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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 1959/2015. 
 
 
 
 

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

   Bizottságának 2015. április 30-án tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  Bartók István, Győri István, 

Kiss Lajos, dr. Vancsura István (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 
   Bálint Ágnes köztisztviselő 
   Hevesi Józsefné Gondozási Központ alkalmazottja 
   Molnár István belső ellenőr 
   Palásti Viktor Gondozási Központ vezető 
   Palócz Gábor Istvánné köztisztviselő 
   Szentirmay Tamás újságíró 
    
Napirendi pontok tárgyalása közben érkezett bizottsági tagok: dr. Csernus Tibor, 
 Kézsmárki László, 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag:  Ajtai Elemérné, Papp Mónika 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Borvák Erzsébet 
 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 18:05 órakor megállapította, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes. Elmondta Ajtai Elemérné és Pap Mónika jelezte, nem tudnak részt venni az 
ülésen. Dr. Csernus Tibor és Kézsmárki László később érkeznek. A jegyzőkönyv hitelesítésé-
re felkérte Bartók István bizottsági tagot. Megkérdezte Bartók Istvántól elfogadja-e a felké-
rést? 
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Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Zsolt bizottsági elnök: 
 
2. napirendi pontot levételre javasolta, 24. napirendi pontként pedig felkerülne a Trianoni 
megemlékezésről szóló előterjesztés.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az újonnan kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat is tárgyalni fogják? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A meghívó tartalmazza a régi és az új anyagok előterjesztéseit is. 
 
Csernák Zsolt bizottsági elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat. 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Nyugdíjba vonuló dolgozó köszöntése 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester  

 
2. Palócz Gábor Istvánné köztisztviselő, valamint Bálint Ágnes köztisztviselő bemutat-

kozása  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

3. Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
             Molnár István belső ellenőr 
 

4. Előterjesztés a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló ……../2015.(…..) Ör. 
számú rendelet-tervezetre 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
             dr. Menyhárt Anett jegyző / Bálint Katalin vagyongazd. csoportvezető 
 

5. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség 2014. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi felada-
tok ellátásának átfogó értékeléséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
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Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
             Novákné Lovas Erzsébet családgondozó 
 

6. Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás tiszaalpári családse-
gítésének munkájáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
             Sándor Ernőné családgondozó 
 

7. Előterjesztés a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. részére működési kölcsön biz-
tosítására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

8. Előterjesztés a 2015-ben megrendezni kívánt XXII. Tiszaalpári Alkotótábor  tárgyá-
ban 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
              Kerekes András hangtechnikus 
 

9. Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2014. évben végzett 
munkáról 

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

10. Előterjesztés a hátrányos helyzetű tanulók nyári táborának támogatásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

11. Előterjesztés Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

12. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az üzle-
tek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 10/2012.(V.09.) Ör. számú önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló ………../2015.(…..) Ör. számú önkormányzati rendeleté-
re 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  / dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

13. Javaslat települési turisztikai térkép elkészítésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

14. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő, 431 hrsz-ú, 
6066 Tiszaalpár, Mátyás kir. u. 34/1. ingatlan értékesítési szándékáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
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Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
             dr. Menyhárt Anett jegyző / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

15. Beszámoló a Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség 2014. évi működtetéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
             dr. Csernus Tibor képviselő 
 

16. Javaslat lakások vásárlására és azoknak családok részére való biztosítására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

17. Előterjesztés a Tiszaalpár, Ady E. u. 62. szám alatti ingatlan bérleti szerződésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

18. Előterjesztés „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” címen 
benyújtható pályázatról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
             Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

19. Előterjesztés Kárpátaljai magyar közösségek támogatására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester         
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

20. Előterjesztés a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Igazgatóságának kerék-
pártároló bővítésére vonatkozó kérelmének tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester         
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

21. Előterjesztés Tiszaalpári Sportegyesülettel való együttműködési megállapodás megkö-
tésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester         
             dr. Menyhárt Anett jegyző / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

22. Előterjesztés szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása iránti pályázaton való 
részvételre 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester         
             Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

23. Előterjesztés SÁRKÁNYHAJÓ BÉRLÉS tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester         
            Kerekes András hangtechnikus 
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24. Előterjesztés a Trianoni megemlékezés tárgyában 

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

25. Bejelentések 
 

ZÁRT ÜLÉS 
 

26. Előterjesztés Vereb Sándorné Tiszaalpár, Mátyás kir. u. 42. szám alatti lakos étkezés 
térítési díjának mérséklésére vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
             Borvák Erzsébet aljegyző 
 

27. Előterjesztés Vereb Sándor Tiszaalpár, Mátyás kir. u. 42. szám alatti lakos étkezés té-
rítési díjának mérséklésére vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
             Borvák Erzsébet aljegyző 
 

28. Antal Anikó önkormányzati lakás iránti kérelme tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
             Borvák Erzsébet aljegyző 
 

29. Előterjesztés felterjesztése Patai János Tiszaalpár, Bethlen G. u. 47. szám alatti lakos 
települési gyógyszertámogatás iránti kérelmének ügyében 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
             Borvák Erzsébet aljegyző 
 

30. Előterjesztés felterjesztése Mikus Imréné Tiszaalpár, Alkotmány u. 49. szám alatti la-
kos települési gyógyszertámogatás iránti kérelmének ügyében 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
             Borvák Erzsébet aljegyző 

 
 
1.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Nyugdíjba vonuló dolgozó köszöntése 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester  

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megköszönte Hevesi Józsefnének 40 éves munkáját.  
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megköszönte a megjelentést. Kellemes nyugdíjas éveket kívánt. 
 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Palócz Gábor Istvánné köztisztviselő, valamint Bálint Ágnes köztisztviselő 
bemutatkozása  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
Palócz Gábor Istvánné, köztisztviselő: 
 
Köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, szociális ügyintézőnek vették fel a hivatalba. Érettségi-
je van, számítógépes, valamint szociális és gyermekvédelmi ügyintéző végzettséggel rendel-
kezik. 
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő: 
 
Köszöntött minden jelenlévőt. Elmondta, 5 éve dolgozik az iskola elvégzése után. Telefonos 
cégnél dolgozott és tartotta a kapcsolatot az ügyfelekkel és intézte a hátralékok behajtását is.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
További jó munkát kívánt és kellemes hétvégét. 
 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
             Molnár István belső ellenőr 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a beszámolót. Ehhez két anyag tartozik. Egyik Molnár István belső ellenőr úr jelen-
tése, valamint az előterjesztés. Mindenki áttanulmányozta. Van-e kérdés az ellenőr úrhoz? 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A 70 millió Ft, ami szerepel – valami kintlévőség – hogyan jöhet vissza az önkormányzathoz? 
Adóvégrehajtás? 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Erősíteni kell a végrehajtást. Javaslatot tett a létszám emelésére. 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Mindkét dolgozó munkaköri leírásában benne van az adóvégrehajtás. Az ÁROP pályázat ke-
retében volt az adóvégrehajtás megjelölve, és az aljegyző asszony belekezdett a végrehajtás-
ba, egész szép összegek jöttek be. 
 
Molnár István, belső ellenőr:  
 
Az előző vezetőség osztotta szét az 5 személy között. Nem lehetett változtatni rajta.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottsági elnöke: 
 
Az ellenőr úr javaslatot tett önkormányzati autóbusz vásárlására. Mi indokolja ezt?  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ez a Sportegyesületnél van. A 9. oldalon: Civil szervezetek támogatása. 
 
Molnár István, belső ellenőr:  
 
A jó gazda gondosságával mérlegelni kell, a költségvetési számok mérlegelésével dönthet a 
Képviselő-testület, hogy melyik utat választja.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A továbbképzéseket nem egy személynél végzik. 
 
dr. Menyhárt Anett jegyző: 
 
Sportegyesületről van szó. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Sportegyesület majdnem minden héten utazik. 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
A gazdasági munka, az elemző munka elengedhetetlen. Az összefoglaló jelentés csak a lénye-
get tartalmazza. Ha nem világos valami, a hivatalban rendelkezésre áll, tanulmányozni lehet, 
és a jegyző asszonnyal értelmezni tudják az írását. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A hivatalt megbírságolták, ami majdnem 1 milliós tétel volt. Régebben történt. Jelenleg van-e 
ilyenről szó? 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Ez nem volt tárgya az elmúlt évi jelentésnek, amiről most beszámolt. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kérte, nyilvántartás legyen a gépek használatáról vezetve. Most is kérnek a Kft-nek kölcsönt, 
már 22 milliónál tartanak. Megszavazták, hogy a képviselő-testület ezt is vizsgálja. Legyen 
gépkönyv, hogy ezt is tudják ellenőrizni. A gépek vezetve vannak, üzemanyag felhasználva és 
felmerül a kérdés, hogy kinek dolgozik a gép. Közösségi tulajdont így elherdálni… Szeretné, 
ha a belső ellenőrzés a legközelebbi ülésre pótolná ezt a gépparkról szóló vizsgálatot. Hatal-
mas költségeket jelent. A benzinre milliós pénzek úsznak el. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Felmerült a Sportegyesület nem szakszerű utalványozása. Itt van a CNÖ-nek is érdekes dolga, 
nem tud elszámolni a pénzzel. Büntető vonatkozású dolgai nincsenek. Erről tudomása van a 
képviselő-testületnek. Felelősséggel tartoznak a Sportegyesület és a CNÖ működésével kap-
csolatosan? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Úgy gondolja a büntetőjog kategóriáját nem meríti ki, hanem a számviteli törvény előírásai 
nincsenek maximálisan betartva. A belső ellenőrzés célja, hogy ezt feltárja, ne az ÁSZ tárja 
fel. Ha Molnár István belső ellenőr megállapítana büntetőjogi felelősséget, akkor kötelessé-
günk lenne feljelentést küldeni. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Vagy csak a temetés költségeivel nem tud elszámolni? Ez nem egyértelmű. 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Természetesen világos alapesetről van szó. A Képviselő-testület CNÖ-nek adott 180 eFt tá-
mogatást. Eljött az elszámolás ideje, de a CNÖ ezt a pénzt a saját halottjának tartott személy 
kegyeleti költségeire használta fel. A pénzt működésre kapták, nem kegyeleti szolgáltatásra. 
A testület változtassa meg akként, hogy a 2013-ban adott működési támogatást kegyeleti cé-
lokra felhasználhatják. A testület ezt a határozatot meghozza. Feltételezi, a testület nem fogja 
azt mondani, hogy nem. Kormányhivatalnál is járt, a testületi határozat módosításának vagy 
hatályon kívül helyezésének nincsen határideje. Ha a testület úgy dönt, akkor rendben van. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A hivatalnak fel kellene a figyelmüket hívni, hogy jobb gazda módjára gazdálkodjanak. 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Mondhatná a tételes jogszabály ismertetést. A tagok nem is teljesen úgy gondolták, ahogy ő, 
de meg kellett győznöm őket, hogy nem én találtam ki. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Azt mondta polgármester úrnak, hogy ez az ő sara. Több száz ezer millió pénze volt az ön-
kormányzatnak. 11 ezer forintért élő virág koszorút vesznek. A tiszaalpári önkormányzat saját 
halottjaként temeti el. Amikor szociális segélyt kiadnak, az illetőnek meg azt mondjuk, hogy 
kamatmentes kölcsön. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Ezt a 70 millió Ft-ot nagyon soknak tartja. A hivatal trehányságát látja. Nézzék például a be-
hajtás. A Horváth István esete: senki nem mozdult, hogy ne halmozza az adósságokat. A be-
osztottak nem kapnak megfelelő utasítást erre, nem teljesítik. Ki kell jelölni egy személyt, aki 
ezt figyeli. Mindenkinek megvan a munkaköri leírása. Van megint két dolgozó, a járás köny-
nyített az önkormányzaton, elég alkalmazott van. Nem egy-két hónap alatt gyűlt össze. Ez a 
falu pénze. Amit csak lehet, be kell hajtani. Kérése volt jegyző asszony felé, a következő tes-
tületi ülésre terjesszék elő, milyen adósságok vannak benne. Személy szerint tudhatják-e, 
hogy kik, mennyivel, milyen jogcímen tartoznak az önkormányzatnak? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nincs is joga elmenni az adó osztálynak, mert nincs is szerződése. Annak idején Kókai Atti-
lához is kijött az adóhatóság, Boris Ferenc is, majd történt egy tranzakció. Utána vásárolt in-
gatlant kettőt is, majd gépkocsit. Ezeket kellene kivizsgálni, hogy mi van a háttérben. Eljött 
egy kisember hozzá panaszkodni, műtötték, kórházban van. Rokkant nyugdíjas, küldik a be-
hajtásokat. A jobb anyagi körülmények között élőknek nem küldik ki a tartozást? 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Bartók úrral egyetértve mondta, hogy a létszám sem kevés, és nyilván ez nem egy-két év, 
hanem nem tudja hány év termése. Ha ő nézne rá a kintlévőségre, megkeresne egy behajtó 
céget, hogy mennyiért vállalná, mert fél, hogy az állami struktúra hatástalan. Ha viszont meg-
kapná egy cég, aki ebből él, kapna 30 százalékot, megérné, mert az önkormányzatnak még a 
megmaradt pénz is pénz. Szakszerű csapat kell, aki pillanatok alatt lerendezi és behozzák már 
akár a következő hónapban.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Következő zárt ülésre behozzák a névsort. Régóta küszködik a hivatal. 10 év pénzügyeknél az 
elévülés. Én már nagyjából látom, hogy ezek többsége behajthatatlan. Egy szállító cég is tar-
tozik már régóta és teljesen eltűnt. Jogos, hogy az APEH-nek vagy valahová át kellene adni. 
A legutóbbi levelekre elég sokan jönnek be és rendezik. Van egy másik rész is: aki nem bírja 
kifizetni. Volt szó az újfalui önkormányzat bérlőjéről, Horváth úrról. Elismerte az összes tar-
tozását, szerződést kötöttek vele, mindent elfogadott és folyamatosan fizeti be az elmaradt 
összeget. Az tény, hogy globálisan a 70 millió Ft nagyon sok. Folyamatosan kiesik az önkor-
mányzat költségvetéséből a Holt-Tisza. 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Folyamatosan mennek ki a felszólítások. Ezeket tényleg nem lehet behajtani, de a következő 
ülésre bekerül az előterjesztést. Megköszönte a képviselő úrnak, amit mondott, meg fogják 
próbálni.  
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Ezeket kezelni kell. Elévülteti-e az önkormányzat? Ha elévült, ne szerepeljen a 70 millióba. 
Ha kisebb az adótartozás és nem tudja befizetni az illető személy, akkor legközelebb, ha se-
gélyt kér, hivatkozhatnak rá. Mindent az önkormányzat sem tud. Vagy a 70 millió így irreális, 
ha 50 százaléka behajthatatlan, kár ide írni.  
 
Molnár István, belső ellenőr:  
 
A számítás szabályai lehetővé teszik az értékpresztizs növelését, de ennek szigorú feltételei 
vannak. Mindenféle eszköz figyelembe vehető, de végig kell csinálni. Nagyon nagy szám, de 
tételesen két embernek kellene kimenni a hivatalból – egy ember nem csinálhatja, a bírósági 
végrehajtás társadalmi szinten langyos. Ez ÁSZ vizsgálat körében bűncselekmény gyanúja alá 
került. Igaz, hogy személyi erősítést javasoltam, de vannak kapacitás korlátok. Tudják, hogy-
ha minden szakterületre annyi embert alkalmazhatnánk, amennyi szükséges, nem ennyibe 
kerülne a hivatal.  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Belső ellenőr úr javasolja a létszám növelést. Volt egy határideje. Azért lett mind a két új dol-
gozó munkaköri leírásába beleírva. Már a pályázati kiírás is ennek tudatában volt, hogy ezt 
szeretnék erősíteni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kamatmentes hitelek is vannak, amik nincsenek befizetve. Van-e lehetőség, utólag jelzálog 
bejegyzésére? Polgármester úr van megbízva a szociális segélyek kiutalására. 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Kamatmentes hitel vonatkozásában a szerződésben foglaltak a döntőek. Egyedül a szociális 
segély ügyében lehet ilyet tenni, de az sem egyszerű. Ahogy le van írva, aszerint kell eljárni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
5 millió körül oszt ki a testület egyesületeknek támogatást. Ezek többsége a legalapvetőbb 
számviteli szabályokat sem tartja be. Nem lehet, hogy amíg nem rendezi, ne nyújthasson be 
addig újabb kérelmet? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Korrigálták. Most egy hölgy van, aki nem tudott elszámolni. 
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dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ha kapnak egy ÁSZ ellenőrzést, az komoly probléma. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Az újabb kifizetések előtt lényegesen nagyobb ellenőrzésre lenne szükség.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A sportegyesületen csodálkozik. Azt gondolta, hogy most jó kezekben van. Amióta a jelenlegi 
vezető csinálja, egy csomó pályázatot nyertek. Megnézzük, nem tudja, hogy ezek milyen hi-
bák.  
 
Molnár István, belső ellenőr:  
 
2014-ben az előző időszakot vizsgálta, 2013-at. Pozitív változások vannak. Ha eljön a legkö-
zelebbi ellenőrzés, reméli, azt fogja tapasztalni, hogy pozitív változások történtek a számviteli 
munkában.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Hivatalból tudassák, akinél ez jelentkezik. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
84/2015.(IV.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 2014. évi belső ellenőrzési beszámoló jóváhagyása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi belső ellenőrzés-
ről szóló összefoglaló jelentést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló ……../2015.(…..) 
Ör. számú rendelet-tervezetre 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
             dr. Menyhárt Anett jegyző / Bálint Katalin vagyongazd. csoportvezető 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a tervezetet. Elmondta 11 melléklet kapcsolódik ehhez a rendelethez. Ennek része a 
kataszteri napló, a 9. sz. melléklethez tartozik. 
 

(Molnár István belső ellenőr távozott a bizottsági ülésről.) 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
17. oldalon a kölcsön visszafizetés. A Kft.-nek 17 millió 300 eFt. Tudomása szerint nem térült 
meg. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Az nem ezen a táblán van. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Megtérültek a Kft-nek? 
 
 

dr. Csernus Tibor a bizottság tajga, 18:51 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 
Milyen kára történne Tiszaalpár Önkormányzatának, ha nem hajtja végre? Ő volt a kivitelező. 
Lajosmizsén, a 240 eFt-ot visszafizették a lakosságnak. Kiss Lajosnak mondta, nézzen utána a 
Víziközmű Társulatnál.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
85/2015.(IV.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet megtárgyalta és elfogadásra javasolta 
a Képviselő-testületnek. 
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5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség 2014. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
feladatok ellátásának átfogó értékeléséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
             Novákné Lovas Erzsébet családgondozó 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Ehhez két anyag tartozik. Van-e valakinek hozzászólása? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertetett néhány szomorú tényt a családgondozó beszámolójából, a 17. oldal alján: a csalá-
doknál egyre inkább fő jövedelemforrás a családi pótlék, folyamatos az elszegényedés, a 
gyermeknevelési gondok ide vezethetőek vissza. Különösen a településünkön ez határozot-
tabban érződik és egyre fokozódik. Ha megnézzük az esetszámokat, iszonyú számokkal dol-
goznak. Folyamatosan csúsznak lefelé a családok. Egyre több probléma van gyerekekkel, 
családokkal, és ez nem fog javulni. Ez állapítható meg a másik két településen, akikkel dol-
goznak. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Az nem lassú csökkenés, hanem gyors csökkenés. 1100 gyerekből 924 gyerek van. Macska-
körömbe írnám, hogy lassú, vagy bele sem írnám. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Polgármester úrnak mondta: a tüzépnél vásárolnak 1q fát. Olyan emberek kapták, akik egyál-
talán nem rászorultak szociálisan, a felső tízezerbe tartoznak. Polgármester úr azt mondta, 
hogy 15 milliót tegyenek gyógyszerköltségbe, de egyre több a panasz, hogy nem kapják a 
lakásfenntartási támogatást. Egyre több család megérzi. Az önkormányzat tulajdonát lopják 
el. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkérte, ne kelljen már bíróság elé citálni az ilyen kijelentéseiért. Ha a következő ilyen fa-
kivágás lesz, képviselőtársát fogják ennek az intézésével megbízni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Egy megjegyzést tett a gyermekszegénységgel, családok szegénységével kapcsolatban: sajnos 
ez úgy eszkalálódik tovább, hogy önkormányzati szinten nem megoldható a kérdés. Ezt a mi 
önkormányzatunk nem tudja megoldani. Lényegesen magasabb szintű cselekedetre lenne 
szükség, kezelgetni lehet, de megoldani nem. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Miért itt látják őket a segélyért, miért nem dolgoznak sehol? 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Nemcsak a segélyezettekre gondolt, hanem minimálbéresekre, akik dolgoznak, de mégis a 
szegénységi küszöbön vannak. Azokról beszélt, akikben a hajlandóság megvan, hogy dolgoz-
zon, de a gyermekének még sem tudja a minimálisat sem megadni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Novákné Lovas Erzsébet beszámolójának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
86/2015.(IV.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a gyermekjóléti szolgálat munkája tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a gyermekjóléti szolgálat munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolta 
a Képviselő-testületnek. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékeléséről 
szóló előterjesztés elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
87/2015.(IV.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközség 2014. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellá-
tásának átfogó értékeléséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Tiszaalpár Nagyközség 2014. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfo-
gó értékeléséről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek. 
 

 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás tiszaalpári 
családsegítésének munkájáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
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Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
             Sándor Ernőné családgondozó 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette Sándor Ernőné beszámolóját. Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Végkonklúziója ugyanez: mélyszegénység, munkanélküliség, létszámleépítés cégeknél. 
Ugyanazoknál a családoknál, ugyanaz a meglátás. Nem a hal a lényeg, hanem a háló. Nem 
tudja, a halosztással mennyire jutnak. Nagyon sok rászoruló van. Folyamatosan kapják, le-
gyen az cipő, bármi, de nem oldja meg a problémát. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
88/2015.(IV.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a családsegítő munkája tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a családsegítő munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testületnek. 
 
 
 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. részére működési köl-
csön biztosítására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Győri Istvánnak igaza van. Egyszer megálljt kellene parancsolni a Kft.-nek kölcsönre. Meg-
kerestük Vargánét, jó irányba haladnak-e, mit kellene csinálni. Ha tovább folytatódik a Kft. 
végelszámolása, év vége felé véget kell vetni, mert egy év alatt fel kell számolni. Ha addig az 
ügyvezetőnek fizetik a bérét, elég sok lesz. Munkát nem lát – de egyébként dolgozhatna. A 
gépeket jelenleg az önkormányzat működteti, de úgy, hogy nincs átadva. Február óta nem 
tudja elérni, hogy a gépek átírásra kerüljenek. Egyetlen gép nincs átírva még. Valamit Ádám-
nak csinálni kellene, nélküle nem tudják átírni a gépeket. Ennek még egy csomó költség von-
zata van. A másik variáció, hogy visszavonják a végelszámolást, és mentesítik az önkormány-
zatot, hogy vesztes legyen. Egy év alatt kipörgetnék a 8 millió Ft-ot. A Kft. tudna külső mun-
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kát is vállalni. Ezt csak úgy lehet, hogy meghirdetik. Ha nincs ember, folytatni a végelszámo-
lást. Javasolta, Ádámnak ne fizessenek. Milyen munkát végzett? Igaz, hogy megszavazta a 
testület, de ez nem azt jelenti, hogy ne csináljon semmit.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Bíróságnál be van adva. Az a rész rendbe van. Pap Mónika beadta a lemondását, azt nem tud-
ja, milyen stádiumban van. A záró vizsgálathoz szükséges anyagok már ott kellene legyenek 
az NAV-nál. Kiadják a jegyzőkönyvet, ha nem találtak olyat, ami intézkedésre irányul, akkor 
ki lehet adni a papírt.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem tudom, mi van Pap Mónikával. Bodor Ádám nem szolgáltat adatot. Két zárást kellene 
megcsinálni. Mónikának a novemberit meg kell csinálni, mert akkor még alkalmazásban volt. 
Vargáné nem veszi át a könyvelést. Róka fogta csuka helyzet. Ezért mondta, tegyenek egy 
próbát, pályáztassák meg az állást. Valamit drasztikusan lépni kell. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ott van a könyvelő iroda Kecskeméten, a Vágó utcában talán. Fel kell hívni őket. Lehet, hogy 
elkérnek kb. 100e Ft-ot érte. Ennyi. Ha alpári nem vállalja… 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Meg kell bízni olyan könyvelő irodát, aki bizonyos határidőre elvállalja, befejezi. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kft. 1 millió Ft-ot kér: gép javítására, plusz… 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A gép javítását jogosnak tartja, a többit már vitatja. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Polgármestert hibásnak tartja: olyan személyt vett fel, akinek jogosítványa sincs. Kormányhi-
vatal foglaljon állást, hogy polgármester úrral szemben van-e lehetőség felelősséget érvénye-
síteni, ha olyan embert vesz fel, akinek nincs jogosítványa. Balesetet is okozhatott volna. 260 
ezer forintot fizettek, hogy jogosítványa legyen. Ez felelőtlenség!  
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nehézgépkezelői papírja is megvan. Javaslat: csak a Komatsut meg a közterheket fizessék, de 
ne biztosítsanak többet. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Nem vonhatják meg a javadalmazását? 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem. Ez munkajogi kérdés. Munkaviszonyban van. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kompenzáció: ugyanazon áron vegyék vissza, amennyiért odaadták. A kompenzációt így le-
het megcsinálják. Ádám beadja a számlát. Az önkormányzat kiadja a papírt, hogy beszámítja. 
Ez a kompenzáció. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A könyvelői irodában lehet, hogy vállalnák a végelszámolást is. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
3 céget hívott fel, de nem vállalták. Az önkormányzati cégekkel negatív tapasztalataik van-
nak. 
 
 

Kézsmárki László a bizottság tagja 19:29 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazzanak. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Utalják át a Kamatsu szerelését, meg a közterheket, de Ádámnak ne utaljanak pénzt. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Nem lehet, már dr. Csernus Tibor elmondta, hogy miért. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
1 havi bért május 10-ig át kell utalni. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Telefonál könyvelő után. Megbeszéli velük, legyenek végelszámolók is. Dupla pénzért biztos 
elvállalják a munkát. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a módosítási javaslatot: Komatsu javítási költségének, közteher, plusz 1 
havi munkabér átutalásának elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
89/2015.(IV.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. részére kölcsön biztosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Tiszaalpári Település-
gazdálkodási Kft.-nek kölcsönt biztosítson a Fűz 2000 Kft. által végzett FAI Komatsu föld-
munkagép javítási költségeinek kiegyenlítésére és a végelszámoló 1 havi bérének és a bérhez 
kapcsolódó szociális hozzájárulási adó biztosítására. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
(1 fő nem szavazott) – nem fogadta el az előterjesztésben lévő határozat-tervezetet. 
 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a 2015-ben megrendezni kívánt XXII. Tiszaalpári Alkotótábor  
tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
              Kerekes András hangtechnikus 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. A tábor költségeinek fedezésére 200 eFt-ot kérnek. 
 
Szavazásra bocsátotta az összeg elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
90/2015.(IV.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 2015-ben megrendezni kívánt XXII. Tiszaalpári Alkotótábor tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a „2015-ben megrendezni kívánt XXII. Tiszaalpári Alkotótábor tárgyában” tárgyú előterjesz-
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tést megtárgyalta azt az előterjesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadja. A tábor költsé-
geinek fedezésére 200.000,- forintot tartalmaz a 2015. évi költségvetés.  
 
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. Biczók Mihály nyugalmazott jegyző 

7. irattár 

 

 
 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2014. évben 
végzett munkáról 

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

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a beszámolót. Átadta a szót polgármester úrnak. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy évben 6 ülést kell tartani. Napirendi pontokat tartalmazza a táblázat: költségvetés, zár-
számadás stb. 
 
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: 
 
91/2015.(IV.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában 
végzett 2014. évi munkáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
dr. Vancsura István polgármester, mint a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsának tagja által készített 2014. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta 
és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
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10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a hátrányos helyzetű tanulók nyári táborának támogatásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

  dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Az önkormányzat 160 eFt támogatást javasol erre a célra. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
1 hónappal ezelőtt volt egy iskolai értekezlet. Ezen elhangzott, ha megvan a pénz, lesz tábor, 
ha nem, nem lesz. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
40 ezer forintot a Vadásztársaság is megszavazott. Kérte az önkormányzatot, adja meg a 
számlaszámot a közös képviselőnek. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Szóban egyeztetett Győri Istvánnéval. 160 eFt-ot ad az önkormányzat, 140 eFt-ot már eredeti-
leg is kaptak. Igazgató asszony azt mondta, hogyha összesen megvan a pénz, akkor elég. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Iskola kérne kerékpártárolót pluszba. Azt a pénzt, amit esetleg nem adnának oda, azt bele tud-
nák forgatni ennek költségébe. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, miszerint ha a Vadásztársaság 40.000,- Ft-ot ad, 
akkor az önkormányzat 120.000,- Ft-al támogassa a táboroztatást.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
92/2015.(IV.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola hátrányos helyzetű tanulók 
nyári táborának további támogatása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Tisza-
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alpári Árpád Fejedelem Általános Iskola által szervezett hátrányos helyzetű tanulók nyári tá-
borát további 120.000 Ft támogatásban részesítse. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti kérelemben szereplő összeg, a 160.000,- Ft elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 5 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
 
11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Ehhez két anyag tartozik. Egyik a Kiskunfélegyházi polgármester 
levele. Az önkormányzat 300 eFt-ot javasolt a kórház és rendelőintézet támogatására. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A bővítés kapcsán már téma volt. Ez egy nagyon is valós probléma. Most maszek rendelésre 
küld el mindenkit. Ezzel a támogatási összeggel valamelyest a polgároknak be tudják hajtani, 
de egy hónap édes kevés, itt féléves várakozásról van szó. Ez nem nyugtat meg egy szívbete-
get illetően. Ebből volt haláleset is, mert a néni előbb meghalt. A kért összeget javasolta, ami 
446 eFt lenne? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A szemészetnél más jött ki Tiszaalpárnál. Ott növelő rész is lenne.  
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja:  
 
A sürgősségi részt ők nem használják. A szemészeti szakvizsgálatra is közel 6 hónap a vára-
kozási idő. Egy szembeteg meg tudja várni a 6 hónapot, de egy szívbeteg nem.  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A szemészetnél a bruttó kétszázezer forint összeg még növelné a támogatás összegét. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja:  
 
Elég érdekes a táblázat: van itt 12 millió Ft is. Jól látja, az 670 eFt lenne? 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Mivel már év közepén vagyunk, 460 eFt lenne, a szemészet további igényét nem figyelembe 
véve. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja:  
 
Teljesen egyértelmű, hogy a sürgősséget nem használják. Nem valószínű, hogy a gyermek-
gyógyászatnál is valósak a számok. Azon el lehetne gondolkodni, hogy 600 eFt-ért tudnának 
szerezni kardiológust, és Alpár helyben megoldaná a kardiológiai szakrendelést. Heti 1-2 óra 
is elég lenne. Ez nemcsak személyi kérdés. Zárt óraszám. Biztosítani kell a feltételeket. Olyan 
típusú eljárásban, amiben ő gondolkodik, nem kell semmilyen vizsga. Ha engedélyt kérnének 
a MEP-től, pénzkérdés az egész, ha rászánnak 600 eFt-ot. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ez ennél bonyolultabb: eszközöket kell szerezni, azokat fenn kell tartani. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta, mivel a sürgősségit nem nagyon veszik igénybe – nem Kiskunfélegyházát veszik 
igénybe – ezért 300 eFt-ot javasolt. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ha ezt minden önkormányzat így csinálja, 50 százalékos összeg jön össze. Megköszönik a 
támogatást, de nem tudnak vele mit csinálni. Bugacon lesz ezzel kapcsolatosan értekezlet. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja:  
 
Nem kell kuncsorogni a MEP-hez óraszámért. Magánrendelés lenne, de saját hozzájárulással 
csak 5 ezer forintot kellene fizetni, nem 10-et, meg 20-at. Egy terheléses rendszerrel meg egy 
EKG-val meg lehetne oldani. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Javasolta Kiskunfélegyházának a 300 ezer Ft elfogadását. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
300 ezret azért javasolta, különítse el az önkormányzat, ha meglesz a Bugaci értekezlet, hogy 
ráerősítsen. Önkormányzat tegyen egy ígéretet, hogy hajlandó ennyivel támogatni és különít-
sék el a pénzt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, miszerint különítse el az önkormányzat a 300 
ezer Ft-ot, a Bugaci értekezletig. Önkormányzat tegyen egy ígéretet, hogy hajlandó ennyivel 
támogatni és különítse el az összeget. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
93/2015.(IV.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta a kérelmet és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Kiskunfé-
legyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatására különítsen el 300.000,- Ft összeget. 
Az összeg átutalását Bugacon - az érinttet települések polgármestereinek részvételével - tar-
tandó tárgyalás eredményétől tegye függővé. 
 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 10/2012.(V.09.) Ör. számú önkormány-
zati rendelet módosításáról szóló ………../2015.(…..) Ör. számú önkormányzati ren-
deletére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  / dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző / Borvák Erzsébet aljegyző 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a rendelet-tervezetet. Az előző ülésen tárgyalták, támogatták. 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
94/2015.(IV.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 10/2012.(V.09.) Ör. számú ön-
kormányzati rendelet módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 10/2012.(V.09.) Ör. számú önkormányzati 
rendelet módosítását megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Javaslat települési turisztikai térkép elkészítésére 
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Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a javaslatot. Kettő anyag tartozik hozzá: Némethné Faragó Erika ajánlata, aki 130 
eFt-ért 100 db térképet biztosítana. Javasolta, hogy ennyi pénzért 2 db turisztikai táblát is le-
hetne csináltatni a faluba.  
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Elkészítenének egy ilyet. Egy-egy ember felrakja a falra. Azoknak készülne ez, akik nem is-
merik Tiszaalpárt. Fel kell ajánlani, hogy ezeket a turisztikai látnivalókat mennyiért illesztené 
be? Ha megcsináltatják ez még nem nyomdatermék. Mit csinálnak vele? A helyiek tudják, 
hogy mi hol van. Ha a boltokban lehetne árulni, ott kérhetnék a turisták.  
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ha valaki megnézi Tiszaalpárt, beüti a számítógépen, még térkép is van. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Van egy térképe, rajta vannak a vállalkozók, szívesen átadja. Kinyomtatják színes nyomtatón. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Lépjünk ezen túl, fejlesszük inkább a honlapot. Megkapnák kb. százan ezt a térképet, a többi 
meg semmit. Nem javasolta elfogadásra. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a 130.000,- Ft elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság igen szavazat nélkül – 6 ellenszavazattal, 1 tartózkodással  
– nem fogadta el a határozat-tervezetet. 
 
 
 
14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő, 431 
hrsz-ú, 6066 Tiszaalpár, Mátyás kir. u. 34/1. ingatlan értékesítési szándékáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
             dr. Menyhárt Anett jegyző / Borvák Erzsébet aljegyző 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ehhez érkezett egy értékbecslés. Itt 760 eFt-ra becsülte a Békés Credit Kft. 
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dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem lehet nyilvános licitet szervezni? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Az lesz belőle. Kiment a tegnapi anyagba a pályázati felhívás is. Bizottsági ülés keretében 
kerülne lebonyolításra. A pénzügyi bizottság elnöke átadná dr. Csernus Tibornak az ülés ve-
zetését, és ő bonyolítaná le az árverést. Megjelenne a Hírmondóban, a honlapon és a Petőfi 
Népében egy rövid tájékoztatás. 
 
dr. Csernus Tibor és Kiss Lajos, a bizottság tagjai: 
 
Véleményük szerint elég, ha a Hírmondóban és a honlapon megjelenik. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Bozó Imréné itt dolgozik az önkormányzatnál, piacfelügyelő. 500 eFt-ot ajánlana érte. Gyere-
keinek szeretné megvásárolni. Kérte, jöjjön el az ülésre, tudna-e többet adni. Megfontolandó-
nak tartja. Nagyobb az esélye, hogy a gyerekei is itt maradnak Tiszaalpáron.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ne árverés legyen, hanem hirdessék meg. Csak felfelé menjen az ár, lefelé ne. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Kérdése volt Győri István képviselőtársához, hogy volt-e már árverésen? Ő volt és ott ki volt 
kötve, hogy lefelé nem mehet az ár. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tehát módosító javaslata polgármester úrnak, hogy Bozó Imréné ajánlatát fogadják el 500 
eFt-ért. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Két ajánlatnál árverést kell hirdetni. Ráadásul a másik ajánlat magasabb. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a 760 eFt kikiáltási árat, illetve a mellékelt anyagban kiküldött pályáza-
ti felhívást. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
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95/2015.(IV.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat tulajdonában lévő 431 hrsz-ú 6066 Tiszaalpár, Mátyás kir. u. 
34/1. ingatlan értékesítési szándéka tárgyában 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Tiszaal-
pár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő 431 helyrajzi számú ingatlant nyilvános 
eljárás keretében 760.000,-Ft kikiáltási áron hirdesse meg, fogadja el az előterjesztéshez mel-
lékelt pályázati felhívást. 
 
 
 
15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség 2014. évi működtetéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

                dr. Csernus Tibor képviselő 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a beszámolót. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezen a héten volt a Tulajdonosi Közösség ülése, ahol a Magyar Állam képviselője ismét nem 
jelent meg. A Tulajdonosi Közösség a 2014. évi beszámolót elfogadta. Egyebekben volt ja-
vaslat: évi 2 millió Ft bérleti díj. A 140 ha-ért 1 millió Ft, akár csak a földbérleteket nézik, 
elenyésző. Ha nem fogadják el, javasolta, hogy a Képviselő-testület egy pert kíséreljen meg, 
mert értékaránytalan. Elfogadta a Tulajdonosi Közösség a 2 millió Ft ügyében a tárgyalást. 
Dr. Csernus Tibor megkeresi őket, hogy beszéljen velük a 2 millió Ft-ról. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Megtörtént. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ha nem fogadják el a 2 millió Ft-ot, 5 év múlva ne is pályázzanak. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ő a Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség képviselője, és ünnepélyes keretek között lemond erről. 
Hosszabb távon megcsinálja az önkormányzat, de könyörögni kell. Nem asszisztál olyan te-
vékenyéghez, ami törvénytelen. Ez vonatkozik a Víziközmű Társulatra is, adják vissza a 
pénzt. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Módosító javaslata polgármester úrnak, hogy tárgyalják újra a bérleti díjat. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem kell. El van indítva a folyamat, ő már tárgyalt erről. 
 
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: 
 
96/2015.(IV.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség 2014. évi működéséről szóló beszámolója 
tárgyában 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség 2014. évi működéséről szóló beszámolóját megtárgyalta 
és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Javaslat lakások vásárlására és azoknak családok részére való biztosítására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette polgármester úr javaslatát. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Itt, ami le van írva, az zagyvaság. Önkormányzat vásároljon olyan ingatlanokat, hogy lakást 
biztosítson, ezzel nincsenek megoldva a szociális problémák. Az önkormányzat vállalja fel a 
bontási költségek felét, ahol le kell bontani a lakásokat. 120 eFt-ot adjanak vissza a lakosság-
nak, minimum! 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A mai ülésen is láttak szomorú adatot. 70 év múlva nem marad más, csak idős ember vagy 
100 év múlva kihal a falu. Nemcsak Tiszaalpáron, vidéken is alulértékeltek az ingatlanok. Az 
emberek nem tudnak megszabadulni az ingatlanuktól. Most van egy kedvező helyzet, van egy 
kedvezőtlen demográfiai viszony és egy kedvezőtlen szám: 2000-ben volt két cigány család és 
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nézzük meg, most mi van. Ezek javarészt nagyvárosokból kikopott cigánycsaládok veszik 
meg. Amellett, hogy fogy a lakosság, jelentősen nő a cigányság száma. Ez egy módszer, hogy 
a testület dönti el, ki veszi meg a házat és 5 éven belül visszafizeti a kamatmentes kölcsönt. 
Ha nem fogadják el, eszkalálódik a helyzet. Most egy-két millióért lakható épületeket vásá-
rolhatnak. Meg kellene nézni Lakiteleken a statisztikát: ott pont fordított a helyzetet. Az ottani 
óvodák és az iskola nyüzsög a gyerekektől.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Itt manufakturális termelések folynak. Az, hogy szabad vándorlás van, az rendben van. Elle-
nőrizni kell, hogy miből él, mit csinál. Bízom, benne, hogy a migráció szempontjából felhígul 
az ország.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyszerű oka van a javaslatnak. Nagyon sok fiatal házas van a faluban. Lakást nem tudnak 
venni, albérletet nem tudják megfizetni. Nem az albérletet fizetné, hanem a saját lakása rész-
letét.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A Csokonai utcán eladta a lakást a polgármester. Ez legyen benne a jegyzőkönyvben. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Tudomásul kell venni, hogy egy utcában vagy 6-8-10 lakás van eladó. Abból egyet megvenni, 
olyan, mint kanállal a Tiszát kimerni. Ezzel nem fogják kizárni a Debrecenből ideköltözőket. 
Az önkormányzat megvesz egy lakást és odaadják valakinek, ez objektíve kell, hogy történ-
jen, diszkrimináció, faj, bőr, stb. megkülönböztetés nélkül. Jelenleg nem bírnak ezzel a teher-
rel. Meg lehet fordítani a kérdést: az önkormányzati rendelet tartalmazza, hogy egy-egy eset-
ben tudja kamatmentes kölcsönnel támogatni egy lakás vásárlását. Át kell nagyon gondolni a 
kérdést, nem lehet azt mondani utóbb, hogy valakinek nem adnak, hogyan magyarázzák, ha 
megfelel a feltételeknek. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ki lett élezve a faji dologra, pedig a 18 év alattiak fogyására élezte a mondani valóját, nem a 
faji kérdésre. Joguk van egy pályázat alapján meghallgatni a jelenlévőket. Nem tudja senki 
bebizonyítani, hogy bőrszín alapján választanak. Mondjon valaki ennél jobb ötletet. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Éppen a képviselő úr mondta el háromszor, hogy debreceni cigánycsalád. Én nem kiforgattam 
a szavát, tényszerű dolgokat mondott, amire semmilyen érdemi választ nem kapott. Nem lehet 
jobbat mondani, ez nem jó. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az előterjesztés arról szól, hogy fiatal, arra rászoruló családokat támogatnának, évente egy 
vagy két lehetőség. Most azért javasolt egyet, hogy kipróbálnának egy rendszert. Azt kérte, 
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hogy támogassa a testület, mert legalább egy fiatal családon tudnának segíteni. Ugyanazok 
vásárolják meg a lakásokat és kiadják bérleménybe. Egy fecske nem csinál nyarat, de ha meg-
jön az első fecske, valószínűleg tavasz lesz. Ennek csak ez a módja, hogy a fiatal családokat 
megpróbálják itt tartani a településen. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Tetszik neki az előterjesztés, de tényleg így van, hogy kicsi százalékban mozdítana valamit a 
dolgokon. Az állam is hibás, beleugrasztotta az embereket olyan hitelekbe, ami meghaladja a 
jövedelmüket. Ehhez képest ez könnyítés volna. Ezt nem tartom rossz ötletnek.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Pillanatnyilag 23 lakás van, ami állami tulajdonba került a hitelezés kapcsán. Meg tudnák 
igényelni, hogy önkormányzati tulajdonba kerüljenek. Nem nézte meg egyenként, hogy mind 
a 23 lakott-e, vagy van köztük üres is, de egyetlen haszna akkor is lenne, a bérleti díjat ide 
fizetnék. Az állam megpróbál ezeken segíteni. Én azt javaslom, hogy használjuk ki ezt a lehe-
tőséget.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ebben több fantáziát lát, még akkor is, ha kell valami jelképes összeget fizetni az államnak. 
De nincs értelme másfél milliós ingatlant venni egy családnak. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
A másfél milliós házzal csak konzerváljuk a szegénységet. Az a véleménye, hogy azokat a 
fiatalokat, akik dolgosak, szorgalmasak, de nincs szülői hátterük, próbáljanak valami lehető-
séget biztosítani. Van egy élő rendelete az önkormányzatnak. Egy ilyen fiatal párnak adnának 
kamatmentes kölcsönt x évre. Olyan szférában dolgozókat tud elképzelni, aki saját erővel, 
önkormányzati támogatással és némi hitellel tudnának ingatlant venni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az akkori banki hitelek is úgy működtek, hogy 2,5 millió alatt nem is álltak szóba ingatlannal. 
Az Erste Bank 4,5 milliónál, a K&H Bank 3 milliónál húzta meg a határt. Ha így nézik ezek 
az ingatlanok most is elfogadható állapotban vannak. Lehet csak pár db ingatlan van, amiben 
nem laknak. Meg kell nézni milyen árfekvésűek. A júliusban beinduló családi otthonteremtési 
kedvezmény is az érdeklődés középpontjában van, ami egyébként nevetséges, hogy C-s ener-
giaszintű lakások az alapösszeg. Egyébként meg A+-os kategóriára adnak magasabb összeget. 
Használt lakás Magyarországon gyanítja nincs A+-os, Tiszaalpáron meg az ingatlanok egy 
része jó, ha a C-s kategóriába belefér. Az új építésű ingatlanok is C-s kategóriába sorolandó-
ak. Az átlag ingatlan G-s minősítésű. Szigorú feltételek vannak, az összeg is jóval szerényebb 
és még előzetes építéshatósági nyilatkozatot is be kell szerezni, hogy az állékonysága nem 
életveszélyes-e az ingatlannak. Energia tanúsítványhoz van kötve. 
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dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A cél nemes, a kivitelezés nagyon nehéz. De lehet, hogy van egy ingatlan, ami nekik tetszik, 
de az nem tetszik senkinek. Ha ő 10 milliót ezzel elkülönít, akkor megéri, mert a lakosság 
fogyását meg tudja akadályozni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta várják meg, hogy megnézik a 23 ingatlant és a következő ülésre behozzák az előter-
jesztést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 
 
 
17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpár, Ady E. u. 62. szám alatti ingatlan bérleti szerződésé-
re 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A múltkori határozat köszönő viszonyban sincs a szerződéssel. A Fehoriszt Kft. tartozásaiért 
nem felelhet egy magánszemély. Logikailag sem fér bele. Ennél jobb feltételekkel fog találni 
ingatlant, amit bérelni fog. Behajthatatlan és nem hiszi, hogy vállalja a másik fél.  
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Arról is beszéltek, hogy a bizalom szép és jó. De a bérleti díjat mindig előre fizeti, és ezt nem 
látja a szerződésben. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Benne van: 7. pontban, minden hónap 10. napjáig. Ezt nem látja problémásnak. A problémás-
nak a 9. pontot tartja. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Valóban a bérleti szerződés Horváth Istvánnak köttetett, de ha ő elismeri a Fehoriszt Kft. tar-
tozását. Külön nyilatkozattal elismerte, két tanúval aláírta a tartozás elismerését. Azóta válto-
zott, még egy év belekerült a nyilatkozatba, amit szintén elismert.  
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását a módosítással. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
97/2015.(IV.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpár, Ady E. u. 62. sz. alatti ingatlan bérleti szerződése tárgyában 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpár, Ady E. u. 62. sz. alatti ingatlan bérletére vonatkozó Horváth István Lakitelek, 
Vasút u. 28. sz. alatti lakossal megkötendő szerződést az előterjesztésnek megfelelően meg-
tárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A képviselők hiába adnak be módosító indítványt, ha a bizottsági elnök nem szavaztatja meg, 
és még a jegyzőt is utasítja. Tanulják meg levezetni az ülést az szmsz-ben leírtak szerint. 
 
 
 
18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” 
címen benyújtható pályázatról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
             Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A c.) és a d.) pontot kellene megpályázni. A jelenlegi konyhát már nem lenne célszerű, mert 
ott nincs hely. A Goodwill vállalja a pályázat elkészítését. A helye: két lehetőség merül fel, 
valamikor az iskolához készült egy konyha, vagy a jelenleg üresen álló rész, a sütőüzem mel-
letti terület. A pontos tervet május 28-ig kell benyújtani. A helyet azért meg kellene határozni.  
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Praktikus volna az iskolánál, ha az iskolások használják. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen, de a sportrészből elvesz területileg.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem kockázatos, hanem esélytelen. Ha 60 millióból adnának 10-20 milliót egy önkormány-
zatnak. Még egy lényeges mondat: eszközbeszerzés max. 50%, amiből az következik, hogy 1 
millióból 5 millió eszközbeszerzés. Ez azt jelenti, hogy eszközt mindenképpen kell beszerez-
ni. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
El kellene dönteni, hogy mit szeretnének. És ha a doktor úr melletti területen lenne egy önálló 
konyha és étkező? Kell egy határozat. Javaslata, hogy az a terület erre pont megfelelő. Örül 
ennek a pályázatnak és mindenképpen meg kell lépni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta, hogy az iskola mellé legyen építve a konyha, mert annak megvannak a régi tervei. 
„A” variációnak fogadják el a sütőüzem melletti területet, „B” variáció az iskola melletti rész. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta annak elfogadását, hogy a kenyérgyár melletti terület legyen az elsőd-
leges, ott épüljön meg a konyha és étkezde és ha nem lenne megfelelő, a második variáció az 
iskola melletti terület. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
98/2015.(IV.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” címen benyúj-
tandó pályázat tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hagyja jóvá, 
hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a to-
vábbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltét-
eleit javító fejlesztések támogatására, az önkormányzat pályázatot nyújtson be az alábbi tarta-
lommal: 
Tervezett beruházás: Új konyha építése 
 
A beruházással érintett feladatellátási helyszín pontos címe(i): 
1. 511. hrsz. 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 20. 
2. 502/2 hrsz. 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 
A pályázati kiírásban meghatározott minimálisan biztosítandó saját erő mértékét az önkor-
mányzat biztosítja. 
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19.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Kárpátaljai magyar közösségek támogatására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester         
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Van egy település, Lakitelek testvértelepülése: Mezőgecse. Nagyon sok kulturális rendezvé-
nyük van. Most nehéz helyzetben vannak. Ha a bizottság javasol valamennyi támogatást, ő 
Mezőgecsének javasolta. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A koncepció arról szól, hogy minden település válasszon ki egy települést. Jelöljenek ki egy 
települést, de ne úgy, hogy Lakitelek ellássa őket.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta szavazzanak. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kérte a bizottság elnökét azt szavaztassa meg, amit ő mondott, ne azt a települést, amit a pol-
gármester mondott, hanem egy másik települést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Győri István módosító javaslatát tette fel szavazásra, válasszanak kárpátaljai települést, ne 
határozzák meg hogy melyiket. A határozat-tervezetben nincs meghatározva, melyik falu le-
gyen. Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta, újra szavazzanak. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismételten szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
99/2015.(IV.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Kárpátaljai magyar közösségek támogatása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a kárpá-
taljai magyar közösségek támogatására 200.000 Ft összeget biztosítson a 2015. évi költségve-
tés terhére. 
 
A Képviselő-testület kérje fel dr. Vancsura István polgármestert, hogy a támogatás formáját 
egyeztesse a Nemzetpolitikai Államtitkárság Kárpátaljai Osztályával. 
 
 
 
20.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Igazgatóságának 
kerékpártároló bővítésére vonatkozó kérelmének tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester         
             dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Amszterdamban több szintes kerékpárok vannak. Kevesebb helyen több kerékpár elfér.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A gyermekek nem biztos, hogy fel tudják emelni. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem vízszintesen, hanem függőlegesen lennének a tárolók, kétszer ennyi biciklit lehetne 
ugyanannyi helyen tárolni. 
 
 
 
 



36 
 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Vizsgálják meg ennek a lehetőségét. A második variáció a sportpálya felőli terjeszkedés. Van 
olyan kérés is, hogy a megosztott részt válasszák el a pálya többi részétől. Ezt nem támogatja.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megvizsgálják a kerékpárok akasztós tárolásának lehetőségét. A napirendi pont tárgyalását 
lezárta. 
 
 
 
21.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpári Sportegyesülettel való együttműködési megállapodás 
megkötésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester         
             dr. Menyhárt Anett jegyző / Borvák Erzsébet aljegyző 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a megállapodás lényegét. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Hétfő délig kellett az egyesületnek a pályázathoz a megállapodás. Bármelyik fél bármikor 
felbonthatja. 
 
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: 
 
100/2015.(IV.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Sportegyesülettel való együttműködési megállapodás és ingatlan-
használati szerződés megkötése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztés mellékletét képező, Tiszaalpári Sportegyesülettel való együttműködési megál-
lapodást és ingatlanhasználati szerződést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek. 
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22.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása iránti pályázaton 
való részvételre 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester         
             Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
101/2015.(IV.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a nyári gyermekétkeztetés támogatása iránti pályázat tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az igény-
felmérés szerinti 50 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szoci-
ális nyári étkeztetését 10 héten keresztül biztosítsa 2015. június 16-tól 2015. augusztus 28-ig. 
A Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a szociális nyári 
gyermekétkeztetést igénylő 50 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek szociális nyári gyermekétkeztetésének támogatására nyújtson be pályázatot a Ma-
gyar Államkincstár illetékes szervéhez. 
 
 
 
23.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés SÁRKÁNYHAJÓ BÉRLÉS tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester         
             Kerekes András hangtechnikus 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Elmondta, az augusztus 20-i „Tiszaalpári Napok” rendezvényen 
lenne megszervezve a tiszaalpári strandon. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Van-e lehetőség erre, mert az védett terület? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Igen, mert kenyérgőzös hajó. 
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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: 
 
102/2015.(IV.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága „Sárkányhajó bérlés” tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a „Sárkányhajó bérlés” tárgyú előterjesztést megtárgyalta azt az előterjesztésben foglaltakkal 
megegyezően elfogadja. 
 
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. irattár 
 
 
 
24.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Trianoni megemlékezés tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester         
            Kerekes András hangtechnikus 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Rendezvény összköltsége 10 eFt. Benne van a költségvetésben.  
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
103/2015.(IV.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a „Trianoni megemlékezés” tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a „Trianoni megemlékezés” tárgyú előterjesztést megtárgyalta azt az előterjesztésben foglal-
takkal megegyezően elfogadja. 
 
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. irattár 
 
 
25.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem történt bejelentés, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 21:45 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munká-
ját. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 
 


