira 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
              dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Sportegyesület kimagaslóan nagy támogatást kért. Gondolja ez abból adódik, hogy pályáza-
ti lehetőségeik vannak és kellene önrész hozzá. Ha jól tudja, szükség lenne buszra, tudomása 
szerint pályáztak is rá. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
A TAO pályázat keretében be kell nyújtaniuk azt milyen fejlesztéseket kívánnak megvalósíta-
ni. Ezt a fejlesztési tervet hagyja az MLSZ jóvá, akkor derül ki számukra mekkora azaz ösz-
szeg, amit nekik társasági adóban össze kell szedni, hogy az önrész (10-30% között mozog) 
segítségével meg tudják valósítani a teljes tervet. Ha nem tudják összeszedni a társasági adót a 
cégektől, akkor a tervet sem tudják megvalósítani. Ami biztos, hogy be van adva a terv, ami-
ben lehet szerepel egy busz. Nem tudja jóvá hagyták-e már. Az önkormányzat részéről a tá-
mogatás mértéke az alapműködéshez van igazítva és amennyiben nyer a terv, akkor biztosan 
be fogják mutatni a tervet, hogy mit tudnának megvalósítani a társasági adóból, ami rendelke-
zésre áll és ehhez kellene az önerő. Akkor kellene elővenni. Úgy gondolja, hogy alaptámoga-
tásként 2 millió forint elegendő számukra a működésre. Nem hiszi, hogy az önkormányzat ne 
támogatná őket, ha szükséges. Reális összegnek tartja a 2 millió forintot. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
A Mozgáskorlátozottak Egyesülete kapja a támogatást? Nem a tiszaalpári csoportra vonatko-
zik? 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Mint elszámolható maga az egyesület kapja meg a támogatást, de valószínűleg a helyi csoport 
kapja ténylegesen az összeget. 
 
Papp Mónika, a bizottság tagja: 
 
Igen, ők kapják. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek, ha kértek 300 ezer forintot, akkor legalább 
200 ezer forintot adjanak nekik. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Nem 3H-s, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekről van szó, csak hátrányos helyzetű gye-
rekekről. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem baj, akkor hátrányos helyzetű gyerekekről van szó. Nem hiszi, hogy tudnának menni 
kirándulni stb. A szülők nem tudnak kellőképpen hozzájárulni az üdültetéshez. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Természetesen sok mindent lehetne elmondani ehhez. Tavaly 100.000,- Ft-ot kaptak. A prog-
ram nincs itt, hogy mit szeretnének megvalósítani a 300.000,- Ft-ból. Véleménye szerint, ha 
emelnek is rajta a tavalyi összeghez kell igazodni. 20%-os emelést lehet támogatni, de ők még 
akár fordulhatnak alapítványhoz is. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem beszélt senkivel, de nem véletlen tervezhették be. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
A hátrányos helyzetű nem feltétlen jelenti azt, hogy nagyon rossz anyagi körülmények között 
lévő szülők gyerekeiről van szó. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
200 ezer forintot javasolt. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Erre vonatkozóan javasolt számukra 140.000,- Ft-ot. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Lenne egy meglátása, hogy a Horgász Egyesület 180 ezer forintot kapott, a többi hasonló 
egyesület pedig 300 ezret. Miért? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azért lett kevesebb a Horgász Egyesület támogatási összege, mert őket a BÁCSHOSZ még 
tudja támogatni. 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint, hogy fennhangja ne legyen célokat, programokat, rendezvényeket kellene 
támogatni. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Egyet értett Kiss Lajossal, a Lovas Egyesület is sok rendezvényen jelen volt és még sorolhat-
na több egyesületet, szervezetet is. Javasolta, hogy a Mozgáskorlátozottak Egyesületét plusz 
30.000,- Ft-al támogassák. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Csak az iskolának, az 1-4. pontban 400e forint kerül kiosztásra. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a 4. pontban a HH-s gyermekeknek a 200.000,- Ft elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a 4. pontban a HH-s gyermekeknek a 140.000,- Ft elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
22/2015.(II.12.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a szervezetek 2015. évi támogatása, az iskola HH-s gyerekek táborának támoga-
tása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta a szervezetek 2015. évi támogatását és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek, hogy a 4. pontban az Árpád Fejedelem Általános Iskola HH-s gyerekek táborát 
összesen 140.000,- Ft-al támogassa. 
 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Mozgáskorlátozottak BKM-i Egyesület helyi csoportjának 180.000,- 
Ft-al való támogatását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
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23/2015.(II.12.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a szervezetek 2015. évi támogatása, a Mozgáskorlátozottak BKM-i Egyesületé-
nek támogatása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta a szervezetek 2015. évi támogatását és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek, hogy a 21. pontban a Mozgáskorlátozottak BKM-i Egyesületét összesen 180.000,- 
Ft-al támogassa. 
 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Mozgáskorlátozottak BKM-i Egyesület helyi csoportjának 150.000,- 
Ft-al való támogatását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a szervezetek 2015. évi támogatásának elfogadását a kiegészítéssel 
együtt. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
24/2015.(II.12.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a szervezetek 2015. évi támogatása tárgyában 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a szervezetek 2015. évi támoga-
tását a kiegészítéssel együtt. 

________________________________________________________ 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
2015. évi költségvetést megalapozó rendeletek módosításáról szóló rendelet-
tervezetére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Menyhárt Anett jegyző 
               Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
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dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ismertette a módosítást. A költségvetésben már figyelembe vannak véve a módosítások. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
A PAX és Tavirózsa Otthonokban a térítési díjak 100 ezer forint körül vannak. Itt miért nem 
lehet többet kérni? Talán nem kellene annyival megfinanszírozni. Lehet van aki nem engedhe-
ti meg magának, de vannak olyan családok, akik kifizetnék. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Akarnak-e gondoskodni a hátrányos helyzetű idősekről? 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Van-e olyan személy, aki nem helyi lakos? 
 
Palásti Viktor, Gondozási Központ vezető: 
 
A PAX és a Tavirózsa Otthonokban magasabb a térítési díj, mert más normatívát ad nekik a 
magyar állam. A dologi kiadásokat a MÁK finanszírozza, a béreknél fix összeget ad, ami nem 
fedezi a béreket. Vannak idősebb közalkalmazottak, éjszakai pótlékot kapnak, túlóráznak stb., 
amit a magyar állam nem finanszíroz. A Gondozási Központnak van egy költségvetése, ennek 
van három szakfeladata: étkeztetés, gondozás, házi segítségnyújtás. Ennek a három szakfela-
datnak külön van bevételi és kiadási oldala. Attól, hogy az étkeztetésre 2 millió forintot rá kell 
fizetni, az idősek otthona ellátását nem érinti, a MÁK itt is ad normatívát, ami évek óta nem 
emelkedett. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kérte, a házi segítségnyújtásra térjen ki. 
 
Palásti Viktor, Gondozási Központ vezető: 
 
Ott is normatívát kapnak, a dolgozók bérét nem futja ki. Ami lényeges a személyi térítési díj, 
amit a lakók fizetnek. A jövedelem 80%-át lehet fizetni maximum, de akinek több a jövedel-
me az sem fizeti a jövedelme 80%-át, az maximum az intézményi térítési díjat fizeti. Az pedig 
mindig úgy van megállapítva, hogy van egy kiadási oldala a költségvetésnek, kiveszik belőle 
az állam által adott normatívát és elosztják 12 hónappal. Nem tudják kihozni 0-ra, jogszabály-
oknak is meg kell felelni. Félévente jön ellenőrizni a MÁK. Az előző év alapján kapják meg a 
normatívát, azért próbáltak úgy betervezni, hogy megkapják azt a normatívát mint tavaly. Ha 
sokkal magasabb lesz a térítési díj, akkor nem 18-an fogják igénybe venni a szolgáltatást, ha-
nem csak 8-an és a MÁK leveszi a normatívát és még többet kell hozzátennie az önkormány-
zatnak. 
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Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Nem is azt mondta, hogy 120.000,- Ft-ra emeljék fel, csak annyival, hogy a dolgozókat tud-
nák jutalmazni. Van-e olyan aki, nem helyi lakos és van-e olyan helyi lakos, aki várólistán 
van. 
 
Palásti Viktor, Gondozási Központ vezető: 
 
2013-ban vett fel kettő kecskeméti és egy tiszakécskei lakost, mert akkor nem volt helyi lakos 
és mivel mindig 100%-on kell hogy működjön az intézmény, valamint a működési engedély 
Magyarországra lett kérve, ezért felvette őket. De nem volt olyan, hogy sürgősen kérte volna 
elhelyezését valaki és nem tudta volna megoldani. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Rezsicsökkenésnek kell beállni, mert tavaly felújítás történt. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Osztja Bartók István véleményét és érti az intézményvezető aggodalmát, de azért ahhoz, hogy 
itt is van amortizáció, lehet szükség is lenne a fejlesztési forrásokra az intézménynek. Érde-
mes lenne egy próbát tenni, nem a tavalyi összeget kérni. Tavaly mennyi volt? 
 
Palásti Viktor, Gondozási Központ vezető: 
 
70.700,- Ft. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Csak egy kicsivel feljebb vinni, pl. 80.000,- Ft-ra. Jövőre megvizsgálni azt, hogy az MÁK 
látja-e ennek a lényegét és az önkormányzatnak milyen előnye lehet ebből. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Érti, de az állam nem ad többet, mint a központi költségvetés. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem arról van szó. A vezető azt mondja, ha nagyon megemelik az összeget, akkor az állam 
elveszi a támogatást. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Biztosan tudják, mert kétszer ellenőriztek és leveszik. Visszakérik a különbséget. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Mindenhol ez megy, képviselő úr tudja a legjobban. 
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dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem, ezt nem tudja hogyan működik, azért kérdezi. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Minél jobban levenni az állami támogatást. Az önkormányzatokat sorvasztásnak indítják.  
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Akkor nem javasolna összeg emelést. Viszont a házi betegápolást illetően az 525,- Ft-ot kevés 
összegnek tartja. Véleménye szerint az 1.000,-/óra összeget biztosan lehetne kérni és igény is 
lenne rá. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem lesz igény. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
1.000,- Ft egy órára és nem fizetik meg? Nem gondolja, ismeri a betegeit. 
 
Palásti Viktor, Gondozási Központ vezető: 
 
Minden év novemberben kell a jövő évi igényeket elküldeni. A 2015. évi normatívát a 2014. 
évi költségvetés alapján kapják. Nagyon szigorúan veszi az állam a normatíva igénylést. A 
Hírmondóban minden évben meghirdeti a szolgáltatásokat. Ami a tapasztalata, hogy van 
igény, de amint megtudják, hogy önkormányzati fenntartású az intézmény, ingyen szeretné-
nek mindent. Inkább nem fizetnek az önkormányzatnak. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Elhiszi, hogy így van. Ha viszont azt nézik, hogy 2 x 4 órás ellátásról van szó. A két fő maxi-
málisan tele van munkával és tudja, mert neki is van betege és kevés azaz 1 óra, amit ott tud-
nak tölteni. Csökkenteni semmiképpen sem javasolta. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Az 525,- Ft ki van számolva. 
 
Palásti Viktor, Gondozási Központ vezető: 
 
Igen, normatíva alapján. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Hiába akarja megnövelni, jön a MÁK és büntet. 
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Palásti Viktor, Gondozási Központ vezető: 
 
Biztosan tudja, hogy vissza fogják mondani a szolgáltatatást és még az évi 145.000,- Ft/fő 
támogatást is elbukják. Az időseknél megszigorították a házi segítségnyújtást csak a gondozá-
sért lehet óradíjat kérni. Az idősek pedig azt szeretnék, hogy a gondozónő ne csináljon sem-
mit, csak beszélgessen velük. Tudja, mert kéthavonta ő is ellátogat a gondozottakhoz. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
25/2015.(II.12.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 2015. évi költségvetés megalapozásáról szóló rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2015. évi költségvetés megalapozásáról szóló rendeletet megtárgyalta és elfogadásra java-
solta a Képviselő-testületnek. 

________________________________________________________ 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztvi-
selők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 19/2013. (IX.25.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ismertette a rendeletet. 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet módosításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
26/2015.(II.12.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára 
biztosított juttatásokról szóló 19/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosítása tár-
gyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított jut-
tatásokról szóló 19/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosítását megtárgyalta és elfo-
gadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 

_____________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Gondozási Központnál, valamint a Konyhán foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére nyújtott támogatásokról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a közalkalmazottak részére történő juttatások elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
27/2015.(II.12.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Gondozási Központnál, valamint a Konyhán foglalkoztatott közalkalmazot-
tak részére nyújtott támogatásokról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Gon-
dozási Központnál, valamint a Konyhán foglalkoztatott közalkalmazottak részére az alábbi 
támogatásokat biztosítsa 2015. január 1-jétől: 
 
1. A törzsgárda jutalom 

Az intézmény közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói törzsgárda jutalomra jogosul-
tak. 
A törzsgárda jutalom feltétele az intézménynél eltöltött 10, 15, 20, 30, 40 év, beszámítva 
ebbe a dolgozó áthelyezését. 
Az egyes fokozatok elérésekor keresettől, beosztástól függetlenül az alábbi pénzjutalom-
ban részesül a közalkalmazott: 
 

1. fokozat 10 év a mindenkori pótlékalap 300%-a 
2. fokozat 15 év a mindenkori pótlékalap 500%-a 
3. fokozat 20 év a mindenkori pótlékalap 600%-a 
4. fokozat 30 év a mindenkori pótlékalap 600%-a 
5. fokozat 40 év a mindenkori pótlékalap 600%-a. 
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A törzsgárda-jutalom kifizetésének időpontja az igénylést, illetve a jogosultság időpontját 
követő hónap 5. napja. A törzsgárda-jutalom kifizetésére csak akkor van lehetőség, ha pénz-
ügyi fedezete biztosított.  
 
A törzsgárda jutalomra való jogosultság feltételei: 
∗ a munkáltatónál és jogelődeinél folyamatos munkaviszonyban eltöltött 10, 15, 20, 30, 40 

év, 
∗ a munkavállaló akkor jogosult a törzsgárda jutalomra, ha a jogosultság időpontjában a 

munkáltatóval munkaviszonyban áll, 
 
Az intézmény jogelődjének számít: 

- Általános Iskolák Igazgatósága, Tiszaalpár 
- Árpád Fejedelem Általános Iskola, Tiszaalpár 
- Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár, Tiszaalpár 
- Nagyközségi Önkormányzat, Tiszaalpár 
- Pejtsik Béla Tiszaalpár Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 
- Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda. 

 
A törzsgárda jutalmat a munkáltatónál írásban kell igényelni. 
 
2. Családalapítási támogatás 

Családalapítási támogatásra jogosult az a közalkalmazott, akinek az adott költségvetési 
évben gyermeke született. A családalapítási támogatás mértéke gyermekenként az öregsé-
gi nyugdíjminimum legkisebb összege. 
A kérelemhez mellékelni kell a gyermek születését tanúsító anyakönyvi kivonatot. 

 
3. Szociális támogatás 

A közalkalmazott számára a következő szociális támogatások nyújthatók: 
a.) temetési segély; 
b.) tartósan fennálló keresetkiesésre nyújtott támogatás. 

 
Temetési segélyre jogosult az a közalkalmazott akinek a Ptk. 8:1.§. (1) bekezdésében fel-
sorolt közeli hozzátartozója hunyt el. A támogatás mértéke az öregségi nyugdíjminimum 
legkisebb összege. 
 
A közalkalmazottnál tartósan fennálló keresetkiesés miatt megváltozott anyagi helyzeté-
nek enyhítése céljából nyújtott támogatás mértéke évente maximum 30.000,- Ft/fő. A tá-
mogatás mértékéről a Gondozási Központ esetén az intézményvezető, a Konyhán foglal-
koztatott közalkalmazott, valamint a Gondozási Központ Vezetője esetén a polgármester 
dönt. 
 

4. Cafetéria juttatás 
A közalkalmazott havonta 5.000,- Ft értékű Erzsébet utalványra jogosult. 

_____________________________________________________ 
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6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a települési képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 1/1997.(II.21.) önkormányzati ren-
delet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök /dr. Vancsura István polgármester  

               dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ismertette a rendelet módosításának lényegét. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mivel úgy javasolták annak idején, hogy nem kapnak tiszteletdíjat, így továbbra sem javasolta 
részükre adni. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Győri István javaslata, ne legyen tiszteletdíj megállapítva a bizottsági külsős tagok részére, ne 
szavazzanak róla. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint megérdemlik. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Módosító javaslatként annyit tett hozzá, hogy ne azonos tiszteletdíjat kapjanak a képviselők-
kel, hiszen ők is munkát végeznek. Egyik ok, hogy van egy választott tisztségviselő és van 
egy meghívott, akit a testület választ be. A másik ok, hogy alapvetően a képviselőknek van 
felelősségük. Javaslata, hogy fele mértékben állapítsák meg a tiszteletdíjukat. 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy a külsős bizottsági tagok a képviselői tiszteletdíj felét kapják. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodással 
– nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy a külsős bizottsági tagok ne kapjanak tiszteletdíjat. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 6 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot. 
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dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztett eredeti rendelet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Megállapította, hogy egyik javaslatot sem fogadta el a bizottság. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
A képviselői tiszteletdíj felének az összegét kell feltenni szavazásra. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Feltette, az első volt. 

___________________________________________________________ 
 
 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) Ör. számú rendeleté-
nek módosítására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

                 dr. Menyhárt Anett jegyző /Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ismertette a módosítást. Komplett táblázat készült róla. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kifizetések történtek? Nem tudja pontosan melyek azok. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
A hivatalban felteheti kérdéseit, választ kaphat rá. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem tudja mi indokolta, hogy milliós tételek kerültek kifizetésre. A képviselő-testület nem 
tudja kellőképpen ellenőrizni a mezőgazdasági beruházásokat, a gázolaj felhasználást, a Kft.-
t. Mind veszteséget termelnek. 
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dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Megkérdezte van-e javaslata a költségvetés módosításához? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Csak annyi, hogy nem látja át az egészet. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Elég részletesen levezeti a szöveges rész, miért szükséges a módosítás. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Látják-e a képviselők mennyi pénz van eldugva a költségvetésben, mennyi pénz megy el taka-
rítani, mennyi pénzt vissza lehet tartani? 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a 2014. évi költségvetés módosításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
28/2015.(II.12.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet módosí-
tása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítását megtár-
gyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 

_____________________________________________________________ 
 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Több tárgyalandó napirendi pont nem volt, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 18:25 órakor 
bezárta rendkívüli ülését. 
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  dr. Csernus Tibor  :/                                                /:  Csernák Zsolt Sándor  :/ 
      levezető elnök                                 a bizottság elnöke 

 
 
 


