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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 1566/2015. 
 
 
 
 

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

Bizottságának 2015. március 27-én tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  Ajtai Elemérné, Bartók István, 
  Győri István, Kiss Lajos (5 fő bizottsági tag) 

dr. Menyhárt Anett jegyző 
dr. Vancsura István polgármester 
dr. Taricska Tibor alpolgármester 

 
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
   Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
   Aczél Péter BÁCSVÍZ Zrt. gazdasági igazgató 
   Ágoston Béla kérelmező 
   Bartucz István településüzemeltetési előadó 

Herédi-Szabó Péter BÁCSVÍZ Zrt. munkatárs 
   Kiss Mária óvodavezető 
   Kerekes András hangtechnikus 
   dr. Martus Mónika gyermekorvos 
   Martus Pál tiszaalpári lakos 
   Novák Imréné óvodapedagógus 
   Novákné Lovas Erzsébet családsegítő 
   Palásti Viktor Gondozási Központ vezető 
   Szécsényi Imre településüzemeltető 
   Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
   Vajda Márta egyesületi vezető 
 
Napirendi pontok tárgyalása közben érkezett bizottsági tagok: dr. Csernus Tibor, 
 Kézsmárki László, 
 dr. Vancsura Zoltán 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag:  Papp Mónika 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Török Annamária 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 17:15 órakor megállapította, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes. Elmondta Pap Mónika jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Dr. Cser-
nus Tibor, Kézsmárki László és dr. Vancsura Zoltán később érkeznek. A jegyzőkönyv hitele-
sítésére felkérte Ajtai Elemérné bizottsági tagot. Megkérdezte Ajtai Elemérnétől elfogadja-e a 
felkérést? 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kiosztásra került egy új meghívó, amelyben az új napirendi pontok is felsorolásra kerültek, 
valamint előre vették a meghívott vendégekkel kapcsolatos előterjesztéseket, beszámolókat. 
Az újonnan felvett napirendi pontok a következők: Novákné Lovas Erzsébet bírósági ülnökké 
jelölése, egyesületi tájékoztató, üzletek nyitva tartása, piac nyitva tartása, információs táblák 
kihelyezése, emlékszobor állítása, Varga István, Farkas Árpádné, Boldog József és Nagyházi 
Miklós étkezés térítési díj kérelme, Kossuth utcai ingatlan javítási munkái és Ady E. utcai 
ingatlanban tartózkodó személy kérelme. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kérte, az eredeti meghívó alapján tárgyalják a napirendi pontokat. Sérelmezte, hogy 1 perccel 
ülés előtt osztják ki az újabb napirendi pontokkal kiegészített meghívót. Nem támogatja. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nincs új napirendi pont, mert már napokkal ezelőtt megkapták az előterjesztéseket, csak egy 
új meghívó került kiosztásra, amely ezeket tartalmazza. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem támogatja, csak az időt húzzák. Már sorba rakta az előterjesztéseket és így nem fogja 
megtalálni azokat, ha az új meghívó szerint haladnak. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem érti képviselőtársa aggályait, a kiküldött meghívóhoz képest valóban vannak új napiren-
di pontok, de ezeket megkapták korábban. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Most tépte szét a meghívót. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Arra biztosítanak időt, hogy megtalálják az anyagot, de biztosan mindenki elolvasta azokat. 
Nem érti miért gond, hogy nem abban a sorrendben tárgyalják. Biztosítsanak időt, hogy meg-
keressék az előterjesztéseket. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta a napirendi pontokat és sorrendiségüket. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés Ágoston Béla telekrész vásárlási kérelme tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Ágoston Béla 

 
2. Előterjesztés Dr. Martus Mónika gyermekorvos kompenzálás iránti kérelméről 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Martus Mónika gyermekorvos 

 
3. Előterjesztés a BÁCSVÍZ Zrt.-vel kötendő szennyvízrendszer bérleti- üzemeltetési 

szerződése tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

4. Előterjesztés Novákné Lovas Erzsébet bírósági ülnökké jelölésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
5. Beszámoló a Tiszaalpári Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2014. évben folytatott 

szakmai munkájáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Kiss Mária óvodavezető 
 

6. Előterjesztés Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének megbízására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

7. Beszámoló a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2014. évben 
folytatott szakmai munkájáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
 

8. Előterjesztés a Gondozási Központ 2014. évi munkájának értékelésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője 
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9. Előterjesztés a Gondozási Központ Házirendjének módosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője 
 

10. Beszámoló az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. Tiszakécske Orvosi 
Ügyelet 2014. évi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

11. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

12. Előterjesztés a Nyugdíjas Baráti Kör kérelmének tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

13. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve 
tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

14. Javaslat kül- és belterületi szilárd burkolatú utak kátyúzására, tájékoztatás a Tiszaal-
pár, Újmajor körzetbe vezető út állapotával kapcsolatban érkezett panaszról.  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

15. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015. 
(III.2.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

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

17. Tiszaalpári Faluvédő- és Szépítő Egyesület tájékoztatója 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

18. Előterjesztés a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola önkormányzati kezelés-
be történő vételéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

19. Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015 – 2019. évre 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 



6 

 

20. Előterjesztés Alkotmány utca 1. és 7. között lévő ingatlanok előtti közterületen kiala-
kítandó parkolók terveztetésére  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

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

 
22. Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitva tartásával kapcsolatos kérelemről 

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

23. Előterjesztés a Helyi Termelői Piac nyitvatartási idejéről és üzemeltetői szabályzatá-
nak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

24. Előterjesztés települési információs táblák elkészítésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
25. Előterjesztés a Tavaszköszöntő rendezvény 2015. évi programjaira 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Kerekes András hangtechnikus 
 

26. Előterjesztés Bársony Mihály emlékszobor állításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
27. Bejelentések 

 
ZÁRT ÜLÉS 

 
28. Előterjesztés Nagy Mihály és Nagyné Pap Ágnes fiatal házasok első lakáshoz jutási 

támogatás módosításának kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

29. Előterjesztés Varga István Tiszaalpár, Kinizsi u. 13. szám alatti lakos étkezés térítési 
díjának elengedésére vonatkozó kérelemről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

30. Előterjesztés Farkas Árpádné Tiszaalpár, Kinizsi u. 22. szám alatti lakos étkezés térí-
tési díjának elengedésére vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Borvák Erzsébet aljegyző 
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31. Előterjesztés Boldog József Tiszaalpár, Toldi M. u. 51. szám alatti lakos étkezés térí-
tési díjának mérséklésére vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

32. Előterjesztés Nagyházi Miklós Tiszaalpár, Honfoglalás u. 13. szám alatti lakos étkezés 
térítési díjának elengedésére vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Borvák Erzsébet aljegyző 

 
33. Előterjesztés a Tiszaalpár, Kossuth u. 2. szám alatti ingatlan esetében az ingatlan álla-

gának javításához szükséges munkák elvégzésére vállalkozó megbízására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

34. Előterjesztés a Tiszaalpár, Ady E. u. 62. számú önkormányzati tulajdonú ingatlanban 
tartózkodó személy kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Borvák Erzsébet aljegyző 

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ugyan a napirendet elfogadta már a bizottság, de a 16-os napirendi ponthoz érkezett egy kére-
lem és kérte tárgyalják zárt ülésen. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Megvannak a szabályai mit lehet zárt ülésen tárgyalni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Akkor majd elmondja véleményét, ha tárgyalásra kerül a napirendi pont. 
 
 
1.) Napirendi pont:  
 

Tárgy: Előterjesztés Ágoston Béla telekrész vásárlási kérelme tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Ágoston Béla 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szeretné megvásárolni a régi varroda hátsó részét, mivel belterületi ingatlanként van nyilván-
tartva, oda tudna melléképületet építeni. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Megnézte a telket, de azt mondja van egy képviselő-testületi határozat hogy az üdülő telkeket 
mennyiért lehet eladni. Teljesen felesleges a Békés Credit Kft.-vel felértékeltetni. Az újfalusi 
óvodást is eljátszották. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Jogszabály előírja az ingatlan értékesítést, minden ingatlant fel kell értékeltetni, amit elad az 
önkormányzat. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Felértékelik 100-200 ezer forintra, a kérelmező pedig megveszi 80 ezer forintért. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Ez a terület pályázati anyagban szerepel, ha be kívánják nyújtani, akkor mindenféleképpen 
fogja érinteni a pályázat tartalmát. A terület egyszer már fel volt értékelve. Azt nem tudja, 
hogy, amit Horváth István bérel és a varroda, az külön helyrajzi számon van-e? Határon is 
van. Az egyik üdülő övezet, a másik pedig teljesen más kategóriába esik. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen, de pont ez a lényege, hogy meg lehet osztani a területet. Ez a megoldás erre a problémá-
ra. A telek nem érinti a pályázatot, sajnos a pályázat nem is nyert. A felértékelés az egész te-
rületre vonatkozott. Ha eladják, akkor csak ezt a hányadot kell felértékeltetni. Javasolta min-
denképpen eladni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Megkérdezte mennyi négyzetméter a telek, amit megvásárolt és mennyiért vette meg? 
 
Ágoston Béla, kérelmező: 
 
Nem tudja már pontosan az adatokat. A vitát a családja helyi története, múltja miatt szeretné 
lezárni és várja a testület döntését, amit tiszteletben tart. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
55/2015.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár 1698 hrsz.-ú ingatlan megosztása 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta Ágoston Béla kérelmét az önkormányzat tulajdonában áll 1698 hrsz.-ú ingatlan 
egy részének vételére vonatkozóan. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a fent megjelölt ingatlannak a kérelemhez 
csatolt térképvázlat szerinti megosztásával értsen egyet. A térképvázlaton kockázottan került 
feltüntetésre az 1698-as hrsz.-ú ingatlanból kialakítandó külön helyrajzi számmal rendelkező 
telek. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület kérje fel dr. Vancsura István pol-
gármestert, hogy: 

• az ingatlan megosztására vonatkozó változtatási vázrajzot földmérő mérnökkel készí-
tesse el,  

• gondoskodjon annak ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetéséről, 
• a Békés – Credit Kft.-vel az ingatlan értékbecslését végeztesse el, 
• az ingatlan értékbecslést terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
A Képviselő-testület a kimérés és az ingatlan-értékbecslés, valamint a bejegyzés költségeit a 
2015. évi költségvetésében biztosítsa. 
 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Dr. Martus Mónika gyermekorvos kompenzálás iránti kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Martus Mónika gyermekorvos 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az elterjesztést. Egy villanyórán volt a védőnői helyiség és a közös helyiségek, ami 
most külön lett választva. Kompenzálásképpen kéri, hogy 4 évig ne fizessen lakbért. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Eltelik 4-5 év, nem lenne nagy gond a doktor nővel, ha az édesapja nem lenne a Víziközmű 
Társulat igazgató tanácsának tagja. A másik az, hogy furcsának tartja 4-5 év eltelik és nem 
jelentkezik ez a probléma. Lehet látni, hogy a védőnők nem rendszeresen tartózkodnak ott, 
mert kimennek látogatni stb. Sajnos nem támogatja a kérelmet.  
 
 

dr. Vancsura Zoltán a bizottság tagja 17:29 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 
dr. Martus Mónika, gyermekorvos: 
 
Gyakorlatilag 8 évig fizette a védőnők áramszámláit, a közös helyiségeket, a külső világítást. 
Amikor elment a rendelőből pörgött a villanyóra. Feltűnt neki, hogy miért magasabb a szám-
lája, mint a lakásának az áramszámlája, amikor ott hűtő, fagyasztó, vasaló van. Aránytalan 
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volt és megkérte a villanyszerelőt, hogy nézze meg van-e más fogyasztó kapcsolva a villany-
órára. Nem kér szívességet csak méltányosságból kér 8 évért 4 évet. Több lehetőséget is kért, 
hogy akkor az ő számláját 8 évig fizessék, vagy számolják ki a fogyasztást. Úgy gondolja a 4 
év nem sok a 8 évért cserébe. Továbbá hozzátette az édesapjának semmi köze ehhez. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Nem tudja, mi az amivel többet fizetett. Hiányol egy számot, sokat fizetett, de nem tudja 
mennyivel. Mikor lett átkötve? 
 
dr. Martus Mónika, gyermekorvos: 
 
Ezen ő is gondolkodott, de utólag kiszámolhatatlan a fogyasztás. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Gondolja nincs olyan nagy fogyasztása a rendelőnek. 
 
dr. Martus Mónika, gyermekorvos: 
 
Nincs. Hűtőszekrény van, világítás és számítógép és e mellett van egy rendelési idő. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Ha eltelne egy fél év, akkor látnák mennyivel kevesebb a számlája. 
 
dr. Martus Mónika, gyermekorvos: 
 
Igen, de voltak külső munkák, volt karácsonyi világítás. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Most is lesz karácsony stb. 
 
dr. Martus Mónika, gyermekorvos: 
 
Ezért ajánlotta fel a 8 évért a 4 évet cserébe, úgy gondolja ez méltányos. A fogorvosnőnél a 
fertőtlenítő legalább egy óráig működik rendelés után, van egyéb más fogyasztás is. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Mennyi volt a számla amit fizetett? 
 
dr. Martus Mónika, gyermekorvos: 
 
A legutolsó 13.000,- Ft, a fogorvosnőé 9.500,- Ft. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Akkor az egy évre kb. 130.000,- Ft. 
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dr. Martus Mónika, gyermekorvos: 
 
Azt is megcsinálhatják, hogy rendőrség elé viszik az ügyet. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Nem kell rendőrség. Eltelne megint egy év, megnéznék mennyi lesz a fogyasztás, kiszámolják 
és felszorozzák azzal az évvel ami alatt ő fizette a számlát. Az önkormányzat pedig vagy el-
engedi vagy visszafizeti. 
 
dr. Martus Mónika, gyermekorvos: 
 
Túl soknak tartják a 4 évet? 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Igen. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Igen. 
 
dr. Martus Mónika, gyermekorvos: 
 
Számolva nem tartja soknak, a másik pedig tudta nélkül fizetett más helyett. Félre volt vezet-
ve, mert az önkormányzattól olyan papírt kapott, hogy külön 3 órán van a fogyasztás. Ha nem 
jár utána, akkor a mai napig is fizetné. Egyébként meg az volt a célja, hogy tovább ne fizesse 
és ha lehet kapjon valamit vissza. Nem alkudozni jött ide. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A védőnők nagyon sok időt nem ott töltenek. 
 
dr. Martus Mónika, gyermekorvos: 
 
Ha bárki mással történne ugyanez, ő is ezt mondaná. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Értik, hogy sok a 13.000,- Ft, de pontosabb számolást tudnának mérni, ha most már át lett 
kötve. Jelentkezni fog a fogyasztásban. Nem olyan bonyolult dolog. 
 
dr. Martus Mónika, gyermekorvos: 
 
Nem visszaszámolható. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Ha nem visszaszámolható, akkor nem elfogadható a kérelem. 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
A kérés nem vitatható, a probléma az, hogy számnak kellene mutatkozni. Valamilyen számlá-
val bizonyítani kellene a fogyasztást. Egy az egybe kiszámolható, ha ezt egy szakember végzi, 
hogy mi a rendelőnek a fogyasztása, hogy mi az amivel többet fizetett. 
 
dr. Martus Mónika, gyermekorvos: 
 
Visszakeresheti a számlákat, vissza tudják 8 évre számolni, ha ez kell, de akkor mennyi kama-
tot számoljanak 8 évre, amit odafizetett. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Azt is bele kell számolni. 
 
dr. Martus Mónika, gyermekorvos: 
 
Ez nevetséges ezen garasoskodni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Számla kell. Így ki lehet mondani, hogy legyen 6 év, 8 év, de számnak kell számmal szemben 
állnia. 
 
dr. Martus Mónika, gyermekorvos: 
 
Ki fogja ezt kiszámolni? 

 
 

dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 15:37 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Erre biztosan van szakember. Kérte a bizottsági elnök urat és polgármester urat figyeljenek 
ide, ha erről vita folyik. Az önkormányzatnak kell, hogy kompetenciája legyen az, hogy meg-
felelő szakemberrel megnézesse. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ez teljesen felesleges. Idejött a doktornő egy teljesen jogos kéréssel. Véleménye szerint ez az 
önkormányzat hibája, el kell fogadni, ki kell fizetni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ezt nem vitatja senki, hogy igaza van. De mi áll szembe mivel. 
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dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ezt nem lehet kiszámolni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Olyan nincs. Ha az önkormányzat ezt az egyezséges védeni tudja, akkor máris megszavazza. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Nem állnak szembe senkivel. Örüljenek, hogy van gyermekgyógyászuk. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Akkor sok mindennek örülhetnének a faluban és sok mindenkinek nem kompenzálnak sem-
mit. Ha ebben semmilyen vizsgálat nem fog belekötni, akkor máris megszavazza. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Mi lenne, ha már úgyis külön lett kötve, akkor 2-3 hónap elteltével megnéznék, hogy mennyi 
a védőnők fogyasztása, kijönne egy szám. Persze nehéz forintosítani, de látnának egy számot, 
amit ha beterjesztenének eléjük, akkor azt el tudják fogadni, hogy a doktor nő fogyasztásának 
30-40%-át tette ki. 
 
dr. Martus Mónika, gyermekorvos: 
 
Nem lehet kiszámolni, mert ők 8 órát dolgoznak, ő pedig 4-et. 
 

(hangzavar) 

 
Akkor ha ez sok, akkor kevesebbet ajánljanak fel. Ezért a 8 évért mennyi lakbér elengedését 
javasolják? Több lehetőséget felajánlott amikor idejött. Ezt a 4 évet polgármester úr és jegyző 
asszony javasolta méltányosnak. Nem akar számolgatni, ez képtelenség. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A vita nem a méltányosság körül forog, hanem számszerűsíteni szeretnék. Ha hagynák pár 
hónapra és megnéznék a fogyasztást, kiderülne. Biztosan megvan a DÉMÁSZ-nak visszame-
nőleg a számla. Nem tudja az értéket meghatározni. Lehet, hogy nem 30%,  hanem 70%, és 
könnyen el lehet dönteni, ha kijön több 100e forint. Utána el lehet dönteni, hogyan kompen-
zálják, akkor nem kell fizetni több évig bérleti díjat. Nagyon nehéz összevetni egy lakbér 
számlát egy villanyszámlával. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Lehet 1 millió forint is a különbség. 
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dr. Martus Mónika, gyermekorvos: 
 
Ez így nagyon korrekt és tisztességes lenne, de szeretné lezárni végre ezt az egészet. Ha ez a 4 
év sok, akkor legyen 3 év vagy 2. Turkálás, számolgatás nélkül zárják le. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szerette volna felvázolni, hogyan számolták ki a 4 évet. Ha 8 évet megszorozzák a számok-
kal, akkor 800-900e forint jön ki. Ha pedig a lakbért szorozzák meg 4 évvel, akkor olyan 400e 
forintról van szó, tehát körülbelül a fele. Pontosan soha senki nem fogja tudni kiszámolni, 
mert erre rá voltak kötve a védőnői helyiségek, a külső világítás a közös helyiség és a folyosó 
fogyasztása. Így a legegyszerűbb, ezzel kompenzálva lenne, változatlanul javasolta fogadják 
el. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Szeretné jegyző asszony nyilatkozatát törvényességi szempontból hallani. Egyébként megsza-
vazza. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Behozta doktor nő a kérelmét, tény, hogy számadatok nincsenek mögötte. Azt tudta javasolni, 
hogy a belső ellenőrnek át lehet adni, de semmi kivetni valót nem lát benne. Belső ellenőr 
úrnak szokták átadni a hasonló jellegű problémákat, be lehet hozni következő ülésre is. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A belső ellenőr úr nem gondolja, hogy sok mindent meg tudna állapítani. Számlák nincsenek, 
nem tudják mikor maradt égve a villany, mikor nem, stb. Úgy gondolja egy egyezség szület-
ne, ami nem törvényellenes. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
A doktor nő a tiszaalpári gyermekek vizsgálatával foglalkozik, a lakosság érdekét szolgája, 
tudja támogatnia a határozat tervezetet. 
 
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: 
 
56/2015.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága dr. Martus Mónika gyermekorvos kérelme alapján, kompenzálás tárgyban 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
dr. Martus Mónika gyermekorvos kérelmét megtárgyalta. Elfogadásra javasolta a Képviselő-
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testületnek, mely szerint tekintettel arra, hogy a gyermekorvos fizette a gyermekorvosi rende-
lővel egy ingatlanban található védőnői szolgálat fogyasztásának egy részét is, ennek kom-
penzálására 2015. április 01-jétől 2019. március 31-ig terjedő időszakra dr. Martus Mónika 
által bérelt önkormányzati lakás bérleti díj elengedését ajánlja fel. 
 
A Képviselő-testület kérje fel dr. Vancsura István polgármestert, hogy a határozatról tájékoz-
tassa dr. Martus Mónika gyermekorvost, amennyiben a felajánlott kompenzáció a gyermekor-
vosnak megfelelő, akkor a határozat tartalmának megfelelő megállapodást kösse meg dr. Mar-
tus Mónika gyermekorvossal. 
 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

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

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az anyag januárban került kiküldésre, a mostani ülésre e-mailben küldték ki. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Maximálisan tiltakozik a hivatal felé, nem hiszi, hogy nem lehetett volna kiküldeni. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Januárban papír alapon kiküldésre került. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Sokkal nagyobb bajok vannak. Nem olvasta a szerződést mi van benne. Azt javasolta ne kös-
sék meg a szerződést. Független szakértői vélemény szükséges. Vizsgálják meg a nem megfe-
lelő technológiával született szintkülönbségeket. 
 

(hangzavar) 
 
Jegyzőkönyvbe kérte írni, hogy a polgármester és Kiss Lajos a Víziközmű Társulat elemző 
bizottság elnöke, ha milliós nagyságrendű plusz költség jelentkezik a lakosság részéről, java-
solta őket felelősségre vonni a beruházásért. Amennyiben megvalósul, vagyonelkobzással 
terheljék őket. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta adják át szót a meghívott vendégüknek. Felhívta a figyelmet, amennyiben a szerző-
dést nem fogadják el, április 1-jétől nem lesz a telepnek működtetője. 
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Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Készült-e erről szakmai leírás, hogy nekik is világos legyen, miről van szó? Erről készítettek-
e leírást, véleményezést? A testület döntöget, de ki vannak hagyva mindenből, nem találkozott 
mérnökökkel sem. Döntöttek kivitelezőről, de a falu úgy néz ki, mint egy csatatér. Nem tud-
nak róla minőségileg mire kell szerződést kötni? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Üzemeltetésre. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Érti, de nem tudnak róla semmit, hogy működő képes-e vagy sem? A mellékutak nagyon 
rosszak. Nem tudják minőségileg átvették-e? Ki vállalja a felelősséget? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A lakosság félre van tájékoztatva. A beruházáshoz saját erő kellett volna. A lakosságtól több 
pénzt szedtek be, mint amennyit kellett volna. Volt ahol többször is felszedték a csöveket. 
Mérhetetlen felelőtlenség, ahogyan a kivitelezés megtörtént. 
 
Aczél Péter, a BÁCSVÍZ Zrt. gazdasági igazgatója: 
 
Köszöntött mindenkit. Megpróbál válaszolni a kérdésekre, de több olyan dolog felmerült, ami  
nem az üzemeltetői szerződés része. A kivitelezést nem a BÁCSVÍZ Zrt. végezte, pedig a 
felszólalások java része a kivitelezéshez kapcsolódik. Tegnap aláírásra került, az a dokumen-
tum, amit a BÁCSVÍZ Zrt. az önkormányzat és a pályázat keretében megbízott mérnök aláírt, 
amely arról szól, hogy a rendszert üzemeltetésre át lehet adni. Március 31-ével le lett zárva, 
innen minden költség a BÁCSVÍZ Zrt.-t terheli úgy, hogy nincsen szolgáltatási díj. Ingyen 
szolgáltatnak több hónapon keresztül a lakosságnak, ilyen a jogszabályi környezet. Elvi aka-
dálya nincs annak, hogy az üzemeltetői szerződést az önkormányzat aláírja. Ez azért fontos, 
mert e nélkül nem tudják beadni a szolgáltatási díjra irányuló kérelmüket.  
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A szerződéssel kapcsolatban kérdezte, hogy 2.2.17-es pontban le van írva, hogy havária jelle-
gű meghibásodáshoz kapcsolódó költségeit az ellátásért felelősre hárítani tudják, vagyis az 
önkormányzatra. Ezek a problémák kevésbé kerültek részletezésre. Például, ha meghibásodik 
egy motor, akkor azt ki finanszírozza? 
 
Aczél Péter, a BÁCSVÍZ Zrt. gazdasági igazgatója: 
 
A számviteli törvényre tud hivatkozni, ami költség karbantartásnak minősülő tétel, azt mind a 
BÁCSVÍZ Zrt. állja, de ami felújításnak minősül, például egy szivattyúban kicserélnek egy 
elemet, az már felújításnak minősül. Ezt abból a bérleti díjból fedezi az önkormányzat, amit 
részére a BÁCSVÍZ Zrt. fizet. Ha ez havária jellegű, ami az ellátás biztonságát veszélyezteti, 
ha azonnal nem csinálják meg, akkor azt a szerződés alapján a BÁCSVÍZ Zrt. végzi, de egyéb 
olyan tervezhető munkát, ami az önkormányzat bérleti díjából lesz kifizetve, bárkit megbízhat 
az önkormányzat. 
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dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Tehát muszáj megcsinálni, de havária jellegű problémákra megbízhat mást is. 
 
Aczél Péter, a BÁCSVÍZ Zrt. gazdasági igazgatója: 
 
Az önkormányzat tulajdona, az ő kompetenciája. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Sajnos meg kell tanulnia a lakosságnak hogyan kell használni a csatornát. Eddig egyszerű 
volt, hogy a derítő mindent elnyel, de ez sajnos nem. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
4-5 kritikus utcaszakaszt meg kell vizsgálni újra a kamerákkal.  
 
Aczél Péter, a BÁCSVÍZ Zrt. gazdasági igazgatója: 
 
Nem szeretné ismételni magát nem kompetens a BÁCSVÍZ Zrt. a kivitelezésben. A kivitele-
zés minden egyes elemére tudomása szerint 2 év garancia van és még van pár év szavatosság 
is. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A mérnök szervezet elvégezte a rendszer működő képességét. Ha ez azóta változott volna 
elsősorban a BÁCSVÍZ Zrt. fogja érzékelni, ha műszaki hiba történik. A 4. pont 2.5.-2.6.-os 
tételek vonatkozásában kérdezte, hogy 2015-ös lesz a megállapodás, ehhez képest 2014. évre 
határoz meg bérleti díjat, miért? A másik a várható értékesítési volumen le van írva 2014. 
évre, ami úgy gondolja nem várható, hanem tényszerű, tehát konkrét összegnek kellene szere-
pelnie. Hivatkozik továbbá 2013. évi vagyonértékelésre, de a vagyonelemek 2014-2015-ös 
évben valósulnak meg és beszél olyanról, hogy a 2015. évtől a bérleti díjat hogyan állapítják 
meg. Ennek 2014. szeptemberében kellett volna megvalósulnia. Nem tudja szükséges-e mó-
dosítani? 
 
Aczél Péter, a BÁCSVÍZ Zrt. gazdasági igazgatója: 
 
Nem emlékszik mikor érkezett a szerződést, de mivel januárban került be, úgy gondolja tavaly 
küldhették. Természetesen ahol 2014. van ott 2015-öt kell érteni. A vagyonértékelésre azért 
hivatkoznak, mert egyrészt kötelező volt elvégezni a pályázat keretében, kötelező melléklete a 
szerződésnek is. A bérleti díjnak az a lényege, hogy pótlási és felújítási fedezetet biztosítsa. 
Műszakilag köthető a vagyonértékeléshez. Több telep van, látni kell ez egy új rendszer, az 
első pár évben 0-hoz közeli összeget kell ebből a bérleti díjból az önkormányzatnak felhasz-
nálni. Műszakilag és gazdaságilag az tűnik kivitelezhetőnek, hogy progresszíven emelkedő 
bérleti díjnak kell beépülni a progresszíven emelkedő díjba, mert ahogyan ezek a művek idő-
sebbek lesznek, egyre többet kell rájuk költeni a természetes elhasználódásból adódóan is. A 
tervezett értékesítés azért van, hogy az önkormányzatnak tudjanak negyedévente számlázni. 
Az 1-3. negyedévben tervezett díj kerül kiszámlázásra és a 4. negyedévben kerül elszámolás-
ra. 



18 

 

 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Azért kérdezte, mert arra gondolt, hogy az ivóvíz értékesítésből indultak ki. Nem derül ki. Ha 
2015. április 1-től jön létre a szerződés, akkor 3 hónap már eltelt. Az elszámolás különbözeté-
re nem talált adatot. 
 
Aczél Péter, a BÁCSVÍZ Zrt. gazdasági igazgatója: 
 
2015-ös évre vonatkozik. Beírhatják, hogy szennyvíz-értékesítendő egység, hogy egyértelmű 
legyen és akkor mindkét pontot javasolta úgy módosítani, hogy minden év tekintetében az 
első három negyedévre a tervezett értékesítési volumen alapján negyedévente számláz az ön-
kormányzat a negyedik negyedévet pedig a következő év február 28-ig állapítja meg a 
BÁCSVÍZ Zrt. A különbözet kerül számlázásra. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ennek már van logikai összefüggése. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A szolgáltatási díj melléklete nincs hozzácsatolva. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ha a díjjal nem értenek egyet, akkor ki az, aki kifogással élhet a díj ellen? 
 
Aczél Péter, a BÁCSVÍZ Zrt. gazdasági igazgatója: 
 
A víziközmű szolgáltatót jogosítja fel arra, hogy amennyiben az energia hivatal határozatával 
nem ért egyet, akkor fellebbezhet. Az önkormányzatok hatásköréből 2011. december 31-éi 
hatállyal kivonták a szolgáltatási díjak megállapítását. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ki a víziközmű? 
 
Aczél Péter, a BÁCSVÍZ Zrt. gazdasági igazgatója: 
 
A szolgáltató? A BÁCSVÍZ Zrt. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem a szolgáltató. Hanem általában ki alkotja a víziközmű szolgáltatót? Mi. 
 
Aczél Péter, a BÁCSVÍZ Zrt. gazdasági igazgatója: 
 
Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal alkotja meg a szolgáltatási díjat. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A díjat igen, de a víziközmű társulatot a tiszaalpári polgárok. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Nekik van lehetőségük kifogással élni a meghatározott díjakkal kapcsolatosan? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Lehet élni csak nincs joghatása. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Kinek van? 
 
Aczél Péter, a BÁCSVÍZ Zrt. gazdasági igazgatója: 
 
A BÁCSVÍZ Zrt.-nek. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Volt már, hogy élt azzal a jogával, hogy kifogásolja? 
 
Aczél Péter, a BÁCSVÍZ Zrt. gazdasági igazgatója: 
 
Csak ott lehet megkérni, ahol jelenleg nincs. Ha vesznek egy olyan települést ahol volt koráb-
ban szolgáltatás, de bővítenek. Mivel volt korábban szolgáltatás. 2011. december 31-én volt 
díj, csak annyiban nyúltak hozzá, hogy volt rezsicsökkentés, de egyébként a díjakat nem lehet 
módosítani. Csak ebben az egy esetben van lehetőség új díj megállapítására, amikor nem volt 
szolgáltatás 2011. végén. Most ott az energia hivatal megalkot egy díjat, ami ellen a 
BÁCSVÍZ Zrt. fellebbezhet, jogorvoslattal élhet ellene. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A hivatalhoz szeretne kéréssel fordulni. Gondolja évente eléjük fog kerülni a díj éves megál-
lapítása. Kérte, hogy majd akkor csatolják hozzá a hivatalnak a hálózatra fordított költségeit 
is. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatokat, miszerint szerződésben a 2014, 2015-re kerül-
jön átírásra, illetve a 4.2.7. pont Aczél Péter által elmondott módosítással kerüljön elfogadás-
ra. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Még volt egy a 4.2.5. pontban a szennyvíz-értékesítési volumen 2015-re vonatkozik, és ami 
2015-ös évtől indulna, az 2016-os évtől lenne változtatva. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a szerződés elfogadását az elhangzott változtatásokkal. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
57/2015.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a szennyvíztisztító rendszer bérleti üzemeltetési szerződése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  
a KEOP-1.2.0/2F/09/2010-0069 kódszámú pályázat megvalósulása révén kiépített szennyvíz-
tisztító hálózat és szennyvíztisztító telep bérleti üzemeltetési szerződését megtárgyalta és el-
fogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy támogassa az aláírását a  BÁCSVÍZ Zrt.-vel 
az alábbi módosításokkal: a 2014-es évszám módosításra kerüljön 2015. évre, a szennyvíz 
fogyasztással kapcsolatos becsült értéke 2015. évre vonatkozóan kerüljön megállapításra, va-
lamint az 1-3. negyedévben a becsült érték kerül elszámolásra, majd a 4. negyedévben a konk-
rét elszámolást tartalmazza a végösszeg. 
 

Aczél Péter BÁCSVÍZ Zrt. gazdasági igazgató és Herédi-Szabó Péter BÁCSVÍZ Zrt. 
munkatársa távoztak a bizottsági ülésről. 

 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Novákné Lovas Erzsébet bírósági ülnökké jelölésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Kell-e ez az önkormányzatnak? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Hogyne. Járásbíróság előtt az ülnöki tevékenység igen szűk körre vonatkozik. Nem azt mond-
ta, hogy nem lesz ezzel kapcsolatosan tevékenység, de tiszaalpári polgárokkal ritkábban fog 
találkozni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Önkormányzatnak nem kerül pénzébe? 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem. Nem akar ezzel megbántani senkit, de körülbelül olyan lehet, mint a bizottsági külső tag 
munkája. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Novákné Lovas Erzsébet személyének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
58/2015.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Novákné Lovas Erzsébet bírósági ülnökké jelölése 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Novákné 
Lovas Erzsébet 6066 Tiszaalpár, Csokonai u. 74. szám alatti lakost – szakmai felkészültségére 
és alkalmasságára tekintettel – a Kiskunfélegyházi Járásbíróság bírósági ülnökének jelölje. 
 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Tiszaalpári Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2014. évben 
folytatott szakmai munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Kiss Mária óvodavezető 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a beszámolót. 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Ha kérdés van válaszol rá, de úgy gondolja elég részletes a beszámoló. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
59/2015.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi beszámolója tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2014. évben folytatott szakmai munkájáról szóló 
beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének megbízására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Megkérdezte, hogy a nevelőtestület támogatta-e az újraválasztását? 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
A Képviselő-testület döntése után fogják megkérdezni őket. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Pályázat kiírása nélkül javasolta elfogadásra, hiszen nagyon jó munkát végez a vezető. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Lehetősége van pályázat nélkül a pozíció betöltésére, meg fogják szavazni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Kiss Mária személyének elfogadását pályázat kiírása nélkül. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
60/2015.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői megbízásának betöl-
téséhez szükséges intézkedések tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek az alábbi pon-
tokat: 
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1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete – a nevelőtestület támogató 
véleményének függvényében – pályázati kiírás nélkül – határozatlan időre szóló közal-
kalmazotti kinevezésének változatlanul hagyása mellett – 2015. augusztus 16. napjától 
2020. augusztus 15. napjáig bízza meg Kiss Mária Tiszaalpár, Bokrosi u. 17. sz. alatti la-
kost a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői – magasabb vezetői – feladata-
inak ellátásával. 
Illetménye:  372.900,- Ft 

2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezze, hogy a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete tegyen nyilatkozatot arra vonatko-
zóan, hogy támogatja-e Kiss Mária második ciklusra történő megbízását pályáztatási eljá-
rás lefolytatása nélkül. 

3. A Képviselő-testület bízza meg dr. Vancsura István polgármestert, hogy a határozatban 
foglaltakról tájékoztassa, Kiss Mária intézményvezetőt, valamint a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda nevelőtestületét, és gondoskodjon a nevelőtestület nyilatkozatának be-
szerzéséről a jelenlegi intézményvezető második ciklusra történő megbízása tárgyában. 

4. Amennyiben Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestületének legalább kéthar-
mada nyilvános pályázat kiírása nélküli magasabb vezetői megbízással nem ért egyet, ak-
kor a Képviselő-testület bízza meg a polgármestert a pályázati felhívás megjelentetésével. 
A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi. 

 
 

Melléklet az 58/2015.(III.27.) számú határozathoz 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 

                         
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 
a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda óvodavezető (magasabb vezető)  

munkakör betöltésére.  
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalma-
zotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kine-
vezhető. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
 
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus. 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 
öt évre szól, 2015. augusztus 16. napjától 2020. augusztus 15. napjáig.  
 
A munkavégzés helye: 
Tiszaalpár, Ady Endre utca 40. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásá-
ért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett. 
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Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagó-
gusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 
30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
                         
Pályázati feltételek: 

� óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség; 
� pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; 
� legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; 
� a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg peda-
gógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalma-
zás; 

� a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyi-
latkozat tétel; 

� büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól el-
tiltás hatálya alatt.  

� magyar állampolgárság 
 
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások: 

� szakmai önéletrajz, 
� az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás 

idejére szóló 5 éves vezetési program, 
� 3 hónapnál nem régebbi érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
� végzettséget igazoló okiratok másolata, 
� nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbítá-
sához. 

 
A magasabb vezető beosztás megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, 
a vezetési programmal kapcsolatosan a köznevelési törvény alapján véleményezésre jogosul-
tak által kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye 
közérdekből nyilvános adat, amely a köznevelési intézmény honlapján közzétételre kerül. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 28.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vancsura István polgármester 
nyújt, a 06 30 255 4495-ös telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, az eredeti pályázati anyag Tiszaalpár Nagyközség Polgármestere részére történő 
megküldésével (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.) – a borítékon feltüntetve az „Óvodavezetői 
pályázat” megjelölést.  
A pályázati anyagot csúszósín + nylonborítóval bekötve kell benyújtani. A pályázat második 
példányát az eredetivel megegyező tartalommal a pmhivatal@tiszaalpar.hu email címre - Ti-
mes New Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt, olda-
lakat számozva - is meg kell küldeni.  
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők véle-
ményezik, a pályázókat szakmai bizottság is meghallgatja. Ezt követően dönt Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a megbízásról. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 14. 
 
 
 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2014. 
évben folytatott szakmai munkájáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Sztakó Ildikó könyvtárvezető 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a beszámolót. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nagyon örül, hogy megvalósult ez a pályázat, de nem tudja, hogyan lehetne csökkenteni a 
költségeket. Nem látja, hogy sokan használnák a könyvtárat. 
 
Sztakó Ildikó, könyvtárvezető: 
 
A látogatottságot honnan tudja képviselő úr? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Lehet azért látni. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Az újságokra szeretne rákérdezni, hogy miért szükséges 1-1 újságot előfizetni, mint például a 
Burda vagy a Blikk Nők Konyha. A könyvtároson kívül olvassa ezeket valaki? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ha bejárna képviselő úr, akkor tudná. 
 
Sztakó Ildikó, könyvtárvezető: 
 
Pontosan ezeket kölcsönzik ki. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Ennyi pénzért nem csodálkozik. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
61/2015.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpár Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2014. évi beszámoló-
ja tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpár Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2014. évben folytatott tevékenysé-
géről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Gondozási Központ 2014. évi munkájának értékelésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a beszámolót. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Továbbra is sokallja a térítési díjakat. Az önkormányzatnak van kötelező feladata és ezt ösz-
szemossák a Gondozási Központtal ezáltal nagyobb mértékű veszteségre serkentik és a 
tiszaalpári lakosságra hárítják. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ez a következő napirendi pont lesz. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Csak képviselő urat szeretné kérni, hogy lehetőleg mellőzze a megszólítását. A Gondozási 
Központ munkáját értékelve és elsősorban a vezetőjét, meg van elégedve, mert folyamatosan 
csökken az összeg, amit a Gondozási Központra kell fordítani. Külön köszönetét fejezte ki, az 
idősekről való gondoskodás is megfelelő. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Meg van elégedve a Gondozási Központ munkájával, csak a számadatokra kérdezett rá, hogy 
a 2014. év végi állapot alapján rögzíti a férőhelyek számát és azt írja a táblázat, hogy 2014. 
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évben felvett új ellátott 4 fő volt, de 2014. évben viszont gondozás megszűnése hiány táblázat 
azt mutatja, hogy 5 fő. Esetleg abból adódik a különbség, hogy úgy halálozott el valaki, hogy 
a 2015-ös évben lett felvéve helyére valaki. 
 
Palásti Viktor, Gondozási Központ vezető: 
 
Igen, 2014. évben lett szeptemberben felvéve egy új ellátott, aki december 20-án elhunyt és az 
új ellátott 2015. januárjában lett felvéve helyére. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A másik kérdése pedig, százalékos kimutatás van a második helyen és ott a tervezett kihasz-
náltság van felvezetve. Ott a 100%-ot nem érti, mert ha a 9096 a 9125 naphoz képest 99,6%, 
akkor a 9068 a 9150 naphoz képest, miért 100%?  
 
Palásti Viktor, Gondozási Központ vezető: 
 
Lehet, hogy nem pontosak az adatok, mert annak nem számolt utána, hanem benne volt az 
előző évi beszámolóban. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Csak meg akarta kérdezni, nem szeretett volna fennakadást okozni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A 14 millió forint veszteség a Gondozási Központnál abból adódott, hogy sokan nem tudták 
kifizetni a térítési díjakat. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
A lakosság részéről hallotta, hogy igény lenne a bővítésre, mert kevés férőhely van. Kérdése 
volt, hogyan tudnának bővíteni? 
 
Palásti Viktor, Gondozási Központ vezető: 
 
Csak pályázat útján tudnának bővíteni, a felső szinten. Jelenleg is pályáznak napelemekre, de 
ha ilyen jellegű pályázat lesz, azt a testület fogja eldönteni. Az őszi és téli időszakban igénylik 
jobban, hogy azonnal legyenek felvéve. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Amennyiben egy betegség által krízis helyzetbe kerül valaki, akkor tudnak–e helyet adni? 
 
Palásti Viktor, Gondozási Központ vezető: 
 
Igen. 
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dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ne felejtsék el van másik két otthon is ezen kívül. Ez megyei arány és megyei számszerű fé-
rőhely van Tiszaalpáron. Férőhely bővítést nem javasolta, mivel a költségvetést ki kell pótol-
nia az önkormányzatnak, de örömmel hallja, hogy a vezető próbál olyan pályázati lehetőséget 
kihasználni, ami a költségeket csökkentené. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A bizonyos hiány pontosan annyi, amit a bentlakók nem tudnak kifizetni, mert olyan szociális 
környezetből kerülnek be. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ekkora csúsztatást nem szabad csinálni, mint amit dr. Vancsura Zoltán csinál. A 16 millió 
forint virtuális költségvetési szám, nem kapta meg a Gondozási Központ, nem lehetett felélni.  
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Olvasott egy cikket, hogy idén január 1-jétől újra kérhetnek a bentlakásos otthonok belépő 
díjat. Bármekkora összeget kérhetnek, amit a kormány eddig eltörölt, de idén januártól visz-
szavezette. Azért fontos, hogy a PAX Otthonban működni fog-e? 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Jelenleg nem. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Akkor a többi otthonban, ha esetleg másból kiesnek, akkor valószínűleg ide tudnak ellátást 
kérni vagy átcsoportosulni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Gondozási Központ szakmai munkájának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
62/2015.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Gondozási Központ 2014. évi munkájának értékelése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Gondozási Központ 2014. évi munkájának értékeléséről szóló előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés alapján a Gondozási Köz-
pont szakmai munkáját. 
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9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Gondozási Központ Házirendjének módosítására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Egyáltalán nem támogatja, mert ha valaki nem fizet, meg kell nézni, miért nem fizet. A veze-
tőnek ne legyen kompetenciája ebben dönteni.  
 
Palásti Viktor, Gondozási Központ vezető: 
 
A módosítás azért kellett a házirendbe, mert a jogszabály előírja. A szociális törvény az in-
tézményvezető kezébe adta ennek eldöntését. Ha az ellátott vagy hozzátartozója nem fizeti a 
térítési díjat, akkor az intézményvezető levélben felszólítja és jövedelem nyilatkozatot kér, 
hogy lehet megszűnt valamilyen ellátás vagy csak éppen lenne lehetősége, de rosszhiszeműen 
jár el. Ez védi az intézményt. Meg kell fizetni a szolgáltatást. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a házirend módosításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
63/2015.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Gondozási Központ Házirendjének módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek az alábbiakat: 
 
A Gondozási Központ Házirendjét az alábbiak szerint módosítja: 
Gondozási Központ Házirendjének II. Különös rendelkezések fejezetnek az intézményi jogvi-
szony megszűnésére vonatkozó rész azon pontját mely tartalmazza, hogy az intézményvezető 
az intézményi jogviszonyt milyen esetekben szünteti meg az alábbiakkal egészül ki:  

- az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítésidíj-
fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha hat hónapon át folyamatosan térítésidíj-
tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj 
összegét meghaladja, és vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj 
megfizetését. 
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10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. Tiszakécske 
Orvosi Ügyelet 2014. évi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a beszámolót. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Kérdése volt, hogy az indokolatlan hívás miért olyan sok? 
 
Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Egyet elmesélt. Például volt olyan betelefonáló, aki fájdalomra panaszkodott, de a kiváltott 
gyógyszert, fájdalomcsillapítót nem vette be. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ha összehasonlítják Tiszaalpárt és Lakiteleket, sokkal nagyobb az igény Lakiteleken? 
 
Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ebben benne van Kalocsa dr. hiánya is. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
64/2015.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. Tiszakécske Orvosi Ügye-
let 2014. évi munkájáról szóló beszámoló tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. Tiszakécske Orvosi Ügyelet 2014. évi 
munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
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11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a tájékoztatót. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A szennyvíznél az átadás-átvétel megtörtént, 2 év a garancia idő, ami alatt bármi, amit a kivi-
telező rosszul csinált azt kijavítják. Ezeknek a felmérése jövő héten megkezdődik.  
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
A mellék utakat is? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen, az egész településen. 2 év után pedig még 3 évig lehet reklamálni. A közútkezelőnek 
voltak problémái, ami miatt nem akarta alá írni, de ügyvéd úr is ott volt, hallhatta. Nagyon 
rövid volt az idő és bele esett a téli időszak is a javítási időbe. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Most is azt mondja, hogy miért kellett behozni, mert semmi rálátásuk sincs. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem így van. Ha emlékeznek rá egy műszaki gárda lett megbízva, akiknek minden olyanra fel 
volt hívva a figyelmük, ami probléma volt. Amit észrevételeznek mindent újra meg kell csi-
nálniuk. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Ehhez a csatornázáshoz a testületnek semmi köze nem volt. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Dehogynem, elfogadta. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem fog jó lenni. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Nem is tudja, hogy van-e egy képviselőnek is beleszólása. 
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(hangzavar) 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A középületek épületenergetikai fejlesztése elkezdődött. A gyermekorvosi rendelőnél a nyí-
lászárók ki vannak cserélve. A jövő héten elkezdődnek a másik két épületnél is a nyílászáró 
cserék és a szigetelések. Május 31-ig be kell fejezni. Napelemek telepítése a hivatalnál, óvo-
dánál, művelődési háznál, ahol a fákat le kellett vágni, mert teljesen beárnyékolja a tetőt. A 
palatetővel voltak némi problémák. Az ÁROP lezárult már, a kifizetési kérelem jóváhagyása 
hiányzik csak. Könyvtárbővítés megtörtént, a testvérvárosi pályázatról még nem tudnak sem-
mit. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A csatornázási kooperációs megbeszélésen elhangzott, hogy a polgári törvénykönyv szerint az 
általános elévülési idő 5 év, a burkolatokkal kapcsolatosan is 5 év, de az alatta lévő tömörítés 
vonatkozásában pedig 10 éves garanciális idő van. Annak letelte után, ha felmerül valamilyen 
süllyedés, azt áthárítják az önkormányzatra. A nyilatkozatban, amit a munka átvételéről kül-
denek ez mind szerepelni fog. Ha tényleg igaz, hogy 3 év lesz a garanciális idő, akkor érdekes 
helyzetek alakulhatnak ki. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Ez mind szép, de a közútra vonatkozik és mi van a többivel? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ugyanezeket felvetette a megbeszélésen is. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Ezt elmondhatják, de senkit sem érdekel. Ki fogja ezt orvosolni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ő foglalkozik vele, megbeszélte Magyar Nándorral, hogy körbe viszi a településen. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nyilvánvaló, hogy ezeket minden utcában fel fogják írni a hibalistára. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Hagyják már. Ki írta alá az átadás-átvételt. 3 év garanciát mondtak. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
A közutat normálisan megcsinálták, de nemcsak ebből áll a falu. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kiszámolták-e mennyi haszna van a Vakond Kft.-nek ebből? 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Nincsenek az utak normálisan megtámasztva. Félbe, trehányul ott hagytak mindent. Neki pa-
naszkodnak a lakosok. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Pert kell velük szembe elindítani. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Az önkormányzat annyit tud csinálni, hogy a műszaki ellenőr csapatot vonja kérdőre. Neki a 
feladata, hogy körbe járja és kijavítsa. Nincs Magyarországon olyan beruházás, ahol nincs 
hiánypótlás. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tájékoztató volt, szavazni nem kell, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 

(hangzavar) 

 
 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 19:18 órakor 10 perc szünetet rendelt el. 

 
 
12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Nyugdíjas Baráti Kör kérelmének tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a kérelmet. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Amikor kiosztásra kerültek a támogatások, akkor nem tudták hogy mit szeretnének szervezni? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Már pénzt kérnek, pedig még meg sem kapták a támogatást. Akkor kellene kérelmet beadni, 
ha már elfogyott az éves támogatásuk. A költségvetést most fogadták el és bárki idejön bár-
mivel. 
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(hangzavar) 

 
Segélyre nem adnak pénzt, a nyugdíjasok pedig mulatnak. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem ide tartozik, éjfélig itt lesznek, ha nem haladnak. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Rendkívüli segélyben való részesítést kér, nem vette azt valóban figyelembe, hogy a támoga-
tást még meg sem kapta. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt gondolja, hogy rosszul került megfogalmazásra a kérelem. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a kérelem támogatását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
65/2015.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Nyugdíjas Baráti Kör kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 30.000 Ft támogatásban 
részesítse a Nyugdíjas Baráti Kör megalakulásának 20. évfordulója alkalmából megrendezés-
re kerülő ünnepséget. 
 
 
 
13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési 
terve tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem zajlik semmiféle közbeszerzési terv. 
 
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: 
 
66/2015.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve tárgyában készült 
előterjesztést megtárgyalta, elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 2015. évre az 
alábbi tervet fogadja el: 
 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve  
 

 A közbeszerzés 
tárgya és mennyi-

sége 
CPV kód 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási 
típus 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott közbeszer-
zéssel összefüg-
gésben előzetes 
összesített tájé-
koztató közzété-

telére 

az eljárás megin-
dításának, illetve 
a közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett időpont-

ja 

szerződés 
teljesítésének 
várható idő-

pontja vagy a 
szerződés 
időtartama 

I. Árubeszerzés  -----   ----- ----- ----- ---- ---- 
II. Építési beru-
házás 

 -----  
 ----- 

----- ----- 
---- 

---- 

III. Szolgáltatás-
megrendelés 

 -----  
 ----- 

----- ----- 
---- 

---- 

IV. Építési kon-
cesszió 

 -----  
 ----- 

----- ----- 
---- 

---- 

V. Szolgáltatási 
koncesszió 

 -----  
 ----- 

----- ----- 
---- 

---- 

 
 
 
14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Javaslat kül- és belterületi szilárd burkolatú utak kátyúzására, tájékoztatás a Ti-
szaalpár, Újmajor körzetbe vezető út állapotával kapcsolatban érkezett panaszról.  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a javaslatot. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A külterületi út kátyúzását megoldja a Duna Aszfalt Kft., a belterületi utakat is rendbe kell 
tenni. Saját erőből kell megoldani, kapnak némi támogatást. 
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Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Annak idején a KPM leöntötte bitumennel és rászórták a kavicsot. Elég jó minőségre sikerült. 
Annak az útnak is hasonlónak kellene lennie. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
5-10 évet biztosan jelentene, de erre megint pénz kellene. A kormány döntött figyelni kell a 
közlönyt, hogy mely települések kapnak támogatást. Bízni kell benne, meg a másik útba is. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Megszavazza a 3 millió forintot, de jó lenne nevesíteni, hogy akkor mely utak kerülnek javí-
tásra. Attól tart egy helyen túl sok m3-t használnak fel. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez csak a belterületi utakra vonatkozik, a kántorparti útra kapnak ingyen 3 millió forintnyi 
aszfaltot. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Attól függ mit írt alá. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Kérte valamelyik képviselő segítse munkáját, hogy melyik út kerüljön sorba javításra. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
67/2015.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a szilárd burkolatú utak kátyúzása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy értsen egyet azzal, hogy 
az útjavítási, kátyúzási munkák elvégzésre kerüljenek 3 000 000 Ft értékben. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy – az előző évek gyakorlatainak megfelelően – az aszfalt beszerzéséről és 
a szállítás végzéséről gondoskodjon. 
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15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 
7/2015. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a rendelet módosítását. A fizetése elmaradása hibásan van az ’e’ nem kell a fizetés 
szó után. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ezt ki fogja ellenőrizni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyszerű, nyilván van tartva. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A polgármesternek megint lehetőséget biztosítanak arra, hogy annak ad akinek akar. A tüzifát 
is mindenkinek osztogatták. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet módosításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
68/2015.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015. (III.2.) ön-
kormányzati rendelet módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015. (III.2.) önkormányzati 
rendelet módosítását megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadás-
ra javasolta a Képviselő-testületnek. 
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16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az I. számú háziorvosi rendelő bővítésének megvizsgálása tár-
gyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Menyhárt Anett jegyző / Borvák Erzsébet 
aljegyző 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Feketéné írt egy kérelmet, hogy napolják el a tárgyalást, de nem 
napolják el. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kérte szavazzanak róla, hogy napolják el. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A napirendet már elfogadták. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta tárgyalják, mert az előző ülésen döntött a testület, hogy támogatják a bővítést. Eh-
hez a bérlő nem járult hozzá. Ha a házi orvos meg akarja valósítani a bővítést, akkor cserela-
kást kell biztosítani. Cserelakást is felajánlott a testület, de elutasították ezt is. Nincs más csak 
hogy bíróság által állapítsák meg megfelelő–e a cserelakás. Jogszabály írja elő mikor szüksé-
ges cserelakást biztosítani. Erre a lakásra határozott idejű szerződés van érvénybe, ami Fekete 
dr. úr munkaviszonyának megszűnéséig tartott. Ez teljesen egyértelmű. Lehet évekig húzni, 
sajnálatát fejezte ki a baleset miatt, de ezt az ügyet a baleset nem befolyásolja. A tények nem 
változtak új tényező nem merült fel azóta sem. Az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet 
kérte szavazzák meg. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Feketéné szerint az alaprajzon az egyik szoba nem szoba, és nem akkora négyzetméter. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez nem téma ebben a kérdésben. Sem a bővítéshez, sem a cserelakáshoz nem járult hozzá. 
Más jogi lépés nincs. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Ha elveszik a 40 m2-t… 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem akarják elvenni és nem 40 m2. 
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dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Jegyző asszonytól kérdezte, hogy van-e olyan személy a testületben, aki kizárandó a napirend 
szavazásánál? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Összeférhetetlenség miatt a polgármester és dr. Vancsura Zoltán. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A betegekről van szó. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A betegeket érinti, nem róluk van szó. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
„Az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képvi-
selő javaslatára a képviselő-testület dönthet. Magának a képviselőnek kell kezdeményezni a 
kizárást.” 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Tehát saját magától. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Vagy a képviselő mondja, hogy nem szavaz, mert ebben érintett vagy másik képviselő mond-
hatja. Az SZMSZ-ben a személyes érintettség van benne, mindjárt megkeresi. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Akkor, ha személyesen érintett, de itt közdologról van szó. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A költségeket is átvállalja. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ne mondjon ilyeneket, mondja a nyugdíjasnak a rendelőjében. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
„A képviselő köteles a napirendi pont előtt hozzátartozójára is kiterjedően személyes érintett-
ségét bejelenteni. Személyes érintettségnek minősül különösen, ha a képviselő vagy hozzátar-
tozója gazdasági társaságban tisztségviselőként, felügyelő bizottsági tagként, tulajdonosként 
való részvétele útján a képviselő-testületi döntés kedvezményezettje továbbá ha érdekelt ön-
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kormányzati vagyon tulajdonjogának, tartós használatának, hasznosításának megszerzésében, 
az önkormányzat által kiírt pályázat útján vagy anélkül történő vállalkozási  jellegű megbízás 
szervezésében, és személyi döntések meghozatalában.” 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem érzi magát érintettnek. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Képviselőnek kell jeleznie. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A cserelakásba is átköltözhetne az orvosi rendelő. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ő is azt gondolja, hogy semmilyen új körülmény nem merült fel. A levélre csak válaszul el-
mondaná, hogy egy megállapítása sem felel meg a valóságnak. Nem akart onnan kitenni sen-
kit sem. Ahogyan elmondta már 1 wc-t használnak naponta 100 fő forgalom mellett. Az 
ÁNTSZ ellenőrzésnek várja a végzését és elég kevés időt fognak adni arra, hogy ezt a prob-
lémát megoldja. Mindenkinek ki lett küldve a több oldalas jegyzőkönyv, amelyben leírják, 
hogy nincs raktár, nincs szolgálati wc, nincs mozgássérült wc. Az a baj akár tetszik, akár nem 
ezt meg kell csináltatni. Kötelezni fogják az önkormányzatot ennek az állapotnak a rendezésé-
re. Ez egy személyeskedő levél. 4 millió forintot kifizetett a praxisért, nem volt elég. Nem a 
személye, hanem a közérdek szolgálata a cél. A 150 m2 az megfelelő adat, semmilyen garázs, 
melléképület nincs feltüntetve. Világosan látszik meddig tart a rendelő területe. 80% áll 
szemben a 20%-al. Nem a szolgálati lakás van a betegekért, hanem a rendelő. 
 

(hangzavar) 

 
Nem igaz az sem, hogy az EKG vizsgálathoz kardiológus szakorvoshoz és kardiológus szak-
asszisztenshez köthető feltétel. Ez akkor igaz, ha MEP általi finanszírozás van kérve erre a 
szolgáltatásra. Meg sem fordult a fejében. Nem is tudna, mert meghatározott óra keret kell 
hozzá. Ez az eszköz nem váltja ki a kardiológiai szakvizsgálathoz kötött terheléses EKG-t, de 
arra mindenképpen jó, ha valaki panasszal érkezik, akkor terhelést tud rajta végezni és jogo-
san kérni sürgősségi ellátást a betegének. A jelenlegi helyzet 6 hónap. Az nem igaz, hogy 
Kecskeméten bárkinek is bármilyen kardiológiai ellátását vállalják. Maszek alapon lehet elvé-
gezni. Szívultrahangot nem is lehet kérni, csak kardiológusnak. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
De nem tud a levélre válaszolni, nincs itt. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ezek egyértelmű valótlanságok. Az, hogy a lakás nem felel meg az ő elvárásainak, az sem 
igaz, mert négyzetméterben és szobaszámban is megfelelő lenne. Nem akarja kitúrni. Szeretne 
egy szolgálati wc-t, mozgáskorlátozott wc-t a rendelőbe, ennek nincs más megoldása. Erre a 
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40 m2-re szükséges van. E mellett marad 100 m2 ami bőven elég lenne számukra. Ez nem 
megfelelő, cserelakás sem megfelelő. Sajnos nincs más megoldás, csakhogy polgári peres 
eljárásban kezdeményezzék a kiköltöztetését, aminek állja a költségét. Az anyagi vonzatát 
magára vállalja, valamint az egész átalakítással kapcsolatban sem fog kérni az önkormányzat-
tól egy fillért sem. Ha Taricska dr.-nak van ilyen betege akkor azt vállalja. Saját maga is nap 
közben meg tudja csinálni a terheléseket, orvosi jelenlét kell, mindenféle újraélesztési eszköz-
zel rendelkezik, ha éppen gond van. Az pedig, hogy nem fejleszti a rendelőjét, hanem másba 
fekteti a pénzét, visszautasítja. Olyan felszerelések vannak nála, amely elég ritka a megyében 
vagy akár az országban is. Nagyon sok pénzt fektet a rendelőbe. Nagyon komoly fertőtlenítő 
eszközök vannak felszerelve a betegeknek számára is és LCD TV-t szereltetett fel a falra. 
Folyamatosan fejleszti a rendelőjét és ezzel a bővítéssel is ez a célja. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Neki semmi köze hozzá, de a betegei mondják, hogy rendelési idő alatt bonyolítja le telefon-
beszélgetéseit. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Jegyző asszonytól kérdezte, hogyha perre kerül sor, mennyi időt vesz igénybe? Mert, ha az 
ÁNTSZ határidőket szab, akkor valami gyors megoldás kellene. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
3 év. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Amennyi bírósági eljárásban részt vett, az volt 1,5 évtől kezdve 8 hónap, 2 év. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bíróságnak egyetlen dolga van megállapítani a cserelakás megfelelőségét. Semmi más dol-
ga nincs. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását a költségek átvállalásával. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
69/2015.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az I. számú háziorvosi rendelő bővítésének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 35/2015.(II.27.) Kth. 
számú határozatában értsen egyet azzal, hogy az I. számú háziorvosi körzet orvosi rendelőjé-
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nek 40 m2-rel való bővítése szükséges annak érdekében, hogy ott mozgássérült wc legyen 
kialakítható, továbbá egyetértett a rendelőt használó háziorvos azon kérelmével, hogy a rende-
lő bővítésével személyzeti wc, öltöző, a rendelő takarításához szükséges raktár, egy terheléses 
EKG szoba kerüljön kialakításra. 
 
A Képviselő-testület bízza meg dr. Vancsura István polgármestert és dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, hogy ajánlja fel a Tiszaalpár, Alkotmány u. 18/1. számú önkormányzati lakást dr. 
Fekete Ferencné részére cserelakásként. 
 
Tekintettel arra, hogy dr. Fekete Ferencné 6066 Tiszaalpár, Mátyás kir. u. 2. szám alatti lakos 
nem fogadta el a felajánlott Tiszaalpár, Alkotmány u. 18/1. számú önkormányzati ingatlant  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete forduljon keresettel a Kiskunfé-
legyházi Járásbírósághoz, annak megállapítása érdekében, hogy dr. Fekete Ferencné Tiszaal-
pár, Mátyás király utca 2. sz. alatti lakos részére felajánlott Tiszaalpár, Alkotmány u. 18/1. 
számú önkormányzati ingatlan megfelel a cserelakás követelményeinek és kötelezze dr. Feke-
te Ferencnét, továbbá az ingatlanban lakó édesanyját a  Tiszaalpár, Mátyás kir. u. 2. szám 
alatti önkormányzati lakás kiürítésére. 
 
Tiszaalpár I. számú körzetének háziorvosa dr. Vancsura Zoltán, a bírósági költségeket és az 
átalakítással járó költségeket magára vállalta. 
 
 
 
17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tiszaalpári Faluvédő- és Szépítő Egyesület tájékoztatója 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a tájékoztatót, szavazni nem kell, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 
 
 
18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola önkormányzati 
kezelésbe történő vételéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A parlament megszavazta a hosszabbítást? 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Meg, már ki is jött a Magyar Közlöny. Június 15-ére módosult a március 31-ei hatály. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Kérdése volt, ha visszavennék az iskolát mennyi veszteség érné az önkormányzatot? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem egyszerű döntés lesz. Ezt a számsort a KLIK adta, a jelenlegi 25 millió forint helyett 
durván legalább 15 millióval kellene többet fizetni évente, ebbe nincs benne a kazán lizing, 
ami plusz évi 4 millió forint. Átadták azzal, hogy tudták szennyvízberuházás folyik a települé-
sen. Ez alatt az idő alatt meg kellett csinálni a tetőt, úgy gondolták levonják a költségből, ami 
megtörtént, de karácsonykor az Államkincstár inkasszózta. Végül azt ajánlották a felét kifize-
tik, viszont a jelenlegi szerződésbe, amit a KLIK-el kötöttek, abban az áll: karbantartás és 
felújítás. A szerződésre hivatkozva kérték a másik felét is, de egyiket sem kapta meg az ön-
kormányzat. A külső homlokzatot meg kell csinálni, szociális helyiségeket meg kell csinálni. 
Nem tudták elérni, hogy bármit is megcsináljon a KLIK. Annyit viszont elértek, hogy ez alatt 
az idő alatt volt több épületenergetikai pályázat, amiből kimaradtak. Ha a költség oldalt nézik 
nem szabad átvenni, mert plusz költséget jelent, de ha tudnának pályázni, akkor vegyék visz-
sza. Erre van még 2 hónap. Az oktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket is biztosítani kell. 
Amennyiben átveszik gondoskodjanak a számítógépek rendbe tartásáról stb. Az államnak 
csak a bérek maradnak. Van 5 takarító, 2 karbantartó. Be tudnák a települési feladatokba is 
vonni, ami nyilván előny lenne. Az igazgató asszony kért árajánlatokat a vizes rendszer felújí-
tására, kb. 20 millió forintba kerülne. Nehéz a döntés, de folyamatosan romlik az állapota, 
mégiscsak a falu iskolája. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Érti az érzelmi oldalát, de… 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem az érzelmi oldaláról van szó, hanem kimaradtak pályázatokból. Az épületenergetikai 
pályázatba nem a művelődési házat, hanem az iskolát tették volna bele. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Írnak ki a KLIK-nek is pályázatot, nem? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem tudja, sajnos látta az eddigieket. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kiderül addig nyer-e a pályázat. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Igen, de ezt most kell elindítani. Dönteni kell március 31-ig, a pályázatot meg elindítják júni-
usban. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Június 15-ig kell dönteni. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Tanári karnak milyen véleménye van erről? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem érinti őket. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Csak érinti őket, ha nem mennek egész nap wc-re, mert olyan állapotban van a mosdó. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez nem az önkormányzat hibája. Amit lehetett sok mindent megcsináltak. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Mást sem csináltak, csak minden hónapban a pénzt küldték az iskolának. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem. Volt egy költségvetése az iskolának, azon felül nem nagyon költöttek rá. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ami plusz forrással rendelkezik az önkormányzat, az a lakosság plusz pénze. Ha ezt csak 
utakra költik, akkor olyan mértékű adót kell kivetni, hogy a karbantartási munkálatoktól 
kezdve mindennek a finanszírozása megtörténjen. Nem látja az erőt az önkormányzatba anya-
gilag. Kölcsönös megegyezésre kellene törekedni 50-50%-ban. Kihasználni a párti lehetősé-
geket. Lobbizni kellene a polgármester úrnak, alpolgármester úrnak is. A FIDESZ-eseknek… 
Ki itt a FIDESZ-es? Marikának, hozni kellene a híreket. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Nem hiszi, hogy politikailag minősíteni kellene bárkit is. Amikor a testület átadta az iskolát, 
akkor felételezi Győri István képviselőtársa is felnyújtotta a kezét, hogy állami támogatás alá 
essen. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Most is ezt tartja jobbnak, mert nincs pénze az önkormányzatnak. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Ha ezt tartja jobbnak akkor azt egy mondatban is meg lehet fogalmazni, nem kell senkit meg-
sérteni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Miért sértődött meg. Kit sértett meg? 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Csak azt mondja, nem kell minősíteni embereket anélkül, hogy tudná, hogy megsértene bárkit 
is. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ő azt mondta, hogy ő mint FIDESZ-es egyedül hozhatná a híreket. A polgármester lobbizzon 
és ne a képviselő asszony. Nem tartja olyan magas szinten képviselőtársát. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Ő sem tartja magas szinten képviselőtársát. Azért nem halad a Település és az ülés, mert ilyen 
butaságokkal van elfoglalva. Kikéri magának. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ő is kikéri magának. Hozzon már ide egy kis pénzt az önkormányzatnak. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Képviselőtársa mennyi pénzt hozott ide, amíg az elmúlt években képviselő volt? 
 

(hangzavar) 

 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem tartja képviselő asszonyt arra alkalmasnak, hogy lobbizzon. Ez az ő véleménye. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Kit tart alkalmasnak? 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Polgármestert és az alpolgármestert nevezte meg. Rájuk hallgatnak a minisztériumba, rá nem 
hallgatnak. Pór néphez tartozik. Akár mennyire is felvitte az isten a dolgát képviselő asszony-
nak, pór nép a képviselő-testület. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Szeretné, ha a jegyzőkönyve szóról szóra bele írnák, hogy képviselőtársa milyen minőségben 
jár el itt, akár vele szembe, akár a képviselőkkel szembe. Kikéri magának. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kikéri magának, de nem neki mondta, hanem a polgármesternek. 
 

(hangzavar) 

 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Majd akkor tartja képviselőtársát alkalmasnak, ha megfelelő minőségben beszél. 
 

(hangzavar) 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérte fejezzék be képviselőtársai a vitát. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Kérte Ajtai Elemérné képviselő asszonyt, ne bántsa Győri István képviselőtársát. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ő pedig arra kérte Győri István képviselőtársát legyen tisztelettel egyetlen hölgy képviselőtár-
sára. 
 

(hangzavar) 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Várják a javaslatokat, június 15-ig kell szavazni. A napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 
 
 
19.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015 – 2019. 
évre 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A fejlesztési elképzeléseket emelte ki, ha ezeket meg tudják valósítani, akkor nagyot lépnek. 
Minden olyan részre kitértek, ami a települést érinti. Kérte a bizottságot fogadja el. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Iszonyatos vagyonfelélés történt az önkormányzat részéről. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérte tényekkel támassza alá állítását képviselőtársa. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A polgármester úr a helyi adók kivetését is szorgalmazza. Elég adót róttak már ki a lakosság-
ra. Inkább arra kérné a polgármester urat, hogy rendelkezésre álló összegeket és értékeket ne 
herdálja el. Ha fakitermelés történik 2 millió forint értékben, akkor ne 100e forint kerüljön 
már be az önkormányzathoz. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Majd akkor képviselőtársa vágja ki a veszélyes fákat. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem a veszélyes fákról beszélt. A BKV üdülőknél is kivágták a rengeteg nyárfát. A vasútnál 
is rengeteg fát eladtak. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérte a vádaskodást fejezze be. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Több millió forint veszteség érte az önkormányzatot. Azt írják, a pályázatok megírására szük-
séges szakértő személyt kell alkalmazni. Azért ne vegyenek fel senkit, hogy én tudom otthon 
milyen felújítást szeretnék elvégeztetni. A hivatali létszám fel van duzzasztva. Kíváncsi lesz a 
jövő évi elszámolásra. Amiért még szomorú, hogy a szociálisan rászoruló emberek nem kap-
ják meg a kellő famennyiséget. Látta csak gallyakat visznek haza. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem ez a téma, hanem a gazdasági program. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
70/2015.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat 2015-2019. évi gazdasági programja tárgyában 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat 2015-2019. évi gazdasági programjáról szóló előterjesztést megtárgyalta és 
az abban foglaltakkal megegyezően elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
20.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Alkotmány utca 1. és 7. között lévő ingatlanok előtti közterületen 
kialakítandó parkolók terveztetésére  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Ha elkészítik el kell gondolkodni, hogy a MATIC lefoglalja az összes parkolót, nem lehet 
parkolni. Többször is jönne ügyet intézni és nem tud parkolni. Nem a MATIC-nak építenek 
parkolót. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Jogos a felvetés. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Önerőből csinálnák meg? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Árajánlatot kérnének, majd megnézik mire telik. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Meg kell nézni lesz-e olyan pályázat, amibe a tervezési díjat bele lehet tenni. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
LEADER-es pályázatokból kerültek megvalósításra, de már nincsenek. Ebbe a 4 éves ciklus-
ba beleférne, megcsinálnak amennyit tudnak. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
LEADER helyett TOP pályázat van, nem? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen, de TOP pályázatba parkoló nincs benne. A pontok között nem szerepel. 64 milliárd fo-
rint került leosztásra a megyére. Ebbe benne van a kerékpárút Kapásfaluig, az iskola, nem is 
tudja. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Van benne turisztikai látogató központ, kerékpárút, épületenergetika, Gondozási Központ 
napelemes rendszere, házi orvosi rendelőnél napelemes rendszer ellátása. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
A kerékpárút Bokros és Csongrád között most épül, ehhez nem tudnának csatlakozni? Mert 
elég sok bokrosi jár ide. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Előbb az utat kellene megcsinálni. Lehetne akár Kiskunfélegyházára is, mert oda is sokan 
bicikliznek. A legtöbb mégis Lakitelek irányába jár. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Jó irányba tartanának. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen, de fontossági sorrendet kellene felállítani. A legfontosabb az üzemi lakóteleptől Polyák-
faluig lenne. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Úgy hallotta a kis beruházásokat nem szeretik támogatni, csak a nagyokat. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kis munka kis pénz, nagy munka nagy pénz. Ha abban megegyeznének, hogy olyan kb. 3 
milliárd forint jutna a járásra és létszámilag leosztásra kerülne, akkor nem tudja pontosan 
mennyi jutna ide, de addig nyújtózkodhatnak. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Lakosságszám arányosan majdnem negyedét teszi ki Tiszaalpár. Alsó hangon is 700 millió 
forintról beszélnek. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A döntést a megyei önkormányzat elnöke és az illetékes államtitkár hozza meg. Ha kiírják a 
kerékpárútra a pályázatot, akkor már egy kész tervet kell benyújtani. Ha komolyan gondolják 
el kell indítani. 
 
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: 
 
71/2015.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Alkotmány utca 1. és 7. között lévő ingatlanok előtti közterületen kialakítan-
dó parkolók terveztetése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy értsen egyet azzal, hogy az Alkotmány 
utca 1. és 7. sz. előtt és a köztük lévő közterületeken parkolók kerüljenek kialakításra. Továb-
bá kérje fel a polgármestert, hogy a tervezésre 3 árajánlatot kérjen be. 
 
 
 
21.) Napirendi pont: 

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

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a tájékoztatót. Papp Mónika lemondott a könyvelői feladatokról. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Nincs felmondási ideje? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A vállalkozási szerződés azt határozza meg, hogy a megfelelő időben kell ezt megtegye. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismét rákényszerült hogy tárgyaljon a végelszámolóval, akivel már korábban felvették a kap-
csolatot, aki 100e Ft. + ÁFA-ért elvállalta volna a feladatot. Elsején mennek hozzá és egyez-
tetnek vele, csak a papírokat szeretné látni, valamint a könyvelést. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Könyvelés nincs már, be van adva a papír. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt mondta neki, hogy néhány végelszámolást már csinált, de olyat nem látott, hogy a végel-
számoló lemondott. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Éppen polgármester úr kezdeményezte Bodor Ádámnál, hogy közös megegyezéssel mondana 
fel. Nincs már mit csinálni, minden le van adva. 
 

(hangzavar) 

 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz le lettek adva a könyvelési anyagok, ez az úgynevezett 
záró vizsgálat, amit le kell folytasson a végelszámolás utolsó mozzanataként az APEH. Ennek 
a vége, hogy egy záró vizsgálati jegyzőkönyvet ad ki, amiben vélhetően nyilatkozatot tesz, 
hogy rendben talált mindent és ezzel a cég megszüntethető. Amint ezt kiadják, akkor lehet a 
cégnyilvántartásból törölni. A feladat innentől kezdve csak várakozó álláspontot jelent, tevé-
kenység sincs. Kb. 2 hónap lehet még. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Akkor ne menjenek sehová? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Végelszámolóra szükség van, ha a NAV küld egy levelet, azt valakinek címeznie kell. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A gépátírások a testület határozata után megtörténhetnek. A gépeket piaci áron tudnák vissza-
adni. De, ha a testület döntene róla, hogy ugyanazon az áron venné vissza, mint amennyiért 
eladásra került, akkor megoldható lenne. Volt amortizáció, de volt felújítás is. Úgy látja ebbe 
nehezen tudnának bele kötni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Akkor azt beszélték meg, hogy a felügyelő bizottság dönt erről a kérdésről. Legalább egy ár-
ajánlatot küld a testület felé. Ez működő képes lenne, ha a testület is elfogadná. Ugyanazon az 
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áron történő eladását nem támogatná, mert eltelt 7 év, csökken az érték. Ezt már rég le lehetett 
volna bonyolítani. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Hónapok óta húzódik és nem történik benne semmi. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 
 
 
22.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitva tartásával kapcsolatos kérelemről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést.  
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Beszélt üzletvezetővel és véleménye szerint a reggel 6 órai nyitás szinte későn van, főleg a 
nyári időszakban. 
 
Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
Tiszaalpáron a legtöbb üzlet nem tartozik ide, egyébként 5 óra a nyitás helyi rendelet szerint. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Van amelyik boltos már 4 órakor megkezdi a napot. Jön a kenyeres, a tejes, pékárus stb. Ad-
ják meg a lehetőséget a korábbi nyitásra, hogy ne menjenek el innen máshová vásárolni. 
Amelyik üzletnek nincs rá igénye, úgysem nyit ki. 
 
Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
Ezt ő tiszteletbe tartja, de kétoldalú dolog. A rendelet is kimondja, hogy meg kell adni az ál-
lampolgároknak, hogy 22 és 6 óra között tudjanak pihenni. Arra is figyelni kell, hogy lehet 
egy-két üzletben kapni kis üveges italokat és azokat közvetlenül az üzlet környékén fogyaszt-
ják el. Van lehetőség korlátozó intézkedések megtételére, de sokkal nehezebb kivizsgálni. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Zugkimérés mindig lesz és volt is. Hogyan lehetne korlátozni? 
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Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Joggal vásárolhatják, mert zárjegyes. Persze van néhol zugkimérés is a faluban. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Azt hogyan korlátozzák? 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Sehogyan. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Sehogy. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Érti ezt is, elolvasta. Ne csak abból induljanak ki, hogy isznak az emberek, mert van aki való-
ban a kenyerét akarja megvenni vagy a reggelijét. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Aki inni akar, az reggelig tud inni valahol. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Kért a hivataltól tájékoztatást, hány alkalommal volt ellenőrizve az önkormányzat részéről a 
22 órai zárva tartás a vendéglátó helyeken? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Egy alkalommal volt, októberben. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Tudna mondani egy jó pár helyet, ahol nyitva tartás volt. Csak más jellegű ez a téma. 
 
 

Kézsmárki László a bizottság tagja 21:15 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 8 fő. 

 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ismeri az ott élőket, nagyon jól tudja miért fontos a hajnali nyitva tartás. Ott isznak a bolt 
előtt, teljesen szabálytalan. 
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Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Megnézhetik a kocsmákat is. Az iskolások mennek haza és a kocsma előtt isznak, dohányoz-
nak stb. Inkább a másik oldalon közlekednek a gyerekek. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Csak a kiskereskedelmi üzletekre vonatkozik vagy a vendéglátó helyekre is? 
 
Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
A vendéglátó egység is kiskereskedelmi üzlet, de kivehetik belőle. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Azt gondolta van különbség, de akkor itt az alkalom. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Akkor kivéve a vendéglátó egységeket. 
 
Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
Akkor a tervezetet is ennek figyelembe vételével készítik elő. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását azzal a módosítással, hogy a kiskeres-
kedelmi üzletek nyitva lehessenek, kivéve a vendéglátó egységeket. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
72/2015.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Juhász Sándorné 6066 Tiszaalpár, Bercsényi u. 8/a. szám alatti vállalkozó kérelmét megtár-
gyalta, és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az üzletek éjszakai nyitva tartá-
sának rendjéről szóló 10/2012.(V.09.) Ör. számú rendeletet módosítsa az alábbi szempontok 
figyelembe vételével: 
A kiskereskedelmi üzletek – a vendéglátó egységek kivételével – 3:30 órától nyitva tarthat-
nak. 
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A Képviselő-testület kérje fel dr. Menyhárt Anett jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet a követ-
kező képviselő-testületi ülésre készítse elő. 
 
 
 
23.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Helyi Termelői Piac nyitvatartási idejéről és üzemeltetői sza-
bályzatának módosításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Javasolta vasárnap kivételével minden nap legyen nyitva 7-10-ig. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Vasárnap nem lehet nyitva. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Piacra nem vonatkozik. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ha a piac nyitva lehet, a felügyelő is dolgozhat. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Inkább vasárnap kellene nyitva lennie, ha már az üzletek zárva lesznek. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Nyári nyitva tartás 1 órával hamarabb, 6-10-ig. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta hétfő helyett vasárnap legyen nyitva. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A nyitva tartási idő sok embert megmozgat, nem biztos, hogy jó lenne vasárnap nyitva tartani 
a piacot. Legfeljebb nyári időszakban javasolta. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Csak az Integrál Zrt. zár be vasárnap, a többi bolt nyitva tart. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet azzal a módosítással, hogy hétfő helyett vasárnap 
legyen nyitva és nyári időszámítás nyitva tartása 6-10 között. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Kicsit korán van a 6 óra.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Legyen május 1 - augusztus végéig? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Legyen az óraállításhoz kötve, majd meglátják. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Inkább tegyenek be egy délutáni nyitva tartást a vasárnap helyett, mert mindenkinek szüksége 
van pihenésre. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet azzal a módosítással, hogy hétfő helyett vasárnap 
legyen nyitva és nyári időszámítás nyitva tartása 6-10 között. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
73/2015.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Helyi Termelői Piac Üzemeltetői Szabályzatának módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Helyi Termelői Piac Üzemeltetői Szabályzatának módosítását megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a nyitvatartási időt az alábbiak szerint módosítsa 
2015. április 1-jei hatállyal: 
 
Piac nyitva tartása: 

Kedd D.e. 07:00-10:00 

Szerda D.e. 07:00-10:00 

Csütörtök D.e. 07:00-10:00 

Péntek D.e. 07:00-10:00 

Szombat D.e. 07:00-10:00 

Vasárnap D.e. 07:00-10:00 

 
Nyári időszámítás ideje alatt a nyitva tartás: kedd-vasárnap D.e. 06:00-10:00 
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Kérje fel dr. Vancsura István polgármestert, hogy a lakosságot tájékoztassa a nyitvatartási idő 
módosításáról. 
 
 
 
24.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés települési információs táblák elkészítésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Röviden indokolta. Tiszaalpáron nagyon sok megtekintendő dolog van és ezek a táblák a tájé-
kozódást nagy mértékben segítik. A térkép kiosztásra került, hol kerülnek majd elhelyezésre. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ezt ennél olcsóbban nem lehet kihozni? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az az igazság, hogy ennek a Kft.-nek van szerződése a közútkezelővel, aki meghatározza 
milyen táblákat lehet kirakni. Próbáltak más irányba is érdeklődni, de nem lehet. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Eddig is el tudtak igazodni, nincs szükség rá. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kicsit ebben is haladni kell a korral. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
A tiszaalpári táblákat is ki lehetne cserélni, azok is elavult állapotban vannak. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Folyamatban van a készítésük fafaragással, mind a 4 táblának. Augusztus 20-ra elkészülnek, 
mind a 4 bevezető útra. Rajta név, címer, életképek és rovás írás. Erre gyűjtöttek a bolhapia-
con. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az önkormányzat mennyivel támogatta? 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem támogatta. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
74/2015.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a települési információs táblák elkészítése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy értsen 
egyet azzal, hogy az települési információs táblák elkészítésével bízzuk meg a Közúti Szol-
gáltató és Kereskedelmi Kft.-t (6413 Kunfehértó, II. körzet 2.) az ajánlatukban szereplő bruttó 
452 628 Ft összegben, melyet a 2015. évi költségvetésének a terhére biztosít. 
 
 
 
25.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tavaszköszöntő rendezvény 2015. évi programjaira 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Kerekes András hangtechnikus 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a programokat. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
75/2015.(III.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a „Tavaszköszöntő 2015” programjainak tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a következő döntést hozta: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a „Tavaszköszöntő 2015” programjai tárgyú előterjesztést megtárgyalta azt az előterjesztés-
ben foglaltakkal megegyezően elfogadja. 
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Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 

2. dr. Menyhárt Anett jegyző 

3. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 

4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

5. Török Annamária kommunikációs ügyintéző 

6. Kerekes András hangtechnikus 

7. irattár 

 
 
 
26.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Bársony Mihály emlékszobor állításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Még nem dőlt el hová kerüljön. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A szobrászművész elkészítette a szobor kicsinyített mását. Ennek megtörtént a napokban az 
előzsűrizése, a következő döntés a helyszín lenne. A legelső helyszín az óvoda lenne a ke-
mencénél. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Mekkora a szobor? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Életnagyságú. Egyetlen negatív indok, hogy zárt helyen van. A másik helyszín a kosárfonó 
előtti tér, a harmadik pedig a központban, a jelenlegi életfa helye, az életfa pedig átkerülne a 
másik felére az útnak. Senkinek nem fordítana hátat. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
A benzinkút előtti tér is megfelelő lenne. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha azaz igény, hogy minél többen lássák, akkor a központban lenne a legjobb helyen. Érzel-
mileg az óvodához kötődött legjobban, mert Alpár valamennyi gyereke ott fog kezdeni és az 
óvónők tanítanák. Szakmai szempontból jobb lenne. Egyébként meg elég zárkózott személyi-
ség volt. A lánya és a művészek véleményét kellene megkérdezni. 
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Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Egy felmérést is lehetne végezni az iskolás szülők között. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
De ők nem tudják a hátterét. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Akár a szoborparkban is el lehetne helyezni. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Oda nem lenne célszerű, mert ott vannak a szovjet katonáknak felállított emlékmű is. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Hozzátartozókat kell megkérdezni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha döntés kell, akkor össze kell hívni a testületet. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kérdése volt, hogy lányának, Bársony Rózsának mi a véleménye? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Neki is először az óvoda tetszek, csak egy kifogása volt szintén, hogy zárt helyen lenne. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazni nem kell, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 
 
 
27.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Bejelentések 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Papp Mónikáról kérdezett, hogy csak a könyvelésről mondott le vagy a külső tagságáról is? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Hivatalos papír nem érkezett a hivatalba. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Érkezett az APEH-tól egy levél, hogy dr. Vancsura István nincs a köztartozás mentes adózók 
között. Utána nézett ennek, 0-s bevallása van és majd 5-étől lesz benne. Előtte 236,- Ft-ról 
küldtek értesítést. 

 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Bejelentette, hogy az április 20-ai héten lesz a hivatalban a nyílászáró csere, ügyeletet tartanak 
azon a héten az anyakönyvi irodában. 
 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 21:48 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább 
munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  Csernák Zsolt Sándor  :/                                         /:  Ajtai Elemérné  :/ 
      a bizottság elnöke                                       a bizottság tagja 
 
 

 


