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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 1275/2015. 
 
 
 

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

Bizottságának 2015. február 27-én tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  Ajtai Elemérné, Bartók István, 
  Győri István, Papp Mónika (5 fő) 

dr. Menyhárt Anett jegyző 
dr. Vancsura István polgármester 

 
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
   Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
   Bartucz István településüzemeltetési előadó 
   Barcsik László ügyvezető 
 
Napirendi pontok tárgyalása közben érkezett bizottsági tagok:  Kézsmárki László, 
            dr. Vancsura Zoltán 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok:  dr. Csernus Tibor, Kiss Lajos 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Török Annamária 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 17:10 órakor megállapította, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes. Elmondta dr. Csernus Tibor és Kiss Lajos nem tud részt venni az ülésen. 
Kézsmárki László és dr. Vancsura Zoltán később érkeznek. A jegyzőkönyv hitelesítésére fel-
kérte Bartók István bizottsági tagot. Megkérdezte Bartók Istvántól elfogadja-e a felkérést? 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Előre vennék a Rentner Kft. kérelmét, az 1. napirendi pontot, pedig akkor kezdenék el tár-
gyalni, ha a plébános úr megérkezik. 
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Szavazásra bocsátotta a napirendi pontok sorrendiségének elfogadását a módosításokkal. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Előterjesztés Rentner Kft. kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 

      Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Barcsik László ügyvezető 
 

2. Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározatása tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Menyhárt Anett jegyző 
              Kiss Mária óvodavezető 
 

3. Előterjesztés dr. Vancsura István polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyásá-
ról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

4. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének pénzbeli 
és természetbeni települési támogatásokról szóló ……../2015.(…) Ör. számú rende-
letére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
              dr. Menyhárt Anett jegyző /Borvák Erzsébet aljegyző 
 

5. Javaslat a Római Katolikus Plébániával kötendő együttműködési megállapodásra a te-
lepülés területén fekvő temetők fenntartására, üzemeltetésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Kéri Vencel plébános 
 

6. Előterjesztés létszámstop feloldásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
       dr. Menyhárt Anett jegyző  

 
7. Előterjesztés közmeghallgatás időpontjára, helyére, napirendi pontjaira 

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

8. Előterjesztés Tiszaalpár nagyközség területén fekvő 033 hrsz. ingatlan megvásárlására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
              Boris Ferenc igazgatási ügyintéző 
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9. Tájékoztató a 2015. évi közfoglalkoztatási tervekről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
              Bartucz István településüzemeltető 
 

10. Előterjesztés az I. számú háziorvosi rendelő bővítésének megvizsgálása tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
              dr. Menyhárt Anett jegyző / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

11. Beszámoló a szervezeteknek 2014. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasz-
nálásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 

            Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

12. Javaslat a település közterületeinek szépítése tárgyában 
     Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
     Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
                   Szécsényi Imre településüzemeltető 
 

13. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonat-
kozó közszolgáltatás megszervezésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

14. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő, 432 hrsz-ú, 
6066 Tiszaalpár, Mátyás kir. u. 34/1. ingatlan vonatkozásában érkezett vásárlási szán-
dékról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

15. Előterjesztés Pácsa Lászlóné önkormányzati lakás iránti kérelmére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

16. Előterjesztés önkormányzat részére GPS megvásárlására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

17. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelme 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

18. Kérelem informatikai terem kialakításához a Pejtsik hagyaték terhére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

19. Előterjesztés Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiummal való 
együttműködési megállapodás megkötése tárgyában az iskolai közösségi szolgálat kö-
zös lebonyolításáról 
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Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

20. Bejelentések 
ZÁRT ÜLÉS 

 
21. Előterjesztés a Tiszaalpár, Hunyadi J. u. 14. számú önkormányzati tulajdonú ingatlan-

ban tartózkodó személyek kiköltöztetésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
              Borvák Erzsébet aljegyző 
 

22. Előterjesztés a Tiszaalpár, Ady E. u. 62. számú önkormányzati tulajdonú ingatlanban 
tartózkodó személy kiköltöztetésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

23. Kovács Józsefné 6066 Tiszaalpár, Kossuth u. 2. szám alatti lakos építési anyag iránti 
kérelméről  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Rentner Kft. kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 

      Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Barcsik László ügyvezető 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a kérelmet. A parkoló rendbe tételét kéri ügyvezető úr, mert az aszfaltozás után 
még rosszabb a helyzet. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
A kivitelezőnek figyelembe kellett volna venni, hogy milyen viszonyok vannak az adott terü-
leten. Vissza kellett volna marni az utat. Felírhatnák a hibavételi listára. A Duna Aszfaltot 
kellene megkeresni, hiszen nekik kell helyreállítani a mérnöki stábbal, mert nem megfelelően 
lett kivitelezve. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Teljes aszfaltborítás került rá. Nem lehet a Duna Aszfaltnál kereskedni. Mondhatna sok utcát 
ami elég rossz állapotban van. Ott a mozinál van egy ártéri kút, ott megy lefelé egy betoncső-
rendszer. Ezt mindenféleképpen az önkormányzat kötelessége elvezetni, rendbe kell tenni, ki 
kellene takarítani. Egyszer már ki lett takarítva a 80-90-es években az árokrendszer. Kész van 
a rendszer csak ki kellene takarítani és utána lehet tárgyalni a vállalkozóval. Ismeri a terveket 
nem kellett a Duna Aszfaltnak felmarni az utat. A csatorna rendszert kell előbb rendbe tenni. 
 



6 

 

Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Ha végül is nincs ott csatornacső, nem volna nagy összeg elvinni onnan a vizet, úgy hogy még 
gép is van. Járható út lehet ez is, nem tartja nagy költségnek. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Azért mondja biztosan, mert emlékszik rá, hogy olyan ártéri kút volt, ahol állandóan folyt 
régen a víz. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem gondolja, hogy a Duna Aszfalttal lehet üzletelni. Valóban nem volt dolga felmarni az 
utat. Amit meg tudnak csinálni a vízelvezetés. A jövő héten el tudják kezdeni, valóban tartha-
tatlan, hogy sártenger legyen, jövő héten ezzel kezdenek, ha van csatorna úgy, ha nincs akkor 
a másik módszerrel. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ő is úgy emlékszik volt ott csatorna, a kanyaron belül volt egy rács, ráhúzták az aszfaltot. 
 
Barcsik László, ügyvezető: 
 
Gyakorlatilag mindegyik megoldás egy megoldás. Amit Bartók István ajánlott több évi per 
lenne, nem tudja kinek a felelőssége ezt rendbe hozni. Az otthonnál fontos, hogy megszüntes-
sék a vizet, mert mindig van forgalom. Nem tudja létezik-e a csatorna, valamint azt sem, hogy 
annak a kitakarítása lehetséges-e. A szimpatikusabb ötlet, hogy kialakítanának egy elvezetőt. 
Szeretne egy jegyzőkönyvet hogyan fogják ezt elvégezni, mert ha azt a sok mindent kitakarít-
ják, ott marad egy nagy üreg. Keskenyebb lett az út ki fog törni az oldala, nehogy nagyobb 
bajt csináljanak, mint ami most van. Ha szakértő megnézi és úgy gondolja jó, akkor elfogadja. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Lehetne díszburkolatú téglából is megcsinálni. 
 
Barcsik László, ügyvezető: 
 
A parkoló nem a Rentner tulajdona. Közterületen nem is építhet, mert jönnek és megkérdezik 
mit csinál. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A Díva Szalon előtt is ki lett építve díszburkolattal a bejáró. 
 
Barcsik László, ügyvezető: 
 
Vele szembe lakik a Duna Aszfalt főnöke, ott meg van csinálva, eléjük meg odahordták a sit-
tet. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megnézik jövő héten. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Jegyzőkönyv nem szükséges az otthonnak, mert csak a közútkezelő felé van kötelezettsége az 
önkormányzatnak. 
 
Barcsik László, ügyvezető: 
 
Már fél évvel ezelőtt megírta a levelet, ugyanezt megírta a Duna Aszfalt felé is. Magyar Nán-
dorral többször beszélt már, felkészült erre, megígérte meg fogják oldani. Ott egy betonos 
parkoló volt és olyan anyaggal töltötték fel, amivel az országutak szélét. 4 családi ház hozzá-
járulásának árát fizette ki a csatornázásért. Jogosnak érezte, mert hosszú is a rész, ahol be kel-
lett vinni a csöveket. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Hosszadalmas lesz biztos, közút mellett nem áskálhatnak. Véleménye szerint lenne idő egy 
kicsit a Duna Aszfaltot is zaklatni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Itt a művelődési ház előtt is megoldották. Meg kell mindenképpen oldani közútkezelő bevo-
násával. Minden hibát meg kell oldaniuk. Megfelelő lesz? 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Büntetnek érte. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Jövő héten megvizsgálásra kerül. 
 
Barcsik László, ügyvezető: 
 
Igen, megköszönte a segítséget és jó munkát kívánt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározatása tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Menyhárt Anett jegyző 
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              Kiss Mária óvodavezető 
  

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Eddig 5 éves kortól volt a beiratkozás az óvodába, most már a 
törvény szerint 3 éves kortól kötelező. 
 
Szavazásra bocsátotta a beiratkozás időpontjainak elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
29/2015.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 2015/2016-os nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának meghatáro-
zása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2015/2016-os nevelési évben Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat fenntartásában lévő 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodába az óvodai beiratkozás időpontját megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek az alábbi időpontokat: 2015. április 20-án hétfőn 
800-1600 óráig, 2015. április 21-én kedden 800-1600 óráig. 
A Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói közlemény közzététe-
lére. 
 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés dr. Vancsura István polgármester szabadság ütemezésének jóvá-
hagyásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felhívta a figyelmet, hogy egy tervezetről van szó, tehát módosulhatnak az időpontok. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátott a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 



9 

 

30/2015.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága dr. Vancsura István polgármester szabadság üzemezésének jóváhagyása tár-
gyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
dr. Vancsura István polgármester 2015. évi szabadság ütemezését az alábbiak szerint javasolta 
elfogadásra a Képviselő-testületnek: 
 
2015. április 3.      1 nap 
2015. június 1. – 2015. június 12.    10 nap 
2015. július 6. – 2015. július 17.    10 nap 
2015. július 27. – 2015. augusztus 7.    10 nap 
2015. december 21. – 2015. december 31.   8 nap 
 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló ……../2015.(…) Ör. számú 
rendeletére 
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 a rendelet-tervezetet. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Megkérdezte, hogy a 4. oldalon a gyermeknevelési támogatás összege lehet maximum 7.000,- 
Ft. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
2 x 7.000,- forint. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Megköszönte a kormányhivatalnak a tájékoztatást, amelyet küldtek. Volt a Cigány Nemzeti-
ségi Önkormányzatnak három határozata, a kerekasztalba egy fő CNÖ tagot delegáljanak, a 
rendeletet elfogadták, valamint szociális bizottság megalakítását kezdeményezték. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Kérdése volt, hogy a szociális kerekasztalba delegált személy ki legyen. 
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Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Úgy gondolta, ha a testület szeretne dönteni róla, akkor tegye meg. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Akkor a CNÖ Képviselő-testületéből delegált személy. Majd lenne egy testületi ülés és akkor 
ott megneveznék ki legyen, nem lehet egy tagja, hanem csak általa delegált személy. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Örül, hogy a szociális bizottságot kezdeményezték. Van 6 millió forint a költségvetésben mél-
tányossági közgyógyellátásra. Azt még írják bele, hogy ha a házi orvos engedélyezi 10.000,- 
forintig a gyógyszer költséget és amennyiben alkalmas rá, akkor kapja meg. Ha nem szakor-
vos 6.000,- Ft-ig, ha szakorvos 10.000,- Ft-ig. Elsősorban gyógyszerre, de ha másra van szük-
sége, akár élelmiszerre, arra is költheti. Át kell gondolni, mert magas a 230%. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Kaptak egy papírt, amin rajta van, hogy nézik a jövedelmet. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Persze, hogy nézik, de most mások a feltételek. Olyan embereken segítenek, akik nem biztos, 
hogy rászorultak. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Akkor mi legyen a módosító javaslat? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az orvosok kiírják a méltányossági közgyógyellátást, de nem fér bele, hogy bemenjen a já-
ráshoz, de az önkormányzat jóváhagyja. A támogatás feltételének jövedelemhatára az öregsé-
gi nyugdíjminimum 160-180%-a legyen. 
 
Papp Mónika, a bizottság tagja: 
 
Vegyék lejjebb a jövedelem korlátot? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A havi gyógyszerellátás költsége az öregségi nyugdíjminimum 25%-át el kell, hogy érje, ami 
2008. óta 28.500,- Ft. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ahhoz van viszonyítva, de hogy milyen jövedelme lehet, az a 230%-hoz van viszonyítva és 
adnak 5.000,- Ft-ot. Meg lehet nézni mire fogja költeni. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Be kell hozni a számlát, mit vásárolt rajta. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
A rendszer mutatja. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A rendszerbe nem váltják ki a rendelvényeket. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Először adnak pénzt és utána hozza be a számlát. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kimaradt belőle, hogy bizonyos eseteknél nem adják a támogatást. Ha például alkoholista, 
dohányzik, kábítószert fogyaszt, tegyék bele. Ezeknek egy része, aki segélyt kér vagy támoga-
tást, sajnos ezekkel a szerekkel él. El kellene dönteni mi a fontosabb. Semmiképpen nem ja-
vasolta a bizottságot, van amikor 1 óra alatt kell dönteni tehát a bizottságnak naponta, kétna-
ponta, kéthetente kellene ülésezni. Ki fogja ezt, melyik képviselő felvállalni? 
 
Papp Mónika, a bizottság tagja: 
 
Ha diszkriminálnak, akkor a cukorbetegeket is ide vehetnék? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Itt arról van szó, hogy ezek az emberek támogatást kérnek, de nem arra költik, ami életszük-
séglet a számukra. 
 
Papp Mónika, a bizottság tagja: 
 
Egyetértett. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A talajsüllyedés, a belvíz nagyon sok ingatlant érint. Véleménye szerint vegyék ki a rendelet-
ből, mert nagyon visszaélhetnek vele. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Most is bekerült zárt ülésre a segélyekről történő kimutatás. Lehet véleményezni. 
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Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Múltkor is elmondta, amikor napirenden volt a Bálint testvérek kérelme, hogy ne felejtsék el 
felnőtt emberek, volt biztosításuk. Nem polgármesteren múlt, hogy ad-e nekik támogatást, 
hanem mindenkin, aki itt szavazott, így döntött a többség. Ne vesse polgármester úr szemére. 
Sok emberrel van probléma, sokan keresik meg. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ha tisztán megy a játék, akkor mi a probléma azzal, hogy a bizottság is látná ezeket a kérel-
meket. Felhatalmazzák Borvák Erzsébetet, nem csinálhatnak olyat, hogy a polgármester úr 
zsarolja, hogy márpedig akkor is férjen bele a segélybe. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megint belement olyan személyes vádaskodásba képviselőtársa, aminek semmi alapja nincs, 
fejezze be. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ismertette a módosításokat. Jövedelemhatár csökkentés konkrétan mennyi legyen? 
 
 

dr. Vancsura Zoltán a bizottság tagja 17:57 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
180% 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ne felejtsék el, hogy a legrászorultabbak kapják a járástól, ez a támogatás másoknak jár. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem az anyagiakat nézi, hanem a leszázalékoltság állapotát. 80% alatt nincsen. A méltányos-
ságit meg kellene tartani, de ez annyira kevés, ha változtatnak a szabályokon, akkor nagyon el 
tudnak szállni a költségvetés. Javaslata ne változtassanak semmin, ugyanazon elvek alapján 
bírálják el, mint a régi rendszerben, ugyanazon határértékek legyenek. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Egyet értene, de alkotmány ellenes. 
 
Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető: 
 
Erről is beszámolnának minden hónapban és látná a testület, hogy mennyit költenek. 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
17.§-ban a 4. bekezdésnél elírás történt, nem (2) hanem (3) bekezdésben foglalt pontról tájé-
koztat. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat módosító javaslatát, miszerint a 
szociális kerekasztal tagjai között a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által delegált személy 
is legyen benne. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
31/2015.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a pénzbeli és természetbeni települési támogatásról szóló rendelet módosítása 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a pénzbeli és természetbeni települési támogatásról szóló rendeletet megtárgyalta és elfoga-
dásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 24.§-t egészítse ki a j) ponttal miszerint a szo-
ciálpolitikai kerekasztal tagjainak minősíti a törvényben meghatározottakon és a felsorolt 
szerveztek képviselőin kívül Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 1 fő képviselőjét. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat módosító javaslatát, miszerint 
hozzák létre a Szociális Bizottságot. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – 3 ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás-
sal – nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy a jövedelemhatár csökkentésének mértéke a rendszeres gyógy-
szertámogatás, az öregségi nyugdíj 180%-a legyen. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Senki sem éri el, ezek így is alacsony értékek, ne szórják már ki azokat is, akik bele esnének. 
Próbáljon meg valaki 80.000,- forintból számlát és gyógyszert fizetni, valamint megélni. Így 
visszaveszik majdnem a felére. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
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Ismételten szavazásra bocsátotta, hogy a jövedelemhatár csökkentésének mértéke a rendszeres 
gyógyszertámogatás, az öregségi nyugdíj 180%-a legyen. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 2 ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás-
sal – nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta polgármester úr módosító javaslatát, miszerint idült alkoholista, dohá-
nyos, kábítószer élvező ezekből a segélyekből ne részesüljön. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Hogyan bizonyítják? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nyilatkoztassák a kérelmezőket. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismételten szavazásra bocsátotta polgármester úr módosító javaslatát, miszerint idült alkoho-
lista, dohányos, kábítószer élvező ezekből a segélyekből ne részesüljön. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
32/2015.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a pénzbeli és természetbeni települési támogatásról szóló rendelet módosítása 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a pénzbeli és természetbeni települési támogatásról szóló rendeletet megtárgyalta és elfoga-
dásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy azt egészítse ki a 3.§-al miszerint az idült do-
hány- , alkohol- és kábítószer fogyasztó személyek kérelme különös elbírálás alá esik, ezen 
személyek nyilatkoztatása szükséges. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a talajsüllyedés kivételének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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33/2015.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a pénzbeli és természetbeni települési támogatásról szóló rendelet módosítása 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a pénzbeli és természetbeni települési támogatásról szóló rendeletet megtárgyalta és elfoga-
dásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 15.§. (2) bekezdését módosítsa, miszerint a 
talajsüllyedés szó kerüljön ki a települési támogatás elemi kár elhárítása c. pont alatt felsorol-
takból. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet elfogadását a módosításokkal. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
34/2015.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a pénzbeli és természetbeni települési támogatásról szóló rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a pénzbeli és természetbeni települési támogatásról szóló rendeletet megtárgyalta és a módosí-
tásokkal együtt elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Javaslat a Római Katolikus Plébániával kötendő együttműködési megállapo-
dásra a település területén fekvő temetők fenntartására, üzemeltetésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Kéri Vencel plébános 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az együttműködési megállapodásokat. Miért van kettő megállapodás? 
 
Kéri Vencel, plébános: 
 
Kettő van, mert kettő temető van és kettő plébánia. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
A 2014-ben alkalmazott díjak 2015-ben is változatlanok maradnak? 
 



16 

 

Kéri Vencel, plébános: 
 
Igen. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Módosító javaslata, hogy a megállapodásról értesüljenek azok a szolgáltatók és vállalkozók, 
akik munkát végeznek. 
 
 

Kézsmárki László a bizottság tagja 18:16 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 
Elsősorban arra gondolt, hogy az ott maradt hulladék elszállításáról gondoskodjanak a munkát 
végzők. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Megkérdezte, hogy átadta-e a vállalkozóknak a megállapodást. 
 
Kéri Vencel, plébános: 
 
Nem. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A szabályzatra gondolt. 
 
Kéri Vencel, plébános: 
 
Novák Lajosnak igen, de másnak nem. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta, hogy egy együttműködési megállapodás legyen. 
 
Kéri Vencel, plébános: 
 
Mindkét temető benne lenne? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen, egybefoglalva. Azon belül pedig mindenképpen benne kell lennie, hogy vannak a tulaj-
donosnak és vannak a működtetőnek kötelességei, amiben a működtető az önkormányzat, a 
tulajdonos pedig a plébánia. Sírhelyek ügyintézése, szolgáltatók értesítése stb. lenne a feladat. 
A ravatalozó bérleti díját az önkormányzat határozná meg, a kegyeleti dolgokkal együtt. A 
család hozhat szolgáltatót. A sírköves megkeresése is a plébános úr feladata, a kidobásra ke-
rült fejlécek is egy falba kerülnének megörökítésre. 1 évre kötnének szerződést. 
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Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Plébános urat kérte tolmácsolja a hívek felé, ne dobálják szét a szemetet. 
 
Kéri Vencel, plébános: 
 
Megkérdezte, hogy a temető zárását hogy tudják megoldani. Jelenleg mindenki akkor megy 
be, amikor akar. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az üzemeltető is be tudja vállalni, mindig van közfoglalkoztatott vagy esetleg plébános úr be 
tudja-e vállalni? 
 
Kéri Vencel, plébános: 
 
Jobb lenne a javaslat, hogy valaki bezárja. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Úgy gondolja az egyházzal közreműködő személyek meg voltak elégedve. A nyitva tartást 
nem kellene lekorlátozni, mert november 1-jén sokan kimennek még este a temetőbe. Meg-
kérdezte voltak-e sírrongálások a közelmúltban? 
 
Kéri Vencel, plébános: 
 
Voltak sírrongálók. Természetesen halottak napján és mindenszentek napján tovább lenne 
nyitva a temető. 
 
Bartucz István, településüzemeltetői előadó: 
 
Korlátozott nyitva tartás lehetséges, de ha valaki messziről jön, akkor ki lehessen nyitni. Van-
nak randalírozók, de azért nem olyan mértékben, mint régen. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Novák Lajost sokkal megbízhatóbbnak tartja, mint esetleg egy közfoglalkoztatott személyt. 
Nem tudja kit javasolnának. 
 
Bartucz István, településüzemeltetői előadó: 
 
Van egy személy, akivel nagyon meg van elégedve. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A régi temető sorsát is tűzzék napirendre. Korábban született rá terv, hogy egy kegyeleti par-
kot hoznának létre.  
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, miszerint a ravatalozó kellékeit megvásárolná az 
önkormányzat és bérbe adná temetkezés céljából. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
35/2015.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Római Katolikus Plébánia ravatalozója tárgyában 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal vizs-
gálja meg a ravatalozó kellékei megvásárlásának lehetőségét, annak érdekében, hogy a továb-
biakban Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat bérleti díjat kérne a ravatalozó használatáért. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a régi temető további gondozásáról szóló előterjesztés elkészítését. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
36/2015.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Római Katolikus Plébánia régi temetője tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal ter-
jessze elő az áprilisi soron következő képviselő-testületi ülésre a régi temető további gondo-
zásáról szóló előterjesztést. 
 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Polgármester úr vegye fel az orosz nagykövettel a kapcsolatot, mi legyen az emlékművel? 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az együttműködési megállapodás elfogadását a módosításokkal együtt 1 
évig terjedő időszakra, 2016. febr. 28-ig. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
 



19 

 

37/2015.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Római Katolikus Plébánia és Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat között 
létrejött együttműködési megállapodás tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a Római Katolikus Plébánia között létrejött 
együttműködési megállapodást megtárgyalta és a módosítással együtt elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testületnek, miszerint a két temetőre egységes együttműködési megállapodás kerül 
aláírásra. Az együttműködési megállapodást egy évre - 2016. február 28-ig – kötik a felek. 
 
 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés létszámstop feloldásáról 
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. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Azt sem tudja hányan dolgoznak a hivatalban. Súlyos 10 milliókat feléltek már, hogy több 
embert foglalkoztattak mint kellett volna. Nem tudja mennyire befolyásolja a költségvetést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azért terjesztették elő, mert az előző testület hozott egy ilyen döntést, de ez nyilvánvalóan a 
költségvetésben be van tervezve, értelmetlennek tartja a határozatot. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A normatíva megvan ennyi főre, ha többet vennének igénybe, úgyis bekerül a testület elé. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Milyen munkára szeretnének felvenni személyt? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Kell egy műszaki feladatokra és egy személy iktatásra is, szeretnék meghirdetni a 
Közigálláson is. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A hivatalvezető jogköre azt megítélni hány főre van szüksége ahhoz, hogy jól működjön a 
hivatal. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
38/2015.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága létszámstop feloldása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a létszámstop elrendelésének tárgyában 
hozott 324/2013.(XII.19.) számú határozatát 2015. március 1-jével hatályon kívül helyezze. 
 
 
 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés közmeghallgatás időpontjára, helyére, napirendi pontjaira 
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 közmeghallgatás időpontját és részleteit. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Azt szeretné, ha a szennyvízberuházással kapcsolatosan kifejtené polgármester úr miért kell 
25%-os önrészt befizetni a lakosságnak és mire szeretné felhasználni a megmaradt összeget. 
Közérdekű adatokról van szó. Kérte a kifizetési számlák bemutatását. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ott lesz napirendi pont. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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39/2015.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 2015. évben tartandó közmeghallgatás időpontjáról, helyéről, napirendi pont-
jairól 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 54.§-a alapján 2015. április 13. (hétfő) 17:30 órai kezdettel közmeghallgatást tartson. 
 
Közmeghallgatás helye: Művelődési Ház nagyterem 6066 Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 2. 
 
Napirendi pontjai: 
 
1.  Tájékoztató szennyvízberuházásról 

Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
2.  Tájékoztató az önkormányzat 2014. évben végzett munkájáról, költségvetéséről 

Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
3.  Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi terveiről, beruházásairól, pénzügyi lehetőségeiről 

Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
4. Egyéb kérdések, javaslatok, hozzászólások 

 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár nagyközség területén fekvő 033 hrsz. ingatlan megvá-
sárlására 
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 az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
40/2015.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 033 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a tiszaalpári 033 hrsz.-ú ingatlant 
125.000,- Ft értékben vásárolja meg Cseri Józsefné 2543 Süttő, Petőfi Sándor u. 23., valamint 
Zetkó Imre 1214 Budapest 21., Erdősor u. 42. tulajdonosoktól. 
 
Bízza meg dr. Vancsura István polgármestert, hogy gondoskodjon a megjelölt ingatlanra vo-
natkozó adásvételi szerződések elkészíttetéséről, annak aláírásáról, a tulajdonosváltozás föld-
hivatali bejegyeztetéséről. 
 
A tulajdonjog szerzésének célja az ingatlanon hársfasor telepítése, annak művelése közfoglal-
koztatás keretében történik. 
 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a 2015. évi közfoglalkoztatási tervekről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
              Bartucz István településüzemeltető 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a tájékoztatót. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
A falugazdász segítésére 1 fő közfoglalkoztatottat adna az önkormányzat. 
 
Bartucz István, településüzemeltetői előadó: 
 
Közel 1 éve zajlik ez a probléma. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Hány napot van itt a falugazdász? 
 
Bartucz István, településüzemeltetői előadó: 
 
Nem neki segítene, hanem a gazdáknak, számítógépes segítség kellene neki. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Ki van használva ez a létszám, a másik személy a skanzenhez kerülne? 
 
Bartucz István, településüzemeltetői előadó: 
 
Van egy működési idő, amikor ott van két fő, ha nincs rá szükség, akkor ők mozdíthatók. 
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Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Óvoda buszkísérő és takarító személy is szükséges? 
 
Bartucz István, településüzemeltetői előadó: 
 
Nem csak arra kellene két fő, ettől sokkal többet segítenek. Ha valaki lebetegszik, akkor bese-
gítenek bárhol. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Megnézte a skanzent. Óriási szükség van a teljes felújításra, balesetveszélyes, nem lehet be-
lépni. Ahogyan kinéz szégyenletes, teljes egészében helyre kell állítani. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Osztja a véleményt. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Hogyan lett megoldva a takarítás eddig az intézményeknél? 
 
Bartucz István, településüzemeltetői előadó: 
 
Erre az évre felújítást kértek a nemzeti parktól, a fűnyírást is ő oldotta meg. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Lehet, hogy az ő feladatuk lenne, de ennek híre elég messzire elmegy. Ezzel nem szabadna 
garasoskodni, vállalják fel ennek karbantartását. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az a gond, hogy lebontották az egyik épületet, mert nem tudományosan lett felépítve, 2 év óta 
tart az újraépítése. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
De akkor a történelmi könyvekben se jó a vázlat és a rajz. Ez szemléltetné az elmúlt korsza-
kot. Egyet értett dr. Vancsura Zoltán képviselőtársával. Itt vannak az óvodás, iskolás gyere-
kek, akik látogathatnák. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Veszteségesen működött a skanzen, pályázni kell az önkormányzatnak. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
41/2015.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 2015. évi közfoglalkoztatási tervek tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a 2015. évi közfoglalkoztatási tervekről szóló 
tájékoztatót. 
 
 
 
10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az I. számú háziorvosi rendelő bővítésének megvizsgálása tár-
gyában 
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: 
 
Véleménye szerint kár beszélni róla. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
A szociális helyiségekkel van baj sajnos. Utána néztek-e, hogy az igazságügyi szakértői díj 
milyen összeget vonna maga után. Úgy van, hogy a 40 m2-be benne lenne a két szoba és a 
kamra. Nem kamra, hanem szoba. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nyugalmazott jegyző úrnak határozatlan idejű szerződése van, Fekete úrnak pedig határozott 
idejű szerződése van a jogviszony megszűnéséig. Felajánlották részükre csere lakásként a 
mellette levő lakást. Jogilag cserelakást kell felajánlani, aminek egyenértékűnek kell lenni a 
meglévő lakással. Sajnos ma egy korszerű egészségügyi intézménynek nem felel meg az or-
vosi rendelő. A felújítás után fennmaradó rész is bőven elég lenne számukra lakhatás céljára. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Elsősorban a wc miatt kérte a bővítést, mert egy wc van az egész épületben. Napi 100 fő for-
galma van a rendelőnek, nem higiénikus egy wc-t használni a személyzetnek és a betegeknek. 
Annak idején felajánlott cserelakásként nem a fogorvosnő által lakott lakás volt megnevezve, 
a szakértői vélemény sem erről szólt. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kártalanítással tartoznak Fekete doktor felé. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
70-80-as törvényre hivatkoznak benne. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ez egy régi szerződés. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, hogy cserelakás kerül felajánlásra özv. Dr. Feke-
te Ferencnének. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
42/2015.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az I. számú háziorvosi rendelő bővítésének megvizsgálása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, értsen egyet azzal, hogy az I. számú háziorvosi 
körzet orvosi rendelőjének 40 m2-rel való bővítése szükséges annak érdekében, hogy ott 
mozgássérült wc legyen kialakítható, továbbá egyetért a rendelőt használó háziorvos azon 
kérelmével, hogy a rendelő bővítésével személyzeti wc, öltöző, a rendelő takarításához szük-
séges raktár, egy terheléses EKG szoba kerüljön kialakításra. 
 
A Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg dr. Vancsura István polgármestert és 
dr. Menyhárt Anett jegyzőt, hogy ajánlja fel a Tiszaalpár, Alkotmány u. 18/1. számú önkor-
mányzati lakást dr. Fekete Ferencné részére cserelakásként. 
 
 
 
11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a szervezeteknek 2014. évben nyújtott önkormányzati támogatás 
felhasználásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 

            Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a beszámolót. 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő Egyesület kb. 16.000,- forinttal nem számolt el. Felszólít-
ják, hogy nyújtsa be a számlákat bizonyos határidőn belül. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását jegyző asszony által tett módosítással.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 
fő nem szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
43/2015.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a szervezetek számára nyújtott 2014. évi működési támogatás elszámolása tár-
gyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a szervezetek számára nyújtott 2014. évi műkö-
dési támogatásról készült beszámolót a mellékelt táblázat alapján, azzal a kiegészítéssel, hogy 
a Tiszaalpári Faluvédő- és Szépítő Egyesület a fennmaradó 16.350,- Ft elszámolásáról szóló 
beszámolót készítse el és nyújtsa be az önkormányzat számára 2015. április 30-áig. 
 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Javaslat a település közterületeinek szépítése tárgyában 
     Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
     Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
                   Szécsényi Imre településüzemeltető 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a javaslatot. 
 
Bartucz István, településüzemeltetői előadó: 
 
Kérte húzzák ki, hogy a személyi feltételeket elkészíti, mert nem készíti el. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az önellátás szempontjából nagyon fontos, de felesleges pénzkidobásnak tartja. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ingyenes felajánlás. 
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dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ezek a szép dolgok akkor maradnának meg, ha automata öntözőrendszer kerülne kialakításra. 
A központba kellene elindítani, pár százezer forintból biztosan le lehetne fedni. Ha látnák az 
emberek, hogy milyen jól működik, lehet otthon is alkalmaznák. Nagyon szépen parkosítva 
lett tavaly tavasszal az Alkotmány út Tiszatáj Vendéglő felőli része, de senki sem érezte any-
nyira magáénak, hogy locsolja, kiszáradt. Hiába fektetnek bele 5 millió forintot, ha nem lo-
csolják. Javasolt 300.000,- forintot öntözőrendszer kialakítására. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A központi részen kell egy kutat fúratni. Az alkotmány utca másik oldalát is meg kellene csi-
nálni. Mindig ezt hangsúlyozza, de most is elmondta, Tiszakécskét tudja felhozni, ott milyen 
szépen megcsinálták a központot. A vízelvezetést itt is meg kell oldani. 
 
Bartucz István, településüzemeltetői előadó: 
 
Neki szüksége lesz egy emberre, aki besegít a locsolásba, mert egyedül nem tudja megoldani. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ez az öntözőrendszer ha kiépítésre kerül beindul hajnalban magától, ha beprogramozzák. 
 
Bartucz István, településüzemeltetői előadó: 
 
De hát még nincs kiépítve. 
 
Kézsmárki László, a bizottság tagja. 
 
Ezt szeretnék hogy kiépítsék. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Van olyan is, amelyikhez áram sem kell. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Vannak csövek lefektetve. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Ha a piacnál lehetne fúrni egy kutat, akkor az elérne egészen a hivatalig. Sok helyre elég vol-
na egy csöpögtető cső is. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Először az 20%-ot kellene visszafizetni a szennyvízberuházásból. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ki ígért olyat, hogy visszaadják a szennyvízberuházásból megmaradt pénzt? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Elmondta most is, hogy ő volt. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mennyire lenne igazságos, hogy ott ahol nincs jó út ott hozzájáruljanak anyagaikban a meg-
építésbe azokkal szemben, ahol már le van aszfaltozva?  Lezárta a kérdést. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nincs lezárva. 
 
 

Ajtai Elemérné a bizottság tagja 19:42 órakor kiment a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Polgármester úr milyen jogon veszi el és gazdálkodik más pénzével. Nincs joga plusz 380 
millió forintot elvenni az ingatlantulajdonosoktól, ezért kezdeményezi a kormányhivatalnál 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzattal szembeni közigazgatási bírósági pert indítson el. 
Ez törvénytelen. 
 

(Hangzavar) 

 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Mindig azt mondja képviselő úr adják vissza a pénzt. Adja vissza képviselő úr. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Bűnözők között aki cinkos, ugyanolyan bűnöző.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta dr. Vancsura Zoltán módosító javaslatát, miszerint 300.000,- Ft-ot kü-
lönítsenek el a 2015. évi költségvetés tartalékából öntözőrendszer kialakítására. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 
fő nem szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
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44/2015.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a település közterületeinek szépítése, öntözőrendszer kialakítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Tiszaalpár közterületeinek szépítéséről 
szóló javaslatot tárgyalja meg és a település központjában egy öntözőrendszer kialakításáról 
döntsön 300.000,- Ft összegben, a 2015. évi költségvetés tartalékkeretének terhére. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti javaslat elfogadását a kiegészítéssel együtt. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 
fő nem szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
45/2015.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a település közterületeinek szépítése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Tiszaalpár közterületeinek szépítéséről 
szóló javaslatot tárgyalja meg és azt az írásos anyagnak megfelelően hagyja jóvá a kiegészí-
téssel együtt. 
 
 
 
13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás megszervezésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 
fő nem szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
46/2015.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Laki-Gazda Nonprofit Kft. megbízása tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg dr. Vancsura István polgármes-
tert a Laki-Gazda Nonprofit Kft.-vel történő vállalkozási szerződés megkötésével és aláírásá-
val a Tiszaalpár közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozóan. 
 
 
 
14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő, 432 
hrsz-ú, 6066 Tiszaalpár, Mátyás kir. u. 34/1. ingatlan vonatkozásában érkezett vásárlá-
si szándékról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az értékbecslővel nem ért egyet, mert egy régebbi ügyben is átverték. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérte csendesebben beszéljen képviselőtársa, ne kiabáljon. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Javaslatot tett, bízzák meg Győri Istvánt keressen egy felértékelő céget. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Van egy képviselő testületi határozat, hogy 600 forint/m2 egy telek ára tiszaalpár belterületén. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Fel kell értékeltetni. A Békés Credit ajánlata volt messzemenően a legolcsóbb. 
 
 

Ajtai Elemérné a bizottság tagja 19:52 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, eladásra kerüljön felértékeléssel. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 
fő nem szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
47/2015.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat tulajdonában lévő, 432 hrsz-ú, 6066 Tiszaalpár, Mátyás kir. 
u. 34/1. ingatlan értékesítése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Bozó Imre 6066 Tiszaalpár, Vasútkörzet 
27. szám alatti lakos kérelmét tárgyalja meg és a tulajdonában lévő 432 hrsz.-ú, 6066 Tiszaal-
pár, Mátyás kir. u. 34/1. szám alatti ingatlant értékesítse. 
Kérje fel dr. Vancsura István polgármestert és dr. Menyhárt Anett jegyzőt, hogy a 432 hely-
rajzi számú ingatlan értékbecslését készíttesse el a Békés Credit Kft.-vel. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Bármilyen érték, önkormányzati ingatlanra kell kérni értékbecslést. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Utána néz, hogy valóban van-e 499.000,- forintos értékhatár. 
 
 
 
15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Pácsa Lászlóné önkormányzati lakás iránti kérelmére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a kérelmet. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül  – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
48/2015.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Pácsa Lászlóné 6066 Tiszaalpár, Bethlen G. u. 2. szám alatti lakos részére ön-
kormányzati lakás bérbe adása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Tiszaalpár, Bethlen G. u. 3. szám alatti 
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önkormányzati lakást határozott időre; 2015. február 3-tól 2015. április 30-ig adja bérbe Pácsa 
Lászlóné 6066 Tiszaalpár, Bethlen G. u. 2. szám alatti lakosnak 12.073,- Ft/hó bérleti díj elle-
nében azzal, hogy a 2015. február havi bérleti díj megfizetésének esedékessége a március havi 
bérleti díj megfizetésével egyidejűleg: 2015. március 15. napja. 
Kérje fel dr. Vancsura István polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
 
 
16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés önkormányzat részére GPS megvásárlására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Volt szó róla, hogy az előző ülésen, árajánlatot kérjenek be. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Földkimérőtől azért nem kértek ajánlatot, mert mire kikarózza nem biztos, hogy ott marad a 
karó. Az egy éves készüléket ajánlja, 50 cm pontossággal mér. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Lesz olyan ember, aki ki tudja mérni? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Betanítják. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nagyon nagy hibahatár az 50 cm.  
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Vitás esetben méresse ki a tulajdonos. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ha képes a 2008-as az 1-2 cm-es pontosságra, akkor érdemesebb lenne azt megvenni, mert 
garancia ugyanúgy van rá 3 hónap. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta GPS vásárlásának lehetőségét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással – 
nem fogadta el a GPS vásárlásának lehetőségét. 
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17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelme 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a kérelmet. 
 
Szavazásra bocsátotta a 10.000,- forint támogatás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül  – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
49/2015.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelme megemlékező műsor 
megvalósítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános 
Iskola részére az 1848. március 15-i községi megemlékező műsor megvalósításához 10.000,- 
Ft összegben járuljon hozzá. 
 
 
 
18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Kérelem informatikai terem kialakításához a Pejtsik hagyaték terhére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a kérelmet. Az iskola nyert pályázaton informatikai eszközökre pénzt. A termet és 
hálózatot ki kell alakítani, ennek összege lenne kb. 2 millió forint, ami a Pejtsik hagyaték ter-
hére kerülne kifizetésre. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Érdemes felajánlani. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A KLIK-nek erre nincs pénze, csak ezzel az a probléma, hogy egyszer elfogy a Pejtsik hagya-
ték is. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Van még itt interaktív tábla stb., de lehet inkább másra lenne szükség, például a vizesblokk 
felújítására. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Ezek a kellékek szükségesek a tanuláshoz, tanításhoz. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a kérelem elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül  
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
50/2015.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelme informatikai terem 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános 
Iskola kérelmét tárgyalja meg és a pályázat megvalósításához a kérelemben javasolt 
Colorzoom Szolgáltató Bt. ajánlatát fogadja el bruttó 2.092.375,- Ft összegben. Az anyagi 
fedezet biztosítása a Pejtsik hagyaték terhére valósul meg. 
Kérje fel dr. Vancsura István polgármestert az összeg átutalása felől intézkedjen. 
 
 
 
19.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium-
mal való együttműködési megállapodás megkötése tárgyában az iskolai közösségi 
szolgálat közös lebonyolításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a megállapodást. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül  – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
51/2015.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a Bársony István Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium – Oktatási Intézménnyel kötött együttműködési megál-
lapodás tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Oktatási Intézménnyel 
együttműködési megállapodása tárgyában készült előterjesztés megtárgyalta, és elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a diákok 50 órás közszolgálat teljesítése 
érdekében az együttműködést. 
 
Kérje fel dr. Vancsura István polgármestert, hogy a mellékelt keret megállapodásra irányuló 
szerződéstervezetet írja alá. 
 
Kérje fel a Polgármesteri Hivatal vezetőjeként dr. Menyhárt Anett jegyzőt, a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda, a Gondozási Központ és a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és 
Iskolai Könyvtár vezetőjét, hogy az együttműködés részleteit dolgozza ki, és ezzel biztosítsa a 
közmunka lehetőségét a tiszaalpári középiskolás diákok számára. 
 
 
 
20.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Bejelentések 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Bejelentés nem történt, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 20:16 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább 
munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


