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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 2260/2015. 
 
 
 
 

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

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

Győri István, Kiss Lajos, 
dr. Vancsura István (6 fő bizottsági tag) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
dr. Vancsura István polgármester 

 
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
   Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
   Barna Sándor Barna Sándorné ajánlattevő meghatalmazásával  

Bálint Ágnes műszaki ügyintéző 
Donka István 
Győri Anikó Sirius Rádió képviselője 

   Kiss Mária óvodavezető 
   Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
    
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tag:  Bartók István 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok:  Kézsmárki László, Papp Mónika 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Török Annamária 
 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 17:12 órakor megállapította, hogy a bizottság 6 fővel 
határozatképes. Elmondta Kézsmárki László és Pap Mónika bizottsági tagok jelezték, nem 
tudnak részt venni az ülésen. Bartók István később érkezik. A jegyzőkönyv hitelesítésére fel-
kérte dr. Vancsura Zoltán bizottsági tagot. Megkérdezte dr. Vancsura Zoltántól elfogadja-e a 
felkérést? 
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dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Zsolt bizottsági elnök: 
 
Levételre javasolta a 17-es napirendi pontot, mert kétszer került a meghívóba. Előre vennék 
az 5. napirendi pontot a másodiknak, a 6. napirendi pontot a harmadiknak és a 7. napirendi 
pontot a negyediknek. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés 431-es helyrajzi számú ingatlan értékesítésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

2. Előterjesztés a tiszaalpári 0274/15 helyrajzi számú ingatlan vételárának részletekben 
történő megfizetésének engedélyezésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

3. A 2015/2016. nevelési év előkészületeiről, nyári karbantartási feladatokról, az óvodai 
étkeztetésről szóló beszámoló 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester / Kiss Mária 
óvodavezető 
 

4. Tájékoztató Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestületének nyilatkozatáról 
Kiss Mária intézményvezető második ciklusra történő megbízásából 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
5. Rendőrségi beszámoló Tiszaalpár Nagyközség 2014. évi közrend-közbiztonsági hely-

zetéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester / Timafalvi 
László kapitányságvezető  

 
6. Beszámoló a Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester / Leiz Gábor 
tűzoltóparancsnok  
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7. Előterjesztés üzemeltetési szerződés módosításáról  

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

8. Előterjesztés a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola működtetésének átválla-
lásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester / Győri Ist-
vánné iskolaigazgató  
 

9. Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár leltározási 
ütemtervéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

10. Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár nyílászáró-
inak cseréjéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
  

11. Előterjesztés a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. 2014. évi beszámolójának elfo-
gadásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

12. Előterjesztés a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat konyhájának érintés-, tűz-, il-
letve villámvédelmi munkálatairól 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

13. Előterjesztés a Tiszaalpár 012/5 helyrajzi számú földút nyomvonalának helyreállításá-
ról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

14. Előterjesztés a VERATRUM BT. egészségügyi szolgáltató kötelezéséről, dr. Fekete 
Ferencné kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
15. Előterjesztés Tiszaalpár N-17 Postagalamb Sportegyesület Elnökének Tiszaalpár tele-

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

 
16. Előterjesztés a kamerarendszer karbantartására, esetleges fejlesztésére 

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

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

 
18. Előterjesztés Novák Dóra jutalmazásáról 

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

19. Előterjesztés Ritter Jánosné kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

20. Előterjesztés a tiszalpári 0125/27 és a 0125/28. hrsz. alatt felvett ingatlan 
3186/160235, valamint a 0125/24 hrsz. alatt felvett ingatlan 2436/49708 részének vo-
natkozásában elővásárlási jog érvényesítésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

21. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
………../2015.(…..) Ör. számú önkormányzati rendeletére a pénzbeli és természetbeni 
települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) Ör. számú önkormányzati rendelet mó-
dosításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

22. Előterjesztés járdázási kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
23. Bejelentések 

 
Zárt ülés 

 
24. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség területén található, Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 

kezelésében álló lakóingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
 
 
1.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés 431-es helyrajzi számú ingatlan értékesítésére 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Mátyás király utcai ingatlanról van szó, egy pályázat érkezett be 
határidőig, felbontották.  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Barna Sándorné által tett vételi ár 550.000,- Ft. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem tudja jól emlékszik-e rá, de annak idején 500.000,- Ft-ért megvették volna, rá lett licitál-
va és nem adták oda. 760.000,- Ft-ért lett meghirdetve, ne ennyiért adják el. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Megfelel a beadott pályázat a kiírásnak, ennyiért lett meghirdetve. Felértékelve lett 760.000,- 
Ft-ért, de nem ennyiért került meghirdetésre. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Szeretné, ha a jegyzőkönyvben szerepelne, hogy 760.000,- Ft-ért került meghirdetésre. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Képviselő úr nem kapott szót. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
760.000,- Ft-ért értékelték fel. 
 
Barna Sándor: 
 
Itt így zajlik egy ülés? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Csak szeretné, ha a jegyzőkönyvben benne lenne, hogy 760.000,- forintért lett meghirdetve. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A pénz az pénz és ez most üres telek, az önkormányzatnak nem sok célja van vele. A telek 
végszomszédja is meg akarta venni. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Nem hivatalos, ha nem adja be a pályázatot. 
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dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Támogatta volna, ha beadta volna rá a pályázatot, de jelenleg az önkormányzat érdekeit nézi. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
751 m2–ről van szó. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazzanak. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Van-e ezzel kapcsolatosan beépítettségi határidő, elég frekventált helyen van. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A pályázati kiírásba nem tettek bele ilyen pályázati feltételt és utólagosan nem lehet módosí-
tani, nem lenne jogszerű. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Született egy olyan határozat, hogy a képviselő-testület minimum 760.000,- Ft-ért értékesíti. 
Kérte, a kormányhivatal vizsgálja ki az ügyet. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Volt egy 500.000,- forintos bontási költség is és képviselő úr ezt is vegye figyelembe, ez a 
költség az önkormányzatnak megtérül. Sajnálja, hogy nem tették bele a pályázatba a 
beépítettségi kötelezettséget. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ezek az illetők, akik szomszédok, meg akarták venni, csak nem emlékszik pontosan mennyi-
ért. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
500.000,- Ft-ért szerették volna megvenni. Maximum 30%-ról lehet szó. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Minden egyes ingatlant köteles az önkormányzat felértékeltetni, ha önkormányzati ingatlanról 
van szó. Másodszor volt meghirdetve 1 jelentkező van, látják az ingatlanok árait, tudomásul 
kell venni, ennél többért nem lehet eladni. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Feltételezhetik, hogy beépíteni szeretné, nem? 
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Barna Sándor: 
 
Van beépítési szándéka. Éves szinten komoly összeg a rendet is fenntartani rajta. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az ingatlan 550.000,- Ft-on történő értékesítését Barna Sándorné részé-
re. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
108/2015.(V.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 431 helyrajzi számú ingatlan értékesítése tárgyában 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
tiszaalpári 431 helyrajzi számú ingatlant értékesítse Barna Sándorné (6066 Tiszaalpár, Kos-
suth L. u. 56.) részére 550.000,- Ft összegben. 
Kérje fel dr. Vancsura István polgármestert az adásvételi szerződés elkészíttetésére és aláírá-
sára.  
 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a tiszaalpári 0274/15 helyrajzi számú ingatlan vételárának részle-
tekben történő megfizetésének engedélyezésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Eladásra került az ingatlan, azt kéri Donka István, hogy ezt az 
összeget 3 részletben 3 év alatt fizethesse ki. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Megszavazza, nem erről van szó. 2014. június 3-án volt felvéve napirendre, felértékelésre 
került. Csak azt kérdezné, hogy ennyiért lett-e felértékelve? 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Szeretné, ha a vételár kifizetésre kerülne, nem támogatja a hosszú távú kifizetést. Úgy tűnik, 
mintha kamatmentes kölcsön lenne vagy kamatot fizetne rá? 
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Donka István: 
 
Nem gondolt kamatra, mivel az önkormányzat nem bank. Ez az összeg a legkésőbbi határidő 
lenne a kifizetésre és biztosan tudják, hogy irreálisan magasan került felértékelésre. 31 éve 
gondozza a földet, valamikor a családja tulajdonában volt. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem irreális az értéke, nagyjából 1 millió forint körül mozog 1 hektár föld, bár nem tudja 
milyen aranykoronája lehet. Ha szándékában áll minél hamarabb kifizetni, annál kisebb kama-
tot jelentene. Javasolta éljenek a jogaikkal és legalább a jegybanki alapkamattal egy módosító 
javaslatot fogadjanak el. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Úgy tudja az állami normatívát megkapja a doktor úr is, de tudomása szerint nem fizet bérleti 
díjat a rendelőért. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Törvény van rá. 
 

(hangzavar) 

 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az a megközelítés ami elhangzott, ha nem is irreálisan magas, de a helybeli árakhoz képest 
igenis magas az ára, extra piaci ár környékén mozog.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A tulajdoni viszony nem tudja hogyan áll, amíg ki nem fizeti a tulajdonjog nem száll át. A 
támogatást hogyan tudja majd felvenni, mert a bérlő veheti fel csak. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A tulajdonjog bejegyzés kapcsán elindult egy hirdetmény, amit nem kellett volna hirdetni. 
Működőképes lehet és nem vállalnak nagy kockázatot. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tudja-e igénybe venni a támogatást? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Eddig is igénybe vette, ezzel nem volt gond. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Akkor azt a 20.000,- forintot be lehetne vállalni. 
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Donka István: 
 
A földkimérés költségét is magára vállalja, olyan 75.000,- Ft körül van. Úgy tudja ez az ön-
kormányzat költség lenne. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Első hallásra kicsit meredek, de hallja hogy bérli és műveli. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ez nem arról szól. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Kérte szavazzanak a jegybanki alapkamatról. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta annak elfogadását, hogy a részletekre jegybanki alapkamatot fizet a 
bérlő, illetve a földkimérés díját is fizeti. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással 
– nem fogadta el a módosító javaslatot. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti határozat-tervezet elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a 
vevő kamatmentesen fizeti ki 3 év alatt az összeget, valamint a földkimérés összegét is magá-
ra vállalja. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
109/2015.(V.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 0274/15 hrsz. ingatlan megvásárlására részletfizetési kedvezmény biztosítása 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy bízza 
meg dr. Vancsura István Polgármestert a földadásvételi szerződés módosításának (tulajdonjog 
fenntartással történő vétel) elkészíttetésével a tiszaalpári 0274/15 hrsz.-ú  ingatlan vonatkozá-
sában. A vevő részére a vételár kifizetésére 3 éves intervallumban 3 egyenlő részben történő – 
kamatmentes - kifizetést engedélyezze, a vételárrészlet kifizetésének határideje minden év 
szeptember 30. 
A vevőt terheli továbbá a földkimérés összegének kifizetése. 
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3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: A 2015/2016. nevelési év előkészületeiről, nyári karbantartási feladatokról, az 
óvodai étkeztetésről szóló beszámoló 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester / Kiss Mária 
óvodavezető 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a beszámolót. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Elég sok kérdéskör van felsorolva a karbantartásról. A garanciális dolgokat kellene megvizs-
gálni, mert nem egy régi épület. Amit javítani kell természetesen kell is, de meg kell vizsgál-
ni, át kell nézni. 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Jelezte a problémákat korábban is, a salétromosodást, beázást stb. Egy alkalommal a kivitele-
ző kijavította a hibákat, de a sok esőzés miatt újra felmerültek a problémák. Ami fontos, hogy 
az esővíz, csapadékvíz elvezetése nincs megoldva. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A teljesen új részre is vonatkozik vagy csak a régire? 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
A régire részben, de ami elkeserítő, hogy az új részben vannak leginkább ezek a gondok. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
A szigetelés lehet a gond. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Egy jól leszigetelt falnak nem kellene felszívnia a csapadékvizet. Mert ha ez a gond, akkor 
sokkal súlyosabb problémák vannak. Minél hamarabb meg kell nézni, akár szakértővel is, 
nehogy kifussanak a garanciális időből. 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Legelőször 2012-ben jelezte ezeket a problémákat. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem gondolja, hogy szakértő elé kellene vinni, mert a garanciális idő 10 év, még a szigetelő 
lemezekre is. Írásban dokumentáltan jelezni kell, akár fényképpel alátámasztva kérni kell a 
hatékony közreműködését a kivitelezőnek ennek az elhárításában. Esetlegesen kiderülhet, 
hogy elvégezte a munkát a kivitelező, de nem megfelelően. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Továbbra is azt mondja, h mivel az épület értéke nem kevés 170 millió forint, nagyon komoly 
érték, amire vigyázni kell és látható a kivitelező hozzáállása, hogy 2-3-szor ugyanazt a mun-
kát végzi el. Mikor lett építve? 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
2010-ben lett átadva. 
 
 

Bartók István a bizottság tagja 17:55 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Lehet arra számol még 5-ször megcsinálja a burkolást és vége a garanciális időszaknak. Meg 
kell vizsgálni, mert úgy látja a kivitelező csak húzza az időt. Elvégezték-e a záró szigetelést, 
mert ha nem, komoly a probléma. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ha így épülnek a további beruházások is hogy kispórolnak belőle anyagot mások javára, ak-
kor így járnak. Tegnap is megszavaztak konyha építést, de kerítés nem lesz benne, majd meg-
veszik Bartók Istvánnál. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Minden ilyen építésnél a csapadékvíz elvezetést meg kell oldani. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A költségvetésnél 500.000,- forint volt a gáz átvétele, a régi szárnyba, mert ott még mindig 
konvektoros fűtés van. 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Nem konvektoros a fűtés az új szárnyban, csak külön gázkazánt szereltek fel. Nem találta a 
kivitelező a rákötésnél a csőnek a leágazását. Erre polgármester úr felhívta a figyelmet, de a 
kivitelező nem találta. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem tudta, hogy konvektoros a fűtés, csak hogy gázzal működik. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen, de mindenképpen meg kell vizsgálni. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Az étkeztetésnél van a speciális étrend biztosításával kapcsolatosan pár sor, amit ha jól értel-
mez arról szól, hogy azok számára, akiknek nincs orvosi igazolása teljes árat kell, hogy fizes-
senek. Akinek pedig van, az kedvezményesen étkezhet? 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Ha van orvosi igazolása, ami a táplálék allergiáját tartalmazza, akkor 50%-os támogatásra 
jogosult, az állami normatívát ugyanúgy igénybe tudják rá venni, mint a többi gyerekre, de 
amikor az Állami Számvevőszék vizsgálja az igazolásokat, csak azoknak a gyerekeknek fo-
gadja el az igazolását, akiknek az Államkincstár által kiadott igazolást az orvosa megadja. 
Viszont az egész óvodában ilyen beteg nincsen, mert kb. 10 ilyen gyermek van, aki emiatt 
nem ebédel az óvodában, de nincs olyan mértékű allergiájuk, hogy jogosult legyen erre az 
orvosi igazolásra. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ha ez így van, hogy beszerzik az igazolást, akkor saját költségvetésből kifizetik a 940,- Ft-nak 
a felét és akkor úgy kapja meg kb. a normál étkezés árán az ellátást? 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Igen, ez lényegesen kevesebb, kb. olyan 600,- Ft körül van egy ilyen gyermek napi ellátása. 
Tartós betegséggel, orvosi ellátással és a 3 gyermekeseknek 50%-os kedvezményt, és akik 
rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak, azok ingyen kapják az ellátást. Az állami 
normatívát igényelni tudják majd, de a pénzügyi csoportvezető biztosan jobban tudja. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Véleménye szerint igen. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ha mind a 10 gyermek megjelenne orvosi igazolással, akkor napi szinten 10.000,- Ft-ot jelen-
tene. Akkor erre kapnának az Államkincstártól 50%-ot, vagy a 600,- Ft-ból számolják ők az 
50%-ot, mert akkor az 300,- Ft-ot jelentene. A többit pedig az óvoda költségvetéséből kellene 
fizetni. 
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Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Nem volt még ilyen, feltételezi, hogy ezt nem fogják értékben korlátozni. Amit gondol, hogy 
probléma lehet, hogy 1 gyermeknél 200 napra kapnak állami normatívát. Az iskolásoknak 185 
nap, az óvodásoknak 220 nap. Ha ennél több napon veszi ezt igénybe 1 gyermek, akkor arra 
nem jár állami normatíva. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Mindenképpen plusz költség fog jelentkezni. Milliós tétel, ha jól számolja. 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Ha nincs a gyereknek igazolása, akkor a szülőt terheli. Nagyon megszigorították a táplálékal-
lergiánál a tartós betegségre jogosultak körét. Olyan, hogy tejfehérje vagy tejcukor allergia 
nincs benne. Egy magánrendelésen kapott igazolásra nem tudnak állami normatívát igénybe 
venni. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A glutén mentességnél gondolja megvan ez a kategória, mert ez komoly betegségnek számít. 
Van is olyan önkormányzat, ahol szűrték az óvodásokat. Komoly költségvonzata lesz. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Megkérdezte, hogy vannak-e náluk külföldi gyerekek, van-e engedélyük? 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Ha uniós tartózkodási jogát gyakorolja, joga van az óvodába tartózkodni és minden egyébre 
is. A létszámadatoknál 160 gyereket írt be, de az októberi statisztika alapján 148 gyermek fog 
járni jövőre az óvodába összesen. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a szigete-
lést, a csapadékvíz elvezetést, valamint a bővített részt vizsgálják meg, annak érdekében, 
hogy rá lehet-e kötni az aprítékos kazánra. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
110/2015.(V.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az óvoda 2015/2016. nevelési év előkészületeiről, nyári karbantartási feladatok-
ról, az óvodai étkeztetésről szóló beszámoló tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Tün-
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dérrózsa Napközi Otthonos Óvodában a 2015/2016. nevelési év előkészületeiről, nyári kar-
bantartási feladatokról, az óvodai étkeztetésről szóló beszámolót fogadja el, azzal a kiegészí-
téssel, hogy a karbantartási feladatokkal kapcsolatosan megvizsgálja a szigetelést, a csapa-
dékvíz elvezetését a vizesedés tekintetében, valamint a bővített részt, annak érdekében, hogy 
rá lehet-e kötni az aprítékos kazánra. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §  (2) bek. d) pontjában biztosított 
jogkörében - a beszámoló alapján - a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számát 7 csoportban határozza meg. 
 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztatás Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestületének nyilat-
kozatáról Kiss Mária intézményvezető második ciklusra történő megbízásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A tájékoztatás arról szól, hogy az óvodai nevelőtestület is hozzájárul az óvodavezető asszony 
kinevezéséhez a következő ciklusra. Szavazni nem kell, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 

 
 

Dr. Vancsura Zoltán a bizottság tagja 18:14 órakor kiment a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Rendőrségi beszámoló Tiszaalpár Nagyközség 2014. évi közrend-
közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester / Timafalvi 
László kapitányságvezető  

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel a rendőrség részéről nem érkezett képviselő a bizottsági ülésre és feltételezi a Képvise-
lő-testületi ülésre fognak jönni, ezért javasolta elhalasztani a napirendi pont tárgyalását. 
 
Szavazásra bocsátotta a részletes tárgyalás elhalasztásának elfogadását a Képviselő-testületi 
ülésre. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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111/2015.(V.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a rendőrségi beszámoló Tiszaalpár Nagyközség 2014. évi közrend-közbiztonsági 
helyzetéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Rendőrségi beszámoló Tiszaalpár Nagyközség 2014. évi közrend-közbiztonsági helyzetéről 
c. előterjesztés tárgyalását elhalasztja a Képviselő-testületi ülésre. 
 
 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűz-
védelmi tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester / Leiz Gábor 
tűzoltóparancsnok  
 
 

Dr. Vancsura Zoltán a bizottság tagja 18:16 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a beszámolót, amelynek elfogadását szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
112/2015.(V.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi te-
vékenységéről szóló beszámoló tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadásra javasolta a  Képviselő-testületnek. 
 
 
 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés üzemeltetési szerződés módosításáról  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a módosítás lényegét. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem tartja helyesnek, biztosabbnak látná, ha az önkormányzat kezelné a pénzt. A 3. számú 
melléklet nincs eléjük terjesztve, úgy gondolja megkapták, csak nem akarják a testület elé 
terjeszteni. 
 

(hangzavar) 

 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Felhívta a figyelmet, hogy a 4.2.6. és 6.1., 6.2 alpontokra, hogy negyedévente megkapják a 
pénzt. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Azt veszi ki a szerződésből, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. akarja ezt kezelni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az üzemeltetési szerződés az ivóvíz kapcsán van előterjesztve. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A vagyon az önkormányzaté eddig vagyonkezelője volt a BÁCSVÍZ Zrt. Ezt szeretnék meg-
változtatni, hogy bérleti jogviszonyban legyen, ennek vannak feltételei. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
4.2.5. pontban van egy 2015. évre várható bérleti díj, de a másik oldalon 212.000,- forintot 
számol. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Nem kapott anyagot. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
113/2015.(V.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a BÁCSVÍZ Zrt.-vel kötendő üzemeltetési szerződés módosítása tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a BÁCSVÍZ Víz- és Csatorna-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő 
üzemeltetési szerződés módosításának tervezetét elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek. 
 
 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 18:33 órakor megszakította a bizottsági ülést. 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 19:15 órakor folytatta a bizottsági ülést. 

 
 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola működtetésének 
átvállalásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester / Győri Ist-
vánné iskolaigazgató  

 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Az előterjesztésben komoly pénzügyi adatok vannak. Rögtön az 1. oldalon van egy 40 milliós 
összeg, ezzel kapcsolatosan még a 25 millió forint. Ennek ellenére mindenképpen támogatja, 
későbbiekben sem fog változni. Normatívát is kapnának mert most nincs, nem lenne olyan 
durva, mint ahogyan le van írva. A szakmai irányítást is visszavennék. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A szakmai irányítás nem tudják visszavenni, jogszabály, törvény van rá, a KLIK-nél marad. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
A fizikai létét tudják biztosítani. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Akkor ezt rosszul gondolta, minden egyes iskolára ez vonatkozik? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Annak idején felajánlották az egyháznak, nem kellett. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Akkor mégiscsak meggondolandó, mert a szakmai színvonalat nem tudják befolyásolni, rend-
kívül igazságtalan dolog, akkor így nem támogatja. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta érveit, miért kellene visszavenni. A két év alatt az összes pályázatuk nyert, amiben 
részt vehetett volna az iskola, a KLIK semmit sem csinált. A pedagógiai, szakmai munkát 
nem tudják befolyásolni. Igazgató asszony küldött egy táblázatot mit kellene elvégezni, ennek 
összege durván 100 millió forint. Ezt csak pályázattal tudnák megvalósítani. A következő 
időszakban biztosan nyitnak pályázatot ilyen felújításra. A tetőfelújítás felét sem kapták meg 
és még hol van a másik fele. Az első időszakban adtak némi ellátást, de az utóbbi időben 
semmit sem. A nevelőtestülettel van kapcsolat. Veszprém városa be akarja perelni a Caminus 
Kft.-t és kérte csatlakozzanak hozzá, megírta a levelet. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Mi van akkor, ha semmiféle anyagi lehetőségük nincs finanszírozni? Mi van akkor, ha oktatni 
sem tudnak? 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Legyen büszke az állam magára. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Rengeteg hülyeséget lenyeltek már az államtól. Vállalják azt a szégyent, hogy nem lehet ok-
tatni egy iskolában? 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
A tanároknak mi a véleményük, ők vannak a rendszerbe vagy a dolgozók mit gondolnak? 
Meg van a véleménye kb. mint Kiss Lajosnak, de ahogy nézte a tornacsarnoki felújítást nem 
is lehet velük egyezkedni. Több szempontból meg kellene nézni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Kíváncsi lenne, ha például nem tudnának oktatni és az RTL Klubot kihívnák. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Volt alkalma erről beszélni, elmondta mi a véleménye, amennyiben átveszik mindenki marad 
a helyén, nagy ellenvetést nem tapasztalt. Ha a pedagógusok szemével nézi nem látja, inkább 
csak a csalódottságot látja, többet vártak a KLIK-től. Nem lett volna kötelező átadni két évvel 
ezelőtt, csak a szennyvíz miatt adták át. De 2 év alatt nem csináltak semmit, ha az épületener-
getikai pályázatról beszélnek inkább az iskolát tették volna bele mint a hivatalt.  
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Csak a 7 fő juttatása van benne, mert akkor nincs normatíva és van egy 20 milliós lyuk éves 
szinten. Ott van a cafetéria és a 20 millióba benne van az összes közüzemi számla? 
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Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Igen, kréta stb. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
20 millió forint komoly %-át jelentené az éves kiadásnak és ha még megnézik hozzá a karban-
tartást… Igazgató asszonynak be kellene nyújtani az ajánlatokat. Felesége mondta, hogy volt 
olyan iskolai rendezvény, amikor nem lehetett elmenni mosdóba. Nem tudja hol végzik a dol-
gukat az iskolások. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Erre azt mondta csinálják ők, ha ezt akarták. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Minden csoda 3 napig tart, nem csinálnak semmit. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Erre jön még rá a fűtés bérleti díja is, ha átveszi az önkormányzat. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Az sincs oda írva, hogy mikor kellene megcsinálni ezeket a munkálatokat, valamelyik bizto-
san tudna várni pár évet. Ennek ellenér elég rémisztő még így is az összeg. Június 15-ig kell 
dönteni, addig biztosan lesz még rendkívüli ülés a jövő héten. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Tehát a nevelő testület véleménye is szükséges. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Szeretné látni ki szavaz mellette, hogy maradjon vagy vegyék vissza. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A nevelő testület hogyan tudna dönteni ebben? 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pont tárgyalásának elhalasztását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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114/2015.(V.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola működtetésének átvállalásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola működtetésének átvállalásáról szóló előter-
jesztés tárgyalását elnapolta a következő rendkívüli Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági, vala-
mint Képviselő-testületi ülésre. 
 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár leltá-
rozási ütemtervéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
115/2015.(V.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2015. évi soros ál-
lományellenőrzésének leltározási ütemterve tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2015. évi soros állományellenőr-
zésének leltározási ütemtervét elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár nyí-
lászáróinak cseréjéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A könyvtárnál is ugyanolyan helyzet van mint az iskolánál, azt javasolta, hogy épületenerge-
tikai pályázattal oldják meg. 
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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: 
 
116/2015.(V.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár nyílászárónak cse-
réje tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Tisza-
alpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár Vezetőjének kérelmére keresse meg a 
GOODWILL CONSULTING Kft.-t a pályázati lehetőségek figyelése érdekében. 
 
A 2015. évi költségvetésben az ablakok festésére-mázolására elkülönített 280.000,- Ft össze-
get a festés-mázolás helyett a pályázat önerejére biztosítja. 
Kérje fel a polgármestert, hogy a költségvetés módosítását a fentieknek megfelelően terjessze 
elő. 
 
 
 
11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. 2014. évi beszámolójá-
nak elfogadásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel nem tudtak felügyelő bizottsági ülést tartani, javasolta a napirendi pont elnapolását 
szerdára. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A felügyelő bizottság ügyrendje tartalmazza, hogy határozat kell az éves beszámolóról, mivel 
határozat képtelenek voltak ezért nem tudták tárgyalni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pont tárgyalásának elnapolását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
(1 fő nem szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
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117/2015.(V.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadásá-
ról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. 2014. évi beszámolójáról szóló előterjesztést elna-
polja a következő rendkívüli Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági, valamint Képviselő-testületi 
ülésre. 
 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat konyhájának érintés-, 
tűz-, illetve villámvédelmi munkálatairól 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A rendkívüli ülésre kérdezzék már meg az ajánlatot vagy feltételesen dönthetnek róla. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Napolják el, nem késő a következő rendes ülésre sem vagy megpróbálnak a rendkívülire több 
információt beszerezni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pont tárgyalásának elnapolását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
118/2015.(V.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat konyhájának érintés-, tűz-, illetve 
villámvédelmi munkálatairól 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat konyhájának érintés-, tűz-, illetve villámvédelmi 
munkálatairól szóló előterjesztést elnapolja a következő rendkívüli Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsági, valamint Képviselő-testületi ülésre. 
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13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpár 012/5 helyrajzi számú földút nyomvonalának helyre-
állításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a napirendi pontot. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A rétbe van az út, ki kell méretni hivatalosan mennyi az út, egyeztetni kell Rozmis Jánossal is. 
Barna Sándor kezdeményezte jogosan.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az út nem védett. 
 
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: 
 
119/2015.(V.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 012/5 hrsz. út karbantartása, nyomvonal helyreállítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy bízza 
meg dr. Vancsura István polgármestert, hogy a tiszaalpári 012/5 helyrajzi számú út nyomvo-
nal helyreállításáról gondoskodjon lombhullás után saját erő és közmunkások bevonásával.  
 
 
 
14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés VERATRUM BT. egészségügyi szolgáltató kötelezéséről, dr. Fe-
kete Ferencné kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Döntött a képviselő-testület arról, hogy a helyiségeket, amiket megvalósítani szeretne a doktor 
úr, hogyan támogatja, elindult az eljárás. Kiderült, hogy amit használt az lényegesen több m2, 
mint ami után fizette a bérleti díjat. Kompromisszumos megoldást javasoltak, hogyha ameny-
nyiben elengedik a bérleti díjat, a 2 millió forintot, akkor kiköltözik határidőre. Viszont az 
orvosi rendelő felújítására 180 nap van, ami nem fér bele 2015. dec. 31-ig. Javasolta fogadják 
el a kiköltözést azzal a kiegészítéssel, hogy a wc-t megcsinálnák határidőre és kiköltözés után, 
már meg lehetne csinálni a többit, amit szeretnének. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Van egy táblázatos kimutatás, csak annyit kérdezett, hogy a visszamenőlegességet mi hatá-
rozza meg? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az 5 évet? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Akár 1 hónapot is visszamenőlegesen. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha megállapítanak egy jogtalan bérletet… 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Szerződés van rá. Egy jogviszonyt a jövőre nézve meg lehet vizsgálni, de visszamenőlegesen 
nem. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Helytelen felmérés történt, lehet át lett húzva bizonyos m2. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem gondolja, hogy az áthúzás egyoldalúan történt. A visszamenőlegességet mi alapozza 
meg? Valaki biztosan megindokolta. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ezt majd a bíróság el fogja dönteni. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A visszamenőlegességet? Gyorsan eldönti.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A szerződés tárgya nem valós alapokon áll. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ezért lehet felülvizsgálni jövőre nézve. Egy jóhiszeműen megkötött szerződés tárgyában, ahol 
mind a két fél… 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kételkedik. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Valaki kötelezte arra, hogy ezt alá kell írni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem, de tudják hogyan működtek régen a dolgok. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Úgy mint a holtágnál. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Érti. Ez a visszavágás erre a kérdésre. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ott is próbáltak, sajnos nem sok sikerrel. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Erre akkor csak annyit mondott, hogy annyi energiát másba, mint ebben az ügybe tapasztaltak 
az elmúlt évek során, Tiszaalpár Önkormányzatát a poklok kapui sem rengették volna meg. 
Ennyi volt a véleménye ebben a kérdésben. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ott is próbáltak, csak nem sok sikerrel. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Miért? Jogszerűen megkötött szerződésről volt szó. 
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dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ha ő lett volna a polgármester, már régen ügyészségi eljárást kezdeményezett volna. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Mi köze van a polgármesterséghez? Meg kell kérdezni Győri István képviselőtársát, nagyon 
gyakorlott ebben. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem ez a napirend. Valami megalapozta, meg kell nézni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Módosítás szükséges a határozat-tervezetben. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Érte a családot elég nagy trauma, ha már az ÁNTSZ eddig tudott várni azt javasolt fogadják 
el. 
 

(hangzavar) 

 

Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Szépen menjen le december 31-ig. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Elfogadja az előterjesztést, de itt csak a pénz hatotta meg a bérlőt, mert nem akar fizetni, 
ugyanis törvény van rá, visszamenőleg 5 évre kötelezheti a kifizetést. Ezért kérte vizsgálják 
meg az összes hasonló ingatlant. Legyen vége ennek, a határozatból kivételre javasolta a za-
vartalan szót. Zárják le az egészet. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását a zavartalan szó kivételével. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással 
– nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
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120/2015.(V.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a VERATRUM BT. egészségügyi szolgáltató kötelezése, dr. Fekete Ferencné 
kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy dr. Feke-
te Ferencné számára 2015. december 31-ig a korábbi feltételek és bérleti díj mellett biztosítsa 
a 6066 Tiszaalpár, Mátyás király utca 2. sz. alatti ingatlan zavartalan használatát és lemond a 
visszamenőlegesen felszámított bérleti díj követelésről, amennyiben dr. Fekete Ferencné 
2015. december 31-ig kiköltözik a 6066 Tiszaalpár, Mátyás király utca 2. szám alatti ingat-
lanból, feltéve ha a VERATRUM BT. 6066 Tiszaalpár, Mátyás király utca 2. szám alatti 
egészségügyi szolgáltató a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 
BK-05R/004/02012-2/2015. sz. végzésében megjelölt határidő hosszabbítását kéri és ahhoz a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala hozzájárul. 
 
 
 

Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke 20:29 órakor 2 perc szünetet rendelt el. 
 

Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke 20:31 órakor folytatta a bizottsági ülést. 
 
 
15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár N-17 Postagalamb Sportegyesület Elnökének Tiszaal-
pár településnév használatának kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a kérelmet. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
121/2015.(V.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpár N-17 Postagalamb Sportegyesület részére Tiszaalpár településnév 
használatának engedélyezéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Tisza-
alpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszaalpár Nagyközség település 
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nevének használatáról szóló 10/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 6. 
§. (1) bekezdése alapján  „Tiszaalpár” településnév használatát a Tiszaalpár N-17 Postaga-
lamb Sportegyesület részére határozatlan időre engedélyezze. 

 
Az engedélyt a Képviselő-testület díjmentesen adta ki. 

 
Az ÖR. 10. §-a szerint a névhasználati engedélyt vissza kell vonni, amennyiben 
a) a kérelmező 

aa) a névhasználatot az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra folytatja, 
ab) az engedélyben meghatározott, a névhasználattal kapcsolatos feltételeket, kikötése-

ket, egyéb előírásokat megszegi, 
b) az ÖR. 8. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott okok az engedély kiadását követően 

következnek be. 
 

Kérje fel a jegyzőt az engedélynek a nyilvántartásba való bejegyzésére. 
 
 
 
16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a kamerarendszer karbantartására, esetleges fejlesztésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A szükséges karbantartást végezzék el, de a többit nem támogatja. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Valaki a Kátai sornál levette a tányért, gondolja karbantartás miatt, mert a vezetékek le voltak 
szigetelve. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Mit értenek fejlesztésen? Csak a karbantartást szavazzák meg. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a karbantartás elfogadását 154.600,- Ft + Áfa összegben. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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122/2015.(V.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a kamera rendszer karbantartása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az 
ALARM-TOP Kft.-nek a határozat mellékletét képező ajánlatát fogadja el 154.600,- Ft ösz-
szegben a kamerarendszer karbantartása tárgyában. 
 
 
 
17.) 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. Javasolta a 300.000,- Ft elfogadását. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Kiskunfélegyháza mekkora város? 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
33.000 fős. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Ha Kiskunfélegyháza 1 millió forinttal támogatja, akkor Tiszaalpárnak 150.000,- Ft-al kellene 
támogatni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ha százalékos arányt néznek, akkor igen. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Erre a töredék évre adna az önkormányzat 300.000,- Ft-ot. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Arról volt szó, hogy a gyermekszakrendelésből és a sürgősségi ellátásból Tiszaalpár egyálta-
lán nem vesz igénybe semmit. Ezt az összeget a jelenlegi és elfogadhatatlan helyzet javítására 
kellene fordítani, szemészetre és a kardiológiai rendelésre. 
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Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Mi lenne, ha működésének magasabb színvonalára fordítanák. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ugyanaz. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet módosítását, miszerint a szemészet és kardiológiai 
rendelés várólistájának csökkentésére 300.000,- Ft összeggel hozzájárul az önkormányzat. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
123/2015.(V.29.) 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 az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy támogas-
sa a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyeként működő Kiskunfélegyhá-
zi Városi Kórház és Rendelőintézet kérelmét. A szemészet, valamint a kardiológiai szakrende-
lés várólistájának csökkentése érdekében 2015. évben 300.000,- Ft támogatást nyújtson. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kérje fel a polgármestert a 2015. 
évi költségvetési rendelet módosításának ez irányú előterjesztésére, és hatalmazza fel a támo-
gatási megállapodás aláírására.  
 
 
 
18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Novák Dóra jutalmazásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Maximálisan egyet ért ezzel, de korábban Hanó Tünde is szerepelt, számára is javasolta ugya-
nezt a jutalmat. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Támogatja, de a fellépőket a rendezvényen valami csokival vagy valamivel jutalmazni kelle-
ne. Most a pedagógusok is kaptak valami ajándékot. Hallotta, hogy az énekkart az Árpád Né-
pe Egyesület 200.000,- forinttal támogatta, igaz vagy nem? 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem igaz. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Semmi köze hozzá. Fellépnek az iskolások a trianoni megemlékezésen, akkor egy tábla cso-
kival jutalmazzák őket. A keretből futja-e, lehetne rendszeresíteni is? 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Novák Dóra jutalmazásának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
124/2015.(V.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Novák Dóra jutalmazása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Novák 
Dóra 6066 Tiszaalpár, IV. Béla utca 3. sz. alatti lakost - Tiszaalpár település kulturális ren-
dezvényein való fellépéséért - 15.000,- Ft értékű Erzsébet utalvánnyal jutalmazza. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Hanó Tünde jutalmazásának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
125/2015.(V.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Hanó Tünde jutalmazása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Hanó 
Tünde 6066 Tiszaalpár, Dobó u 11. sz. alatti lakost - Tiszaalpár település kulturális rendezvé-
nyein való fellépéséért - 15.000,- Ft értékű Erzsébet utalvánnyal jutalmazza. 
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19.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Ritter Jánosné kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a kérelmet. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A 2. ponttól össze kell adni az összegeket? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
El kell fogadni. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Azért támogatandó, mert folyamatosan fizették. 
 
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: 
 
126/2015.(V.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Ritter Jánosné kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Ritter Jánosné 6066 Tiszaalpár, Petőfi u. 38. sz. alatti lakos kérelmét megtárgyalta, elfogadás-
ra javasolta a Képviselő-testületnek engedélyezze, hogy a tiszaalpári 1981 hrsz.-ú ingatlanra 
vonatkozó 800.000,- Ft vételár összegből Ritter Jánosné által megfizetésre nem került 
230.000,- Ft összeget 10.000,- Ft/hó összegben fizesse meg. 
 
 
 
20.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a tiszalpári 0125/27 és a 0125/28. hrsz. alatt felvett ingatlan 
3186/160235, valamint a 0125/24 hrsz. alatt felvett ingatlan 2436/49708 részének vo-
natkozásában elővásárlási jog érvényesítésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Beszélt Novák Zoltánnal megérti az érveit. Javasolta, ne éljenek az elővásárlási jogukkal eb-
ben az esetben. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Néhány jelentős körülményre hívta fel a figyelmet. Szerepelni kellene még egy szerződésnek. 
Éppen az önkormányzatnak nincs lehetősége elővásárlási jogával élni, az önkormányzat leg-
jobb esetben is csak termelőszervezet lehetne, tehát az ő olvasatában relevánsan nem tudna az 
önkormányzat ezzel a jogával élni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Akkor vizsgálják meg, kérte a jegyző asszonyt és minden jogtudóst, hogy szociális célra meg-
vásárolt földterületnél mi az elővásárlási jogrend. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az más kérdés, azt ki sem kell függeszteni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szociális célra szeretné megvásárolni… 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Elővásárlási joggal? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem lehet. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta nézzék meg. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Meg lehet nézni. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szociális jellegű dologra más vonatkozik. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Törvény határozza meg a részletszabályokat. Konkrétan az elővásárlási rangsort a földforgal-
mi törvényben foglalt rendelkezések döntik el. Ebben az önkormányzat nincs benne még társ-
tulajdonosként sem. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tehát akkor kifüggesztett ajánlatokra ilyen címen nem tudnak vásárolni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Elővásárlási joggal nem. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azért vetette fel, mert egyre több tájékoztatón lehet hallani, hogy valahogyan meg kell oldani 
a közfoglalkoztatottak egy más típusú foglalkoztatását, ez a Szociális Szövetkezet. Ott felme-
rült, hogy éljenek az elővásárlási joggal, hogy az önkormányzatok ilyen célra éljenek ezzel a  
jogukkal. Akkor ez érdekes lesz. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az biztos, hogy az önkormányzatoknak elővásárlási rangsorban nem osztottak helyet. Az ál-
lam az élén áll, betehették volna az önkormányzatokat is. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az egyház ott van. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Annyi kiegészítéssel, hogy csak szerezhet. Az önkormányzat is szerezhet, a földforgalmi tör-
vényben benne van, de elővásárlási rangsorban csak az állam szerepel. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Szomorú, hogy egyáltalán beterjesztették. Felhívta a képviselő társak figyelmét, hogy 45 eze-
rért kelt el a telek. Arra tettek esküt, hogy Tiszaalpár vagyonát védjék meg. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a polgármester úr módosító javaslatát, miszerint ne éljen az önkor-
mányzat az elővásárlási jogával. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
127/2015.(V.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a tiszaalpári 0125/27 és a 0125/28 hrsz. alatt felvett ingatlan 3186/160235, vala-
mint a 0125/24 hrsz. alatt felvett ingatlan 2436/49708 részének vonatkozásában elővásár-
lási jog érvényesítése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
tiszaalpári 0125/27 és a 0125/28 hrsz. alatt felvett ingatlan 3186/160235, valamint a 0125/24 
hrsz. alatt felvett ingatlan 2436/49708 részének vonatkozásában – az ingatlan társtulajdonosa-
ként – ne éljen elővásárlási jogával. 
 
 
 
21.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
………../2015.(…..) Ör. számú önkormányzati rendeletére a pénzbeli és természetbeni 
települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) Ör. számú önkormányzati rendelet mó-
dosításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a rendelet-tervezetet. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A tervezetben kétszer van a megállapítani szó, a második felesleges. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Annyi módosítás lenne benne, hogy a támogatás összegét havi maximum 3.000,- Ft-ban álla-
pítanák meg. Megnézték Kecskemétet, ők sem adnak 3.000,- Ft-nál többet. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Még az is sok egy kicsit. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Sajnos nem értették meg miről szól ez a rendszer. Szeretné továbbra is kérni ezeknek az ösz-
szegeknek a folyósítását. Lehet, hogy csak 60 emberről van szó, de ezzel a döntéssel egy jó 
pár embernek tönkre teszik az életét. Miért nem adják oda az embereknek, amire megkapják a 
támogatást? Mire akarják elkölteni a 35 millió forintot. A krónikus betegségek nem egyről a 
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kettőre születnek és nem is múlnak el. Ezt nem lehet csinálni, kabaré ami itt van. Ez nem 
többlet a költségvetésből, be van tervezve a 6 millió forint. Aláírást fog gyűjteni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ki lesz fizetve, ne idegeskedjen képviselőtársa. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Teljesen igazságtalan. Felelőtlenség az állam részéről is, hogy ilyen döntést kiad a kezéből, de 
felelőtlenség a képviselő-testület részéről is, hogy így állnak hozzá. Egyik ember sem gazdag, 
akinek szüksége lenne a támogatásra. Ha nem kapják meg a pénzt, az egészségük teljes mér-
tékben a halállal lesz egyenlő. Egyik előterjesztés rosszabb, mint a másik. Ki sem kérik a vé-
leményüket, teljesen felháborítónak tartja, nem lehet szavakkal kifejezni. Elmondta többször 
is, de hogy nem értik, ezen teljesen fel van háborodva. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kecskemét városa… 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem érdekli Kecskemét városa, csak a saját betegei érdeklik. Sajnos sok hozzá nem értő sze-
mély szavaz ilyen kérdésben. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Ha nem osztják ki az összeget, akkor vissza kell fizetni? 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem tudja vissza kell-e fizetni. Csak azt tudja, hogy eléjük volt terjesztve egy 35 milliós ösz-
szeg, amit úgy osztanak, ahogyan akarnak és ebből volt 6 millió forint erre a célra. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Nem kell visszafizetni. 
  
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mindegy mennyire van felháborodva, de neki elmondta egy személy, hogy polgármester úr 
adott neki 1.000,- Ft-ot. Adtak neki 43 kg fát a tüzépen. 
 

(hangzavar) 

 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Inkább a megmaradó összeget osszák ki szociális célra, ne azt rontsák el, ami jól működik.  
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nemcsak ezzel van gond, hanem az egész közgyógyellátással. Látja, hogy van felírva egy 
csomó gyógyszer, de ami nem közgyógyra van felírva nem viszi el a beteg, mert nem tudja 
kifizetni. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Módosító javaslata, hogy úgy alkalmazzák most is, mint az ezt megelőző időszakban, amit ki 
is számolt, be is tervezték, ahogyan március 1-je előtt számolták. A hivatali oldalról kb. 5 perc 
alatt eldönthető egy beteg sorsa. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ez előtt is erről szavaztak. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem, mert a hivatal kicsavarta az egészet. A hivatalban mindenkinek fegyelmit kellene adni, 
ha így jön le a dolog, hogy visszájára fordítják, azonnal 3-4 embernek fegyelmit kellene adni. 
Kabaré ami itt megy, ennyi a véleménye erről. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyetlen beteg esetében volt. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem jó rendszer. Nem így számolták, hogy az „Sz” és „J” jelű gyógyszereket összeadják. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tudja, azért mondja ez hiba volt, mert csak ezek voltak benne a többi nem. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem a 7.000,- Ft-hoz kell hozzáadni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezért mondja, hogy egy fix összeg mennyivel egyszerűbb. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem egyszerűbb, mert le van húzva sok olyan, akinek kellene a támogatás. Náluk jobban sen-
ki sem tudja ki az, aki rászorul erre. Szavazzanak és haladjanak. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Miről szavaznak, mert erről már megvolt a szavazás. 
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dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ezek szerint képviselőtársa tervezetébe más került. Szavazzanak arról, hogy fegyelmivel 
mentsék fel azt, aki ezt eléjük terjesztette. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Erről nem lehet szavazni. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A 2015. március 1-je előtti rendszer legyen foganatosítva. 
 
Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
Ő az utolsó láncszem ebben, akinek mégis a képviselő úr fegyelmit szeretne adatni. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ki is rúgatná, nemcsak fegyelmit adna. 
 
Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
Kérte akkor is a polgármester urat és a két doktor urat, hogy segítsenek neki ezt összehozni. 
Erről senki sem tud, mert ők csak az irodában dolgoznak. Azt a választ kapták, hogy nem ér-
nek rá. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ő ráért volna, de elmagyarázta nem egyszer hogyan működik. Nem egy nehéz dolog, de el-
magyarázza még egyszer, ha kell. Lehet egy gyógyszerlistát kellene megnézni. Az „Sz” és „J” 
jelű gyógyszereket nem kell figyelembe venni, az összes többit összeadni és ha ez eléri a 
6.000,- Ft-ot és ehhez hozzá adják az „Sz” és „J” jelzésű gyógyszerek árát is és ha ez eléri a 
7.125,- Ft-ot, akkor megvan neki a közgyógyellátása azzal az összeggel. Ilyen nagyon egysze-
rű. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Akkor napolják el? 
 
Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
A jegyzőkönyvbe is az került bele, hogy csak az „Sz” és „J” jelű gyógyszerek voltak felsorol-
va. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ez nem igaz. 
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Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
Viszont, ha nem csak az „Sz” és „J” jelű gyógyszereket nézik, volt olyan akinél 28.000,- Ft-ot 
is elérte a havi gyógyszerköltség. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
De csak 6.000,- Ft-ig lehet figyelembe venni. Ebből a 28.000,- Ft-ból csak 6.000,- Ft-ot vesz-
nek figyelembe. 
 
Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
Nem, mert akinek az „Sz” és „J” jelű is van, mert az már 6.000,- Ft felett van a számítás sze-
rint és ha már azt veszik figyelembe hogy megkapja azt a gyógyszerköltséget, ami ténylege-
sen a gyógyszerköltsége, mert ez volt a szabályozás, akkor fizetheti neki az önkormányzat a 
28.000,- Ft-okat. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ez hülyeség. Az első perctől kezdve nem erről beszéltek, nem ez alapján működött a TB rend-
szer. Elmagyarázza akkor még egyszer. 
 

(hangzavar) 

 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Újra tervezés szükséges. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Úgy fogadják el, ahogyan eddig volt törvényben, azt vegye át az önkormányzat és a MEP 
számítása alapján. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta dr. Vancsura Zoltán bizottsági tag módosító javaslatát. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
128/2015.(V.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 
7/2015.(III.2.) Ör. számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta a rendeletet és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 2015. már-
cius 1-jét megelőző helyi önkormányzati rendelet, valamint a MEP számítása alapján kerüljön 
megállapításra a rendszeres települési gyógyszertámogatás. 
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A Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt a rendelet-tervezet előkészítésére a következő rendes 
képviselő-testületi ülésre. 
 
 
 
22.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés járdázási kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a kérelmeket. 
 
Szavazásra bocsátotta Józsa Balázsné kérelmének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
129/2015.(V.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Józsa Balázsné 6066 Tiszaalpár, Esze T. u. 42. szám alatti lakos részére járda-
építés anyagköltségének biztosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Józsa Balázsné 6066 Tiszaalpár, Esze T. u. 42. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az ingatlana előtti szakaszon történő jár-
daépítés anyagának költségét 54.936,- Ft erejéig biztosítsa, azzal, hogy a kérelmező a munká-
latokat 2015. június 30. napjáig köteles elvégezni vagy elvégeztetni, mert ellenkező esetben a 
részére biztosított támogatást kamattal együtt kell az önkormányzat felé visszafizetnie.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a járdaépítésre vonatkozó megállapodás elkészítéséről és aláírásáról gon-
doskodjon. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, hogy a munkálatok határidőben és jó minőségben történő elvégzéséről gondoskodjon. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Dósa Tiborné kérelmének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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130/2015.(V.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Dósa Tiborné 6066 Tiszaalpár, Vörösmarty u. 15. szám alatti lakos részére jár-
daépítés anyagköltségének biztosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dósa Tiborné 6066 Tiszaalpár, 
Vörösmarty u. 15. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képvise-
lő-testületnek, hogy az ingatlana előtti szakaszon történő járdaépítés anyagának költségét 
53.392,- Ft erejéig biztosítsa, azzal, hogy a kérelmező a munkálatokat 2015. június 30. napjá-
ig köteles elvégezni vagy elvégeztetni, mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást 
kamattal együtt kell az önkormányzat felé visszafizetnie.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a járdaépítésre vonatkozó megállapodás elkészítéséről és aláírásáról gon-
doskodjon. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, hogy a munkálatok határidőben és jó minőségben történő elvégzéséről gondoskodjon. 
 
 
 
23.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Bejelentések 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tájékoztatót ismertetett Papp Mónika bizottsági tagságának megszüntetéséről 2015. május 31. 
napjával. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Vannak panaszok az utakra, járdákra, a bejárók is balesetveszélyesek. 
 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 21:57 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munká-
ját. 

 
K.m.f. 

 
 
 

/:  Csernák Zsolt Sándor  :/                                           /:  dr. Vancsura Zoltán :/ 
      a bizottság elnöke                                             a bizottság tagja 

 
 


