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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám:3481 /2015. 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
   Bizottságának 2015. október 22-én tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  Ajtai Elemérné, Bartók István, 
  Győri István, Kiss Lajos(5 fő bizottsági tag) 
  dr. Menyhárt Anett jegyző 
  dr. Vancsura István polgármester 
 
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
   Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
   Bálint Ágnes köztisztviselő 
   Bartucz István településüzemeltető 
  Borsi Sándorné adóügyi vezető-főtanácsos 
   Kerekes András hangtechnikus 
   Ajtai Elemér CNÖ képviselő 
                                   Győri Anikó 
                                   Sztakó Ildikó 
   Rozsnyói Ákos 
   Kovács Béla 
   Harmatos Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 16:40 órakor megállapította, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes. Elmondta Kézsmárki László a bizottság tagja jelezte, nem tud részt venni az 
ülésen. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Ajtai Elemérné bizottsági tagot. Megkérdezte 
Ajtai Elemérnétől elfogadja-e a felkérést? 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
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Szeretné felvenni Kisné Szabó Erzsébet kérelmét 1 napirendi pontnak, és a 8-as napirendi 
pontnál Túri István kérelme hiányos, ezért azt le kell venni napirendről. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított  napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
     1.   Kisné Szabó Erzsébet kérelme. 

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

 
2. Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár leltározási jegyzőkönyvének 
 jóváhagyása 

 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
 

3. Előterjesztés az önkormányzat és intézményeinek vagyonvédelmi feladatainak ellátására 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

4. Előterjesztés a Terület- és Területfejlesztési Operatív Programba benyújtandó pályázat 
 tervezőjének személyéről 

 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
              Dr. Menyhárt Anett jegyző / Kapus Márta titkársági ügyintéző 
 

5. Előterjesztés az Alkotmány u. 1-7. –ig tartó szakasz parkoló- és kertalakítás tervezés 
 befejezése tárgyában 

 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
              Bálint Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző 
 

6. Előterjesztés rendszergazdai feladatok ellátásáról 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

7. Előterjesztés  Tiszaalpári Hírmondó felelős szerkesztői feladatának ellátásáról 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

8. Előterjesztés Kerekes András hangtechnikus megbízási szerződésének meghosszabbítására 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
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9. Varga István, Varga Krisztina, Barna Sándor, Barna Mária, Tógyerné Barna Judit kérelme    
„Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy” használatához  

 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
             Kapus Márta titkársági ügyintéző 
 

10. A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás  
 Társulási Megállapodása 3. számú módosításának elfogadása 

 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
             Bálint Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző 
 

11. Előterjesztés Településrendezési Terv módosítására  
            Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
             Előadó:  Dr. Vancsura István polgármester / Bálint Ágnes  köztisztviselő 
 

12. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal udvarának térburkolattal történő ellátására            

 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
             Előadó:  Dr. Vancsura István polgármester  
 

13. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
 önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.17.) önkormányzati   
 rendeletének módosításáról 

            Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
             Előadó:  Csernák Zsolt Sándor elnök /Dr. Vancsura István polgármester  
                            Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

14. Előterjesztés „TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím alapításáról és adományozásának 
 rendjéről, valamint a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló helyi 
 rendeletek felülvizsgálatáról, módosításukról 

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

 
15. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
 ……/…..( …) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról szóló 
 11/1999.(XII.01.)Ktr. sz. rendelet módosításáról, tájékoztató a települési adóról 

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

16. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
 háziorvosi, fogorvosi körzetek területének megállapításáról szóló 5/2002.(.) Ör. számú 
 rendeletének módosításáról szóló ……/2015.(….) Ör. számú rendeletére 

 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
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17. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 talajterhelési  díjról szóló …….…/2015. (…………..) Ör. sz. rendeletére 

 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
             Dr. Menyhárt Anett jegyző / Borvák Erzsébet aljegyző / Borsi Sándorné  
  adóügyi üi. 
 

18. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
       az önkormányzat vagyonáról szóló 18/2013.(IX.25.) Ör. számú rendeletének    

 módosításáról szóló ……/2015.(….) Ör. számú rendeletére 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
             Dr. Menyhárt Anett jegyző / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

19. Előterjesztés Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás működésének 
 felülvizsgálatára 

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

20. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
 anyakönyvi  szolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2013.(II.21.) Ör. számú 
 önkormányzati rendeletének  módosításáról 

 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
             Dr. Menyhárt Anett jegyző / Borvák Erzsébet aljegyző 
 

21. Javaslat a téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, 
 feladatokról 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
              Bartucz István településüzemeltető 
 

22. Tájékoztató a tiszaalpári játszóterek időarányos állapotáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
              Bartucz István településüzemeltető 
 

23. Előterjesztés a feleslegessé vált bútorok, nyílászárók lakosság körében történő 
 értékesítéséről 

 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
             Bartucz István településüzemeltető 
 

24. Tájékoztató a polgármester szabadságolási ütemtervétől eltérő szabadság 
 felhasználásáról 

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

25. Előterjesztés MATIC Kft. részére föld eladásáról 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

26. Előterjesztés Járási Esélyegyenlőségi Program elfogadására 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
             Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

27. Előterjesztés Idősek Karácsonyának és Gyermekek Karácsonyának megrendezésére 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
             Dr. Menyhárt Anett jegyző / Kerekes András hangtechnikus 
 

28. Előterjesztés Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunfélegyházi 
 Hivatalos Tűzoltó Parancsnokság kérelme részére támogatás biztosítására 

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

29. Előterjesztés a városi cím odaítélésénél alkalmazott követelményrendszer tárgyában 
 Miniszterelnökséget vezető Miniszternek küldendő tájékoztatáskérésről 

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

30. Bejelentések 
 

ZÁRT ÜLÉS 
 

31. Előterjesztés tűzifa iránti kérelem elbírálására 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

 
 

1.) Napirendi pont:  
 
Tárgy: Kisné Szabó Erzsébet kérelme. 

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

 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
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Kisné Szabó Erzsébet egy levelet jutatott el a munkáltatói jogkör gyakorlójához, dr. Vancsura 
István polgármester úrhoz, melyben jelzi, szeretné ha munkaköre alól felmentené és 
visszahelyezné konyhai kisegítőnek, mert sem emberileg, sem szakmailag, nem tartja megát 
alkalmasnak erre a munkakörre.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Azért kérte, hogy kerüljön be Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és Képviselő-testület elé mert 
ezt nem tudja elfogadni. A két  indok, amit beleírt a levélbe az nem állja meg helyét, mert úgy 
szakmailag mint emberileg alkalmas, ezt hosszú időn keresztül bizonyította. Az igazi ok az 
az, hogy az étkeztetésről szóló jogszabály módosult, és az adagok nagysága megvan 
határozva, hogy mekkora adagot lehet adni a gyerekeknek. És itt ezzel van a legnagyobb 
probléma, mert a szülők ezt észrevételezték és Kissné Szabó Erzsébetet teszik érte felelőssé, 
mintha ő tehetne róla. Elég nagy nyomás nehezedik rá, mert nagyon nehéz úgy dolgozni, hogy 
a jogszabály is be legyen tartva, a gyerekek élelmezése is biztosítva legyen, és a szülők is meg 
legyenek elégedve. Próbálja meggyőzni Kisné Szabó Erzsébetet, hogy a kérelmet vonja vissza 
mert, ha nem teszi akkor kénytelenek lesznek pályázatot kiírni. 
 
Győri István, a bizottság tagja 
 
Képviselő úr nagyon sajnálja és arra a kéri a bizottságot, hogy ne foglaljanak ebbe állást. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Szeretné, ha ezt a napirendi pontot zárt ülés keretébe folytatnák. Olyan kérdései lennének, ami 
nem nyilvános. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A testületi ülésen van még rá lehetőség a bizottságin már nincs. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Ha az érintett kérné, mint személyi ügy megtárgyalását, akkor lehet, akár most is zártkörű 
ülést elrendelni. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Nem annyira személyes, csak érdekeltek volna azok a gondok problémák, ami miatt eljutott  
eddig a pontig. 
 
Kisné Szabó Erzsébet 
 
Hosszú vívódáson ment keresztül, nem mostani dolog ez már. A jogszabálynak meg 
mindenkinek megfelelni nem egy egyszerű dolog. Nagy a teher a nyomás és nem biztos, hogy 
ezért a szakmunkás bérért be kell ezt a terhet vállalni. Amit eddig végzett élelmezés vezetést 
nem látja már értelmét. Ez már csak egy papír formátum, amit követnek sóval, cukorral itt 
már az ételek jellege megszűnt. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
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A megoldás az lenne, ha az önkormányzatok összefognának, és valamilyen társadalmi 
nyomást gyakorolnának ez ügyben, mert ez nem csak a tiszaalpári konyha problémája, hanem 
az országban mindenhol ez a probléma áll fent. Arra a kéri a polgármestert, hogy a többi 
polgármesterrel, valamilyen polgármesteri fórumon társadalmi nyomást kezdeményezzenek. 
Ez nem egy egészséges táplálkozás. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
 
Szerinte a felmondás nem oldja meg az érintett problémát. Javasolja a bizottság elnökének, 
hogy kérdezze meg az érintetett kéri-e zártkörű tárgyalást azért, hogy mi a képviselők a 
részletekről többet megtudhassunk, és magát a problémát hátha jobban sikerülne megoldani. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Megkérdezte Kisné Szabó Erzsébetet, szeretné kérni a zártkőrű tárgyalást?  
 
Kisné Szabó Erzsébet 
 
Kérem. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 16:56 órakor zárt ülés keretében folytatja tovább 
munkáját. 

 
dr. Csernus Tibor a bizottság tajga, 17:10 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 

így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 17:15 órakor folytatja a bizottsági ülést 
 
2.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy:Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár leltározási jegyzőkönyvének 
 jóváhagyása 

 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Hozzászólás nem történt. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal –ellenszavazat tartózkodás nélkül,– 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
205/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár leltározási jegyzőkönyvének 
jóváhagyása 
  



9 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra  javasolja a Képviselő-testületnek a 
Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2015. évi állományellenőrzésről 
készült jegyzőkönyvet 

 

3.) Napirendi pont: 
 

  Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat és intézményeinek vagyonvédelmi feladatainak 
  ellátására 

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

 
dr. Vancsura István, polgármester 

Eddig az intézmények vagyonvédelmi feladatait a Kiskunfélegyházi cégek látták el, egyetért 
azzal, hogy váltsanak. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

A védőnői szolgálatra nincs távfelügyeleti rendszer, arra kellene majd egy összeget 
megállapítani, valamint a könyvtár és az óvoda külön - külön vannak szerződésbe, a 
Kiskunfélegyházi cégekkel. Ott a testületnek nincs ráhatása, ott majd külön kellene tárgyalni a 
vagyonvédelmi cégnek. Az óvoda az pozitívan állt hozzá, mert ha valami probléma volt 
mindig az óvoda vezetője ment, a polgárőrökkel, járőrökkel. Sztakó Ildikó a könyvtár 
vezetője is mondta neki nincs problémája, ha jelez a rendszer hozzá is ki szoktak menni. 

dr. Vancsura Zoltán a bizottság tajga, 17:19 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 

Sztakó Ildikó, a könyvtár vezetője 

Szeretné javasolni, ha amennyiben ez olcsóbb lenne, akkor érdemes lenne ezt céget megkérni 
jöjjenek ki, mérjék fel a könyvtárat és adjanak ár ajánlatott. 

 Bartók István, a bizottság tagja 

Az a rendszer az nem ajándékba van, ott az ki lett fizetve. Az felügyeli, aki akarja. Nem tartja 
az óvodát és a könyvtárat abba a helyzetbe, hogy saját hatáskörben döntsenek, ők az 
önkormányzattól kapják a költségvetést a  pénzüket. Az olcsóbb megoldást kell választani. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

A védőnői szolgálat még nincs benne, arra külön kellene még adnia a bűnmegelőzési 
alapítványnak, mert az nincs benne.  

Bartók István, a bizottság tagja 
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Jó, rendben. A kivonulás benne van ebben az összegben? 

Kovács Béla nyugalmazott alezredes 

Igen, de az alaphelyzet az a telefonos értesítés. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

A védőnői szolgálat az még mennyit jelentene az áron. 

Kovács Béla nyugalmazott alezredes 

10.500 Ft – al emelkedik meg félévente. 

Győri István, a bizottság tagja 

Úgy tudja a KLIK-kel is szerződésbe vannak. 

Kovács Béla nyugalmazott alezredes  

KLIK-kel van egy megállapodásuk, hogy ha Tiszaalpár erre a szolgáltatásra igényt tart, és az 
önkormányzat ebben partner lesz, akkor van egy engedélyük arra, hogy egy átjátszót 
szereljenek fel iskola udvarán a kéményre. Ez a műszaki berendezés biztosítja azt, hogy 
Tiszakécskére bejussanak a hívások. 

Bartók István, a bizottság tagja 

Meg lett nézve ezeknek az építményeknek a riasztó rendszere?  

Kovács Béla, nyugalmazott alezredes  

Nem nézték meg. Gyakorlatilag az összes riasztó rendszer alkalmas arra, hogy 
összekapcsolják a két dolgot. Egy rádiót biztos, hogy meg kell vásárolni, aminek a beszerzési 
költsége 43 ezer Ft, de ez egyszeri beruházás és 3 év alatt megtérül.   

Csernák Zsolt Sándor,a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal –ellenszavazat tartózkodás nélkül,– 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
206/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az önkormányzat és intézményeinek vagyonvédelmi feladatainak ellátására 
 
  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra  javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy az önkormányzat és intézményeinek vagyonvédelmi feladatainak ellátásával bízza meg 
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a Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési Alapítványt a  jelenlegi szolgáltatónak történő 
felmondást követően. 
 

 
4.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy:Terület- és Területfejlesztési Operatív Programba benyújtandó pályázat 
 tervezőjének személyéről 

 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
              Dr. Menyhárt Anett jegyző / Kapus Márta titkársági ügyintéző 

 

dr. Vancsura István, polgármester 
 
A TOP -al kapcsolatos információk naponta változnak és ez mindaddig így lesz még a 
pályázatot ki nem írják. Azok a beruházások fognak belekerülni, amelyek kész tervvel 
rendelkeznek. Mi a benyújtandó pályázataink közül eggyel sem vagyunk ennyire előre 
haladva, érinti a kerékpárutat, az iskola energetikáját, az orvosi rendelőket. Javasolja 
mindegyikre készítessék el a terveket. És ha meg lesznek a tervek, akkor onnantól kezdve 
lehet jelenteni, hogy kész tervek vannak és szeretnék, ha ez megvalósulna. Ne csak az 
előterjesztésben szereplő építészeknek legyen küldve ajánlatkérés, hanem mind a 3 részre. Az 
Iskola felújításánál  egyértelművé vált, hogy pályázhatnak a tulajdonosok is. Természetesen a 
KLIK hozzájárulása kell hozzá. Ami megoldásra vár a hőszigetelés, napelemes rendszer,  
torna csarnok tető szerkezete. Egyet nem tudunk az iskolánál, a CAMINUS – al való 
szerződés kapcsán, a fűtési rendszerhez egyenlőre nem tudnak hozzá nyúlni. Lehetne egy 
ajánlatot tenni feléjük, hogy ha egy összegben ki lenne fizetve a hátralévő rész akkor igen, de 
a KLIK ezt nem biztos, hogy megteszi. A tervezési költség már elszámolható, 2014 évtől 
bármilyen pályázat, ami a TOP – ban benne van elszámolható, de meg kell előlegezni. Orvosi 
rendelőnél a rendelő, és a lakás ketté lett választva, társasházzá lett nyilvánítva, így meg kell 
változtatni az arányokat arra is külön tervezőt kell felkérni. 
 
dr. Vancsura Zoltán,a bizottság tagja 
 
Mindkét orvosi rendelőnél célszerű lenne a fűtési korszerűsítést és a szellőztetést is belevenni. 
Erre lenne egy javaslata, talált egy olyan céget, amely korszerű fűtéssel foglalkozik. Ez a cég 
letervezi a szellőztetést is, de kivitelezni nem vitelezi ki. Szolid áron. 
 
Győri István, a bizottság tagja 
 
Nem olyan sürgős megterveztetni a két orvosi rendelőnek a napkollektorral való ellátását. 
Mivel adó tárgyát fogja képezni, már lehet a következő évben is. Ami azt jelenti, hogy amit a 
háziorvosok megtermelnek azután adót kell fizetni. A tiszaalpári önkormányzatnak miből lesz 
erre fedezete.  
 
     (hangzavar) 

 

Bartók István, a bizottság tagja 
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Azt olvassa az előterjesztésben, hogy a lehetőségenként elsőként pályázható terület. Őt 
érdekelte volna a többi is. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az iskola épületenergetikája pályázható majd elsőként, de ezt akkor tudják majd meg, ha a 
pályázat ki lesz írva. 
 
Csernák Zsolt Sándor,a bizottság elnöke 
 
Művelődési ház épületenergetikája nem pályázható? Gondol itt a nyári rendezvényekre, mikor 
nagyon meleg van. A szellőztetést kellene megoldani. 
  
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az épület energetika az megoldódott, csak a légkondicionálás nem, arra nincsenek pályázati 
lehetőségek. Azt saját erőből kell megoldani. Következő költségvetésbe be kell tervezni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke  
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet dr. Vancsura István polgármester úr 
kiegészítésével, hogy valamennyi TOP - ban szereplő pályázatot terveztessék meg és dr. 
Vancsura Zoltán bizottsági tag kiegészítésével, hogy fűtési korszerűsítésre is kérjenek be 
árajánlatot. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal –1 ellenszavazattal tartózkodás nélkül,– 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
207/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Terület- és Területfejlesztési Operatív Programba benyújtandó pályázat 
tervezőjének személyéről 
  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy a Terület- és Területfejlesztési Operatív Programba benyújtandó pályázatok 
megvalósítása érdekében valamennyi pályázat megvalósításhoz kérjen be árajánlatokat. 
 
 
5.) Napirendi pont:  
 
 Tárgy: az Alkotmány u. 1-7. –ig tartó szakasz parkoló- és kertalakítás tervezés 
 befejezése tárgyában 

 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
              Bálint Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző 
 

Győri István, a bizottság tagja 
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Hányadik terv készül már parkosításra, parkolóra, mindenre. Mindig készülnek újabbak és 
újabbak, százezrekért, milliókért. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Konkrétan a MATIC Kft ipari bejárójáig bezárólag. Meglévő burkolat átépítése térkőre, 
illetve mit kellene elbontani. A részletes leírás máshol van ez csak a rajz rész? 
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
  
Igen. A terveket bármikor meg lehet tekinteni, most is ide tudja hozni, ha szükséges, hogy az 
eljárást át tudják tekinteni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Ha jól emlékszik, volt olyan rész, hogy víz elvezetés. 
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
Igen erre kiemelt figyelmet fordítottak, hogy a meglévő csapadékelvezető csatornához 
vezessék hozzá. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A tervek szoktak tartalmazni tervezői költségbecslést is. Lehet - e tudni, hogy a megtervezett 
tartalom forintálisan mit jelenthet.  
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
Nem. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Legutóbb megszavazottban volt kert építés is, de annyira kicsik azok a zöld területek, hogy 
javasolta vegyék ki belőle. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke  
 
Szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül,– 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
208/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az Alkotmány u. 1-7. –ig tartó szakasz parkoló- és kertalakítás tervezés 
befejezése tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra  javasolja a Képviselő-testületnek, az 
ÚT-FÉNY Kft. által elkészített tervet, valamint felkéri Dr. Vancsura István Polgármestert, 
hogy a tervezést követő kivitelezési munkákkal kapcsolatos költségeket a 2016. évi 
költségvetésbe betervezze, a kivitelezőktől árajánlatokat kérjen be a 2016. első félévi 
megvalósíthatóság érdekében.  
 
 
6.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: a rendszergazdai feladatok ellátásáról 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura Zoltán,a bizottság tagja 
 
Valamikor a két orvosi rendelő is benne volt a szerződésben, de valamiért ki kerültek belőle, 
viszont a fogorvosi és a gyermek orvosi rendelő az benne maradt. Arra lenne javaslata, hogy 
akkor a két orvosi rendelő is legyen benne, vagy a másik kettő is kerüljön ki belőle. 

 
Harmatos Zoltán 
 
A szerződésben meg van határozva a munka óra, hogy hol tölti le a munkaidejét azt a 
megbízó mondja meg. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Itt az országban nincs infláció akkor itt miért van? Miért emelkedett meg 10 ezer Ft – al? 
Mikor nem volt rendszergazdája az önkormányzatnak, akkor mennyibe került az informatikai 
karbantartás? Nem- e érdemes volna felvenni egy főállású informatikust?  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ha egy magán személy lenne az informatikus, az sem lenne olcsóbb A személyi bére, plusz a  
járulékok, még több lenne.  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A polgármesteri hivatalnak volt szerződése vállalkozóval, ezek az adatok egy 2008 évi 
szerződés adatai, ott havi 180 ezer Ft - os általány díjazás ellenében, ami tartalmazott heti 12 
óra munka díjat, és kétszeri kiszállási díjat, plusz a honlap karbantartása havi 15 ezer Ft/hó, és 
amennyiben többlet munka volt azt még külön fizetni kellett. 
 
Győri István,a bizottság tagja 
 
A lényeg az, hogy őt egy cégen keresztül dolgoztatják és a költségei magasak. 
 
Harmatos Zoltán 
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10 ezer Ft -al szeretné megemelni Ákos fizetését. Lehet mondani, hogy más cég ennyiért meg 
annyiért csinálja meg, óriási mozgások vannak cégek és cégek között Ez nem egy magas ár, 
ez egy elég nehéz munka és komoly szakértelmet igényel, és itt nem a szakmunkás fizetések 
játszanak. Itt nem egy emberrel vannak szerződésbe, hanem egy céggel, és ha Ákos 
lebetegszik vagy szabadságra megy akkor ő vagy a kollegája jön és megoldja a problémát. 
Nagyon nagy részét az teszi ki a rendszergazdai munkának, hogy az ügyintézőket segítik.  
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Bízik benne, hogy ez az emelés Ákoshoz kerül. Részéről rendben van. 
 
dr. Vancsura Zoltán a bizottság tagja. 
 
Szeretné kérni, hogy legyenek benne az orvosi rendelők is. 
 
Rozsnyói Ákos 
 
Az orvosi rendelőkhöz annyit tenne hozzá, hogy a fogorvosi, gyermekorvosi és a védőnői 
rendelőknél önkormányzati számítógép volt, és ő ahhoz nyúlt, magángéphez nem. 
 
dr. Vancsura Zoltán a bizottság tagja 
 
Itt nem számítógépekről van szó, hanem rendszergazdaságról. Szeretné kérni, hogy 
belekerüljenek a szerződésbe. 
 
     (hangzavar) 

 

Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
 
Ő Ákos és cég mellet tud szólni. A CNÖ tekintetében is történtek már olyan dolgok, amit a 
Magyar Államkincstár egy olyan fájlként küldött amit nem tudott megnyitni, és ennek a 
megnyitásában csak Ákos tudott segíteni. Úgy gondolja, hogy a rendszergazdai ellátások 
feladata nem az ügyintézők feladata, hanem egy informatikusé. 
 
dr. Vancsura Zoltán a bizottság tagja 
 
Módosító indítványt szeretne kérni szavazásra. 
  
dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 
 
Akkor a szerződést tartalmilag módosítani kell. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
 
Ákostól szeretné kérdezni, időtartalmilag a rendszergazdai feladatok ellátásához mennyi idő 
kell? 
 
Rozsnyói Ákos 
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A napi nyolc óra mindenképpen. 
 
Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke  
 
Szavazásra bocsátotta dr. Vancsura Zoltán módosító indítványát, hogy a két háziorvosi 
rendelő is belekerüljön a szerződésbe. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással 
nélkül,–  nem fogadta el az alábbi határozatot: 
 
Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti határozat tervezetet.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül,– 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
209/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a rendszergazdai feladatok ellátásáról 
  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra  javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy, a rendszergazdai feladatok ellátásával bízza meg a MAGNA Produkciós Iroda Betéti 
Társaságot (Lakitelek, Arany J. u. 2.) 2016. Január 1-jétől 2017. december 31-ig: 270.000 Ft 
+ Áfa / hó összegért. 
Hatalmazz fel dr. Vancsura István polgármestert a mellékelt megbízási szerződés aláírására.  
 
 
7.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Tiszaalpári Hírmondó felelős szerkesztői feladatának ellátásáról 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Sok olyan ülés volt már mikor Szentirmay Tamás újságírót nem látták. Ennek következtében 
voltak olyan cikkek, amit nem fedték a valóságot. Úgy gondolja a Képviselő testületnek nem 
kell kiírni pályázatra, mert van a településen egy fiatal újságíró Győri Anikó. Javasolja ne 
írják ki pályázatra, kérdezzék meg Győri Anikót a jelenlegi munkája mellett el tudná-e látni 
ezt a feladatot. 
 
 dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 
 
Javasolja, hogy a jelenlegi pénzügyi feltételek mellett ajánlják fel ezt a lehetőséget. 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
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Megkérdezi Győri Anikót a megbízási összeget tudja? 
 
Győri Anikó, újságíró 
 
Nem tud semmi konkrétat. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Szentirmay Tamásnak havi 40 ezer Ft+ Áfa volt a díja. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Javasolja adjanak gondolkodási időt a következő testületi ülésig. 
 
Győri Anikó, újságíró 
 
Ő már most tud választ adni. Nagyon szívesen elvállalja. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Az önkormányzatnak  50.800 Ft –nál többe ne kerüljön az újság költsége. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Kérdezi Győri Anikót, hogy a bruttó 50.800 Ft összegért elvállalja? 
 
Győri Anikó, újságíró 
 
Igen. 
 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
1 éves a szerződés időtartama és bármelyik fél 2 hónapos határidővel felmondhatja. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta az eredeti határozat - tervezetet.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül,– 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
210/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpári Hírmondó felelős szerkesztői feladatának ellátásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra  javasolja a Képviselő-testületnek, 
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hogy, a Tiszaalpári Hírmondó szerkesztési feladatainak ellátásával bízza meg Győri Anikót 
6066 Tiszaalpár, I. Géza király utca 31/A. szám alatti lakost 2016. január 1-jétől 2016. 
december 31-ig bruttó 50.800 ft/hó díjért. A megbízottat további költségtérítés nem illeti meg.  
Felmondási idő 2 hónap. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza dr. Vancsura István 
polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. 
 

 
8.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Kerekes András hangtechnikus megbízási szerződésének meghosszabbítására 
 

/hangzavar/ 
 
dr. Csernus Tibor,  a bizottság tagja 
 
Kerekes András amellett, hogy elvállalja ezt a feladatot és a rendezvényeken is biztosítja a 
hangosítást, sokat dolgozik, nem hallott állandó, visszatérő problémát. Az önkormányzat 
részéről nem merült fel hiányosság, az önkormányzat berendezéseit rendbe tartja. Nem látja 
akadályát a szerződés hosszabbításnak, és a fizetés emelésnek sem. 
 
Győri István,a bizottság tagja 
 
Helyesnek tartod-e, hogy fizetés emelést kérsz? A munka tevékenységed nem lesz több mint 
eddig volt. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Kerekes András helyett szeretne válaszolni visszautasítja, méltatlanak tartja ezt a kérdést. 

 
/hangzavar/ 

 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Kerekes András munkájával kapcsolatban egy bizonyos része látható, és bizonyos része a 
háttér szervezések és az utómunkálatok nem. A hivatal vezetésének és a polgármester úrnak 
kell látnia, hogy ez a munka amit elvégez megér-e ennyi pénzt. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
 
Úgy gondolja a rendezvényeken ténylegesen megállja a helyét. Felmerül benne két kérdés az 
egyik, hogy nem tudja mit tartalmaz az ő megbízási szerződése, ami régebben kötetett, a 
másik, hogy mennyi időtartamot kell neki eltölteni összesen. 
 

/hangzavar/ 
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Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
 
Kerekes András átadta a megbízási szerződést, látja, hogy időtartam nincs meghatározva és 
látja a feladatkörét is. Köszöni szépen. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül,– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
211/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Kerekes András hangtechnikus megbízási szerződésének meghosszabbítására 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra  javasolja a Képviselő-testületnek, 
Kerekes András Tiszaalpár, Deák Ferenc utca 32. sz. alatti lakos megbízási szerződését 2017. 
december 31-ig meghosszabbítja, megbízási díj összege 2016. január 1-jétől bruttó 70.000 
Ft/hó. 
 
 
9.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Varga István „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használati kérelme 
 
Hozzászólás nem történt.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 

Szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet. 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül,– 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
212/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Varga István „Tiszaalpár Helyi Védjegy” kérelme 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra  javasolja a Képviselő-testületnek, 
Varga István 6066 Tiszaalpár, Csongrád úti krz. 31. sz. alatti lakos „Tiszaalpár Helyi 
Védjegy” használatára vonatkozó kérelmét és engedélyezi a védjegy használatát.  
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Tárgy: Varga Krisztina „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használati kérelme  
 
Hozzászólás nem történt.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 

Szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet. 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül,– 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
213/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Varga Krisztina „Tiszaalpár Helyi Védjegy” kérelme 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra  javasolja a Képviselő-testületnek, 
Varga Krisztina 6032 Nyárlőrinc, Május 1. u. 2. sz. alatti lakos „ Tiszaalpár Helyi Védjegy” 
használatára vonatkozó kérelmét és engedélyezi a védjegy használatát.  
 

 
Tárgy: Barna Sándor „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használati kérelme  
 

Hozzászólás nem történt.  
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 

Szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet. 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül,– 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
214/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Barna Sándor „Tiszaalpár Helyi Védjegy” kérelme 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra  javasolja a Képviselő-testületnek, 
Barna Sándor 6067 Tiszaalpár, Kossuth L. u. 56. sz. alatti lakos „ Tiszaalpár Helyi Védjegy” 
használatára vonatkozó kérelmét és engedélyezi a védjegy használatát.  
 
 

Tárgy: Barna Mária „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használati kérelme  
 



21 

 

Hozzászólás nem történt.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 

Szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet. 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül,– 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
215/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Barna Mária „Tiszaalpár Helyi Védjegy” kérelme 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra  javasolja a Képviselő-testületnek, 
Barna Mária 6067 Tiszaalpár, Kossuth L. u. 56. sz. alatti lakos „ Tiszaalpár Helyi Védjegy” 
használatára vonatkozó kérelmét és engedélyezi a védjegy használatát.  
 

 
Tárgy: Tógyerné Barna Judit „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használati kérelme  
 
Hozzászólás nem történt.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 

Szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet. 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül,– 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
216/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Tógyerné Barna Judit „Tiszaalpár Helyi Védjegy” kérelme 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra  javasolja a Képviselő-testületnek, 
Tógyerné Barna Judit 6067 Tiszaalpár, Kossuth L. u. 56. sz. alatti lakos „Tiszaalpár Helyi 
Védjegy” használatára vonatkozó kérelmét és engedélyezi a védjegy használatát.  
 
 
10.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
 Társulás Társulási Megállapodása 3. számú módosításának elfogadása 
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Győri István, a bizottság tagja 
 

Milyen módosítás történt ennél a szerződésnél? 
 

/hangzavar/ 

Ajtai Elemérné a bizottság tagja 18:47 órakor kiment a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
dr. Csernus Tibor,a bizottság tagja 
 
Az elmúlt 2-3 évben volt a nagy módosítási kör a társulati vagyon megszűnt a Bácsvíz Zrt 
vagyonát vissza kellett adni a tagönkormányzatoknak; azon önkormányzatoknak amelyikén a 
területén működött a vagyon ez volt a vagyonátáramlási folyamat. Bármilyen beruházás 
történik most a Bácsvíz Zrt. részéről akár ívóvíz akár szennyvíz vonatkozásában az marad az 
adott települési önkormányzat tulajdonában, nem átadásról van szó hanem még gyarapodni 
fog az önkormányzat vagyona és ő csak üzemelteti és működteti ezt a vagyont. A 
szerződésben technikai kérdéseket módosítottak.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 

Szavazásra bocsátotta a szerződés módosítását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül,– 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
217/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati  Társulás Társulási Megállapodása 3. számú módosításának 
elfogadása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra  javasolja a Képviselő-testületnek, a 
határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást, és felhatalmazza dr. Vancsura István polgármestert annak aláírására. 
 
 

 
Ajtai Elemérné a bizottság tagja 18:53 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 

így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 
 
11.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Településrendezési Terv módosítására  
 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 



23 

 

Az egyik javaslat a 3 pont keretében merült fel, a kérdés az út és ezeknek a területeknek a 
cseréje, hogy ez is legyen része a rendezési terv módosításnak, nagyon sok területről van 
információja, de ezek a helyrajzi számok sajnos most hirtelen semmit nem mondanak, hogy 
ez most milyen terület lehet; mezőgazdasági vagy működés alól kivett terület, a 250/58 az egy 
út a térkép jelzi is, de nem mutatja kellőképen azt, hogy milyen széles útról van itt szó, de 
vele párhuzamos utakat nem lát, és át tudja-e venni valami út ennek az útnak a helyét és, hogy 
azon forgalom van vagy nincs, arra pontosan nincs semmilyen adat. Sajnálatos módon a 
jelenlegi szabályozás szerint termőföldet csak termőföldre lehet cserélni, ilyen módon ez a 
csere nem is valószínű, hogy létrejöhet. Egyéb jogi módok azok vannak, de nincs rá garancia, 
hogy azt mondja az önkormányzat, hogy meg kívánja vásárolni és, hogy az-az önkormányzaté 
is lesz. Felmerülhet az, hogy ez az út értékesítve legyen, és közforgalmi útból magán út 
legyen, és megpróbálja visszaminősíteni mezőgazdasági területté. Erre az előterjesztésben 
nincs semmi féle információ. Az 1 pontnál felmerült a rövid szakaszú utcának a Honfoglalás 
utcán keresztül közvetlen bekötése a Bethlen Gábor utcába, ami nem volna egy rossz ötlet 
látja, hogy voltak most akadályai az épület felújítása terén nem tudja, hogy 195 hrsz-ú telek az 
kié? Szintén a rendezési terv részévé lett téve a telek alakítás kapcsán, Pásztor Gyuláék 
építkezése kapcsán. Nem ismeri a teljes telek viszonyokat, de úgy tudja a házi ipari 
szövetkezethez tartozik ez a telek. Eléggé leszűkül az a lejáró. Nem tudni, hogy ez a 
valóságban biztosítja - e lejáratot. Ha igen akkor, nincs akadálya. Korábban volt a már testület 
előtt az üdülő teleknél, a turisztikai attrakció keretében megvalósítandó témakör, ez érinteni 
fogja a tervezést, illetve a terveket. Nem lehet tudni, hogy így a fennmaradó terület elég lesz-
e? A birtokközpont vonatkozásában leírja, hogy országos utak kétoldali 50 m-es sávját kivéve 
alakítható ki, korábban 300 m volt meghatározva. Az állattartó telepek miatt volt ez a 
szabályozás benne. Érdemes volna megfontolni és oly módon beletenni ezt, hogy legyen 
meghatározva, hogy ha az állattartó tevékenység továbbra a birtokközpont keretében zajlik, 
akkor, ha lehet a 300 m maradjon fent. Ha lehet akkor a szöveget ilyen módon megfogalmazni 
az állattartók vonatkozásában a 300 métert továbbra is fent tartja és az egyéb 
növénytermesztéssel foglalkozó pedig 50 – 50 m. A 8. pont vonatkozásában építmény 
mélységét nem érti. A 9. pont vonatkozásában az a bizonyos út, ami a közútról befelé vezet a 
telekhez, az egy magán út, és ha telekalakításra sor kerül, akkor annak oly módon kell majd 
kinézni, hogy a közúthoz kell kapcsolódnia, mert régi kialakított telkek szerzett joggal 
rendelkeznek, és ezek magánutak, a telek átalakítás vonatkozásában majd tisztázni kellene, 
hogy az a bizonyos átalakítandó telek az kialakítható lesz-e, ha csak kizárólag a magánúthoz 
kapcsolódik és nem köztulajdonú úthoz. Ezek technikai jellegű kérdések, de mindenképpen 
javasolja még ezeket át tekinteni, hogy a rendezési terv részévé váljanak ezek a módosítási 
javaslatok. 

Bálint Ágnes, köztisztviselő 

Szeretne válaszolni a kérdésekre. Az első ponttal kapcsolatban a Bethlen Gábor utcai telek 
tulajdonosa a temetkezési vállalkozó. A temetkezés épületét szeretné felújítani, főként azért 
is, mert az ingatlan területén ipari áram is van. A 9. számú ingatlant már lebontotta saját 
költségén. A másikkal nem történt semmi. A 3. ponttal kapcsolatban a kettő kisebb telket 
szeretné a tulajdonos átadni az önkormányzatnak, azért járhatna jól vele az önkormányzat, 
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mert út menti telekről van szó. Az az út, amire el szeretné cserélni az az ő saját birtokait veszi 
körül.  

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Ez nem körbe vett út, ez két telek közti hosszanti irányú út, ami valahonnan valahova vezet. 
Itt van egy tanya, ami becsatlakozik egy kereszt útba, egyenlőre közforgalomnak minősül, 
nem tudni más igénybe veszi-e? 

Bálint Ágnes, köztisztviselő 

A legközelebbi ülésre még pontosabban utána jár. 

dr. Vancsura István, polgármester 

A többi ingatlan tulajdonosa is egyetért vele, mert nem nagyon örülnek neki, hogy ott mások 
is járkálnák és van úgy, hogy nem is tisztességes céllal. Örülnének, ha ez a csere létre jönne, 
és amiért el kellene cserélni az a kántor parti útnál van önkormányzati terület, út és a csatorna 
között van egy 4 ha terület, ez abban van benne amire ő szeretné elcserélni. Azt egyenlőre 
nem tudni, hogy az most szántó, vagy kivett területté van nyilvánítva. Utána kell majd nézni, 
mert ha mezőgazdasági terület, akkor sajnos nem valósulhat meg a csere. Nem is a 
részletekkel van a nagy gond hanem azzal, hogy a jelenlegi rendezési terv 2018-ig van 
hatályba. 2018- ra újat kell készíteni, és ennek a költsége sajnos nem olcsó, ha már most 
elkezdenék egy új települési terv elkészítését akkor ezeket már bele lehetne rakni. Ez lehet 
több hónapos, vagy akár éves is. Azt kellene eldönteni, hogy most, amit lehet módosítani azt 
belerakjuk és egyesével fizetnek érte, vagy pedig el kezdik az új terv elkészítését. Aki eddig 
tervezte az sajnos nem tudja vállalni, ha pedig mást bíznak meg vele, akkor az adatok vannak 
kiszolgáltatva. Célszerű lenne egy újat megrendelni. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Egy módosítás azért rövidebb idő alatt valósulhat meg, mint egy újnak az elkészítése. Azt kell 
eldönteni, szükséges-e ezekkel várni, vagy pedig a módosításokat elkészítetjük, ami  
körülbelül 1 éven belül el is készülne. Egy új települési terv elkészítése az biztos lenne 2-3 év. 
Az érintetteket kell megkérdezni, hogy tudnak-e még várni plusz egy évet, hogy 
megvalósuljon. Ezek már régóta húzódó ügyek. Az 1. pont vonatkozásában a felújításnál nem 
igazán látja azt az  elővásárlási témakört, hogy ez mennyibe szól bele a dologba, az 
elővásárlási jog azt jelenti, hogy ha értékesítésre kerül az ingatlan, akkor az önkormányzatnak 
van egy elővásárlási joga, amellett a karbantartás vagy bármi más ami az ingatlanhoz 
szükséges az végrehajtható. Az 1 pontnál, hogy engedélyt adjanak a felújításra szükségképpen 
nem jár együtt ezzel. A többi vonatkozásában pedig időtényezőről van szó. 

Bálint Ágnes, köztisztviselő 

Véleménye szerint a jelenlegi szabályozási terv némely pontba túlszabályozottnak tűnik. 
Fontos lenne OTÉK szerinti felülvizsgálatot elkészíteni. 

/hangzavar/ 
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dr. Vancsura István, polgármester 

A konyha eredeti pályázatban nem nyert. Tartalékba félre volt téve, szeptember 30 - ig kellett 
volna benyújtani a jogerős építési engedélyt, de nem tudták, mert kisebb a beépíthető terület, 
mint a konyha volt. Túlszabályozottság van. 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

Javasolja, hogy a következő testületi ülésre jöjjön be egy összegzett anyag, amiben ki van 
emelve az összes olyan ami túlzás, vagy nincs benne az OTÉK – ban, vagy lazán van benne, 
ezek kerüljenek át a HÉSZ - be. És ezzel együtt ezt 10. pontot is szavazzák meg.  

dr. Csernus Tibor,a bizottság tagja 

Amire dr. Vancsura Zoltán bizottsági tag javaslatot tett, az már a komplex felülvizsgálat. A 
rendezési tervnek bizonyos részleteinek a módosítása az nem jelenti azt, hogy az időközben 
módosított OTÉK -ot is hozzá kell módosítani. Nem javasolja. A komplex módosítás 
bizonyos részleteit lehet módosítani, a módosított részek mindenképpen OTÉK szerint kell, 
hogy megvalósuljanak. Ezek amit itt felvetődtek, azok többnyire technika jellegűek, érdemi 
talán csak a 8. pont. 

Bálint Ágnes köztisztviselő 

A jelenlegi településrendezési tervet készítő hölggyel felvették a kapcsolatot, de sajnos 
konkrét árajánlattal nem tudott szolgálni. Sem költségeket sem határidőt nem tudott mondani. 
Megkeresett más tervezőket is, és a meglévő módosítását nem tudják elvállalni, újat viszont 
tudnak készíteni. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Lenne egy javaslata a következő testületi ülésre; kérjenek egy pontos árajánlatot meg egy 
időtartamot, és egyet az újra is, mennyiért és mikorra tudja elkészíteni, bárki. 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

Lett kérve árajánlat, de nem adott és korábban is ez a hölgy nagyon lassan dolgozott. Azt 
szeretné, hogy úgy legyen elfogadva, hogy nem ad ár ajánlatott, viszont az új csak kompletten 
vállalja. Ezzel a hölggyel nem kellene semmilyen kapcsolatot tovább fenntartani. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Az adatok nála vannak. 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

 Az újnak ki kell, hogy adja. 

Bálint Ágnes, köztisztviselő 
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Beszélt egy hölggyel és megkérdezte, hogyha újat kérnének az mennyibe kerülne, illetve ha 
módosítani szeretnék a meglévőt. Erre azt mondta, hogy annyira szűk a határidő, hogy nem 
tud újat vállalni, mert elég macerás a jelenlegi szerkeszthető térképeket a jelenlegi 
szerkesztőtől kikérni. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Digitális alaptérkép 2016 - tól ingyenesen áll rendelkezésre az önkormányzatoknak. Javasolja 
kutassák fel a cégeket. Kérjenek be árajánlatokat. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 

Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül,– 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
218/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Településrendezési Terv módosítására  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy kérjenek be árajánlatot az előterjesztésben szereplő kérelmek teljesítésére, valamint egy 
új TRT elkészítésére is. 
 
 
12.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy:  A Polgármesteri Hivatal udvarának térburkolattal történő ellátására    
 

dr. Vancsura István, polgármester 

Alapvető tévedés van az előterjesztésben. Nem a művelődési ház előtti területről van szó, 
hanem a hivatal udvaráról a bejárattól a raktár épületig. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Inkább az óvoda udvarát kellene leburkolni, ahol sokkal több ember megfordul. Volt róla szó, 
hogy az óvodában meg lesz oldva csapadékvíz elvezető, de idáig azzal még semmi nem 
történt. És ha az óvoda udvara le lenne burkolva, onnan a fehér követ fel lehetne szedni, és ha 
még kellene is hozzá tenni, inkább azzal legyen leburkolva az udvar, ahol nincs is akkora 
forgalom.  

dr. Vancsura István, polgármester 

Ő a hivatal udvarát javasolja, mert az udvarnak is valahogy ki kellene nézni. Burkolókkal 
beszélt, mibe kerülne ennek négyzetmétere. Maximum 4500 Ft/m2, de ennél olcsóbban is 
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tudnak. Lényegesen olcsóbb, mint az aszfaltozás. Tartósságát illetően is mernek rá annyi 
garanciát vállalni, mint az aszfalt útra.  

Bartucz István, településüzemeltető 

Szégyelli az udvart ahogy kinéz, mert ha esik az eső, cipőben nem lehet bemenni. Valamit 
kezdeni kell vele. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Először a vízvezetéssel kellene kezdeni. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Az a burkolással együtt meg lenne oldva, mert úgy lejtetnék, hogy kifolyón a víz. Ha már az 
óvodáról volt szó, ott még garanciális javítási probléma is van, mert felvizesedik és most fel 
kell szedni a térburkolat követ, és rendesen bebetonozni, úgy, ahogy a tervbe van, mert 
valószínű, nem úgy lett megcsinálva.  

Bartók István, a bizottság tagja 

Mielőtt kérnek árajánlatot, határozzák meg a minőséget, vastagságot. Az ajánlatadó adhat 
több ajánlatot is többféle minőségben. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 

Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül,– 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
219/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Polgármesteri Hivatal udvarának térburkolattal történő ellátására    
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra  javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatnak és a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatalnak 
helyet adó Árpád tér 1. sz. alatti ingatlan belső udvarára valamint a Dózsa György utca 2. sz. 
alatt lévő terület felújítására kérjen be árajánlatokat az alábbi vállalkozóktól: 
 
• Via Nouve Bt.(6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.) 
• Térburkolat Kft (6000 Kecskemét, Madách u. 8.) 
• Elit BiId Kft (6000 Kecskemét, Madách u. ) 
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13.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy:Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
 önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.17.) önkormányzati   
 rendeletének módosításáról 
 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

A 2. pontnak a legvégén szerepel, Rigó Fütty vendégház elszállás 120.000 Ft – ért, milyen idő 
tartalomra szólt, és miért az önkormányzatnak kellett kifizetnie? A 8. pont vonatkozásában 
nem emlékszik, hogy testület előtt lett volna, ezzel pontosan most mi a helyzet? A 21- es  pont 
vonatkozásában, ami kérdőjeles, a javasolt kertész munkavállaló bérét, 60.000 Ft - al 
megemelni. Azt se tudja, hogy van kertész munkavállaló. Nagy csökkenés volt a 
tartalékkeretben. 

Győri István, a bizottság tagja 

Nagyon lényeges dolog, hogy a kertészmérnök asszonynak meg lett emelve a fizetése 60.000 
Ft – tal, a polgármester úr hatáskörében. Úgy érzi a polgármester úrnak nincsen joga ahhoz,  
hogy bárkinek is megemelje 60.00 Ft – tal a bérét. Nagyon nagy problémák vannak itt a 
tiszaalpári önkormányzatnál. A polgármester úr visszaél a hatalmával. 

dr. Vancsura István, polgármester 

A Rigó Fütty vendégházban volt elhelyezve a helyettesítő fogorvos, mert augusztus elsejétől 
kellett volna a fogorvosnőnek lakást biztosítani, ami az átalakítás miatt lehetetlen volt. Így lett 
megoldva az ő szállásolása, aminek messze nem ennyi a díja, hanem sokkal magasabb, de 
ennyire sikerült lealkudni. 

dr. Csernus Tibor,a bizottság tagja 

Ennyire nem volt az önkormányzatnak egy lakása sem, amit oda lehetett volna adni? 

dr. Vancsura István, polgármester 

Sajnos nem. Kettő lakás van pillanatnyilag, de ezek lakhatatlan állapotban vannak. Ebben az 
évben kertész nem volt; közfoglalkoztatott látta el ezeket a feladatokat. Folyamatban van egy 
pályázat kiírása kertész munkakör betöltésére. 

/hangzavar/ 

dr. Csernus Tibor,a bizottság tagja 

Ez a 60 ezer Ft megemelés ez csak akkor kapcsolódik, ha folyamatban van a pályázat? 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Van egy álláshely és a polgármester úr erre szeretne egy pályázatott kiírni, viszont magasabb 
bért szeretne adni. 
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dr. Csernus Tibor,a bizottság tagja 

Vegyék ki a 21 - es pontot írják ki a pályázatot és határozzák meg a munkabért. Ez már a 
2016-os évet fogja terhelni. 

/hangzavar/ 

dr. Vancsura István, polgármester 

Vörös Lajosnak 2015 december 31-ig lenne a megbízási szerződése.  

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Mivel az 55 életévét betöltötte így szociális hozzájárulási adó nem terheli a 4 órás munkabért. 

dr. Vancsura István, polgármester 

4 órás munkabérrel lenne alkalmazva. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Eddig teljes bérét megkapta az önkormányzattól. 

Bartók István, a bizottság tagja 

Most már nem kapja meg? 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Nem, mert lejárt a pályázat. 

Bartók István, a bizottság tagja 

Neki jó a 4 óra? 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Egyenlőre jó. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Képviselő úr mondta, nagy csökkenés történt a tartalék keretben, de ha egyenként megnézzük 
őket mindegyiknek helye van. Minden egyes dologra szükség volt. Sok jó dolgot sikerült 
megoldani. 

/hangzavar/ 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Módosító javaslata lenne, hogy a 21 pontot teljes egészében kivenni és helyébe Vörös Lajos 4 
órás munkakörbe lenne foglalkoztatva. 

Csernák Zsolt Sándor,a bizottság elnöke 
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Szavazásra bocsátotta a módosított rendelet-tervezetet. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –1 ellenszavazattal,1 tartózkodással, – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
220/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.17.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendeletének 
módosítását megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek azzal, hogy a 
kertész bére helyett Vörös Lajos 4 órás munkabére kerüljön finanszírozásra. 
 
 
14.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: „TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím alapításáról és adományozásának 
 rendjéről, valamint a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló helyi 
 rendeletek felülvizsgálatáról, módosításukról 
 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Nem javasolja ezt a fajta kibővítést, hogy lakóhellyel rendelkező állampolgár szavazhasson. A 
képviselő-testület azért van, hogy ezeket az állampolgári ötleteket megvitassa és a 
képviselőkön keresztül véghezvigye. 

dr. Vancsura István, polgármester 

A javaslat azért került bele, mert minden állampolgárnak alapvető joga, hogy szavazzon és 
javaslatot tegyen. Természetes, hogy a testület fog dönteni. Nem gondolja, hogy százával 
jönnének a díszpolgári javaslatok, mert eddig se ez volt a tapasztalat, ő megadná a lehetőséget 
minden állampolgárnak.  

Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 

Javasolja, hogy amennyiben pontokra van szedve, hogy kik tehetnek javaslatot akkor szeretné 
ha bele kerülne a település egyetlen  működő nemzetiségi önkormányzata. 

dr. Csernus Tibor. a bizottság tagja 

Szövegszerű javaslata lenne, hogy a díszpolgári címre javaslatot tehet önkormányzati 
bizottság, képviselő, polgármester, jegyző, civil szervezetek, és a településen működő 
nemzetiségi önkormányzat. A kitüntető díjaknál a településen működő nemzetiségi 
önkormányzattal egészül ki a javaslattételre jogosultak köre. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta a díszpolgári cím módosításáról szóló rendelet tervezetet, dr. Csernus 
Tibor javaslata alapján miszerint a javaslattételre jogosultak köre kiegészül a „településen 
működő nemzetiségi önkormányzat”-tal.  

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
221/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a„TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím alapításáról és adományozásának 
rendjéről, és adományozásáról 5/1996.(V.30.)Ktr. sz. szóló helyi rendelet 
felülvizsgálatáról, módosításáról 
  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága  „TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” rendeletének módosítását megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek azzal, hogy a javaslattételre jogosultak köre 
kiegészül a „településen működő nemzetiségi önkormányzat”-tal.  

 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta  a kitüntető díjak módosításáról szóló rendelet tervezetet - dr. Csernus 
Tibor javaslata alapján – azzal, hogy a javaslattételre jogosultak köre kiegészül a „településen 
működő nemzetiségi önkormányzat”-tal. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
222/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló helyi  rendelet 
felülvizsgálatáról, módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága  a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítását 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek azzal, hogy a javaslattételre 
jogosultak köre kiegészül a „településen működő nemzetiségi önkormányzat”-tal. 
 
 

15.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének   ……/…..( 
 …) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról szóló 11/1999.(XII.01.)Ktr. sz. 
 rendelet módosításáról, tájékoztató a települési adóról 
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dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

 A 8/a pontból kimaradt a fogorvos. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

„A Htv. alkalmazásában háziorvos, védőnő vállalkozó: az a vállalkozó, aki/amely – 
gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként – külön jogszabály alapján háziorvosi, 
házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó 
árbevételének legalább 80%-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az 
Egészségbiztosítási Alapból származik.” 
Ebben benne van a fogorvos. A rendelet - tervezetbe a 2.§. rendelet 2016 január 1-én lép 
hatályba utána pont, és a többi szöveg rész törlésre kerülne. 

Győri István, a bizottság tagja 

Az iparűzési adót a háziorvosnak a Kormány biztosítja, el lehet engedni de megbontanak egy 
adózási rendet, ez a legnagyobb probléma. Javasolja a Képviselő-testületnek, ha az iparűzési 
adót elengedik azt az összeget fordítsák az orvosok és asszisztensek szakképzésére. 

/hangzavar/ 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetet. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 2 
tartózkodással– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
223/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  ……/…..( 
…) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról szóló 11/1999.(XII.01.)Ktr. sz. rendelet 
módosításáról, tájékoztató a települési adóról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az iparűzési adóról szóló 11/1999.(XI.01.) Ktr. sz. rendeletének módosítását 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 

16.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a  háziorvosi, 
 fogorvosi körzetek területének megállapításáról szóló 5/2002.(VII.15.) Ör. számú 
 rendeletének módosításáról szóló ……/2015.(….) Ör. számú rendeletére 
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Hozzászólás nem történt. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta  a rendelet tervezetet. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
224/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a háziorvosi, fogorvosi körzetek területének megállapításáról szóló 
5/2002.(VII.15.) Ör. számú  rendeletének módosításáról szóló ……/2015.(….) Ör. számú 
rendeletére 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a háziorvosi, fogorvosi körzetek területének megállapításáról szóló 5/2002.(.) Ör. 
sz. rendeletének módosítását megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 

 
17.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének talajterhelési 
 díjról  szóló …….…/2015. (…………..) Ör. sz. rendeletére 
 

Borvák Erzsébet, aljegyző 

A talajterhelési rendelet tervezetben van egy egy hiba, 4.§. első szakasza az kikerülne belőle 
és a többi számozása e szerint módosulna. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta a  rendelet - tervezetet. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodással– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
225/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a talajterhelési  díjról  szóló …….…/2015. (…………..) Ör. sz. rendeletére 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a talajterhelési díjról szóló …….…/2015. (…………..) Ör. sz rendeletet 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 

/hangzavar/ 
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18.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
       az önkormányzat vagyonáról szóló 18/2013.(IX.25.) Ör. számú rendeletének    

 módosításáról szóló ……/2015.(….) Ör. számú rendeletére 
 

Hozzászólás nem történt. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta  a rendelet - tervezetet. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot. 2 fő nem vett részt a szavazásban. 
 
226/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az önkormányzat vagyonáról szóló 18/2013.(IX.25.) Ör. számú rendeletének    
módosításáról szóló ……/2015.(….) Ör. számú rendeletére 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az önkormányzat vagyonáról szóló 18/2013.(IX.25.) Ör. sz. rendeletének 
módosítását megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
19.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy:Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás működésének 
 felülvizsgálatára 

 

dr. Vancsura Zoltán a bizottság tagja  20:45 órakor kiment a bizottsági ülésről 

így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 
 
 

dr. Vancsura István, polgármester 

Eddig társulásba működött Lakitelek, Nyárlőrinc és Tiszaalpár, Alpár volt a gesztora ennek. A 
jelenlegi 2016 –os költségvetésbe az eddigi támogatott 14 millió Ft pontosan a felére 
zsugorodott. Az a kérdés, hogy a társulás fent legyen e tartva. Az eddigi szolgáltatást azt fent 
kell tartani. A társulásnak nagy előnye volt azon kívül, hogy nem kellett hozzá járulni és a 
helyettesítés is megoldották egymást között. Ha nem marad a társulás, akkor komoly gondot 
fog jelenteni, elsősorban Lakitelek és Nyárlőrinc vonatkozásában, de nálunk is. Csak rész 
információk vannak. Annyit lehet tudni, hogy a járásban egy szociális központot hoznak létre 
2016. január 1–jétől, de pontosan még annak a feladatát nem lehet tudni. A cél az-az, hogy ezt 
is átveszi majd a járás. Nincs még konkrétum, hogy elvennék. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Akkor mikor már látható volt a korábbi járás átszervezésénél, amikor forrást vont el az 
önkormányzatoktól a központi kormányzat, az mindig együtt járt egyfajta járás átszervezéssel. 
Polgármester úr konkrétan utal erre. Nem tudja a feladatokkal kapcsolatosan van-e már 
bármilyen féle elvonás. Ha nincs akkor is meri mondani, hogy önmagában ezeknek a járási 
szervezőknek, ügyintézőknek a felállítása biztosra veszi, hogy e felé próbálja az 
önkormányzatokat irányítani. Felmerülhet az önálló gyermekjóléti szolgálatnak az igénye, de 
nem hiszi, hogy tartósan az önkormányzat ezt megtudja oldani, hogy 4 milliós nagyság rendű 
többlet forrást ebbe beletegyen. Több mint felét az önkormányzatnak kellene finanszírozni. 

Győri István, a bizottság tagja 

Ez a szolgáltatás Tiszaalpár részéről csökkeni fog. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Megint nem tudnak érdembe dönteni szeretné javasolni, hogy napolják el a következő testületi 
ülésre. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül,– 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
227/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás működésének 
felülvizsgálatára 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra  javasolja a Képviselő-testületnek, a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136. § (9) 
bekezdése alapján felülvizsgálta a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 
ellátásának módját, szervezeti kereteit.  
 

dr. Vancsura Zoltán a bizottság tagja 20:50 órakor visszajött a bizottsági ülésre 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 
20.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Az anyakönyvi szolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2013.(II.21.) Ör. számú 
 önkormányzati rendeletének módosításáról 
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dr. Vancsura István, polgármester 

Az a társadalom, amelyik már arra kényszerül, hogy egy esküvőt és egy temetést is 
megadóztasson, ott valami nagy probléma van. Írt egy levelet, kérte igazolják vissza, hogy a 
lejátszott hanganyag alapján a művészek mennyit kaptak belőle. Eddig még nem jött válasz 
rá. Visszamenőleg 2011-től az esküvőt, temetést is jelentsék le és fizessenek utána. Ennek az 
lenne a célja, hogy a művész, családtag vagy az örökösök egy-egy szerzemény után kapjanak 
tiszteletdíjat. Nem is kell lejelenti, mert a honlapon fel vannak a rendezvények és már küldik 
is azt, hogy mennyit kell fizetni utána, lehet ez egy tiszaalpári népdal is, és kíváncsi lenne, 
hogy egy népdalnak a szerzőjét milyen módon állapítják meg. Egyesületként működik. 
Artisjus cég. 

dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 

Az alapvető rendelkezési törvények nem változtak, most igyekeznek minél jobban minél 
szélesebb körben érvényt szerezni neki. Nem változott a jogszabálynak az érdemi része, 
egyedül a betartása betartatása sokkal komolyabb mint eddig volt. Sajnos ezzel nem lehet mit 
kezdeni, a jogszabály ezt lehetővé teszi és ezzel élnek is. 

/hangzavar/ 

dr. Vancsura István, polgármester 

Egész a mélységig lementek, mert ha egy esküvői szertartáson a nászinduló meg a himnusz 
után is fizetni kell, akkor az emberek nem fogják kérni ezt a szolgáltatást. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül,– 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
228/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az anyakönyvi szolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2013.(II.21.) Ör. számú 
önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az anyakönyvi szolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2013.(II.21.) Ör. sz. 
rendeletének módosítását megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
21.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy:  Javaslat a téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, 
 feladatokról 
 
Hozzászólás nem történt. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta  a határozat- tervezetet. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
229/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága  a téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, 
feladatokról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, feladatokról 
szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra  javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
22.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy:  Tájékoztató a tiszaalpári játszóterek időarányos állapotáról 
 

Hozzászólás nem történt. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta  a határozat- tervezetet. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
230/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a tiszaalpári játszóterek időarányos állapotáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a tiszaalpári  játszóterek időarányos állapotáról szóló előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra  javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
23.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy:  a feleslegessé vált bútorok, nyílászárók lakosság körében történő 
 értékesítéséről 

 

dr. Vancsura István, polgármester 
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Az előterjesztés arról szól, hogy a hivatal dolgozói segítségével megállapítja, mi az, ami itt 
felesleges, és valami árat javasoljon hozzá. A három tagú bizottságnak az árverésen nincs  
külön feladata, arra majd külön valakit kell megbízni, aki gyakorlatias az árverés 
levezetésében. 

/hangzavar/ 

Bartók István, a bizottság tagja 

Kiss Lajos helyett szeretné javasolni Győri Istvánt, hogy kerüljön bele a háromtagú 
bizottságba. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Kiss Lajos vállalja a feladatot?  

Kiss Lajos, a bizottság tagja 

Azt ígérte, hogy igen, de fél tőle, hogy akkor megint a falú tolvajának fogják nevezni. Nem 
kis munka szívesen segít az önkormányzatnak. De igazából nem nagyon szeretné. 

dr. Vancsura István, polgármester 

A bizottság munkája abba merülne ki, hogy a hivatal előterjeszti miből mennyi van és 
selejtezésre javasolja, amit a selejtezési bizottság leselejtez, azt a listát kell majd át nézni és 
valami árat mellé írni.  

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Javasolja bolhapiaccal egybe kötni. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Ha Kiss Lajos, bizottsági tag nem vállalja, akkor szívesen elvállalja, de javasolná még Bálint 
Katalint is. 

Bartucz István, településüzemeltető 

Vannak olyan dolgok a pincében, amiket nem kell sehova vinni, mert értéktelenek. Le kell 
menni a pincébe és ott kell eldönteni kell vagy nem kell. 

Kiss Lajos, a bizottság tagja 

Szeretné ha Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke elvállalná. 

Győri István, a bizottság tagja 

/hangzavar/ 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
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Szavazásra bocsátotta  a határozat- tervezetet azzal, hogy a bizottsági tagok Csernák Zsolt 
Sándor, Bálint Katalin, Boris Ferenc legyenek. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 1 fő nem vett részt a szavazásban 
 
231/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága  a feleslegessé vált bútorok, nyílászárók lakosság körében történő 
értékesítéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra  javasolja a Képviselő-testületnek a 
 3 főből álló bizottság felállítását, melynek tagjai: 

- Csernák Zsolt Sándor, a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke, 
- Boris Ferenc közterület-felügyelő, 
- Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

A felállított bizottság az Önkormányzat feleslegessé vált tárgyaihoz hozzárendel egy árat a 
hatályos szabályzatokat betartva, majd ezek a tárgyak a lakosság körében értékesítésre 
kerülnek. 

  
 
24.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Tájékoztató a polgármester szabadságolási ütemtervétől eltérő szabadság 
 felhasználásáról 

 
A tájékoztatás megtörtént. 
 

25.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy:  A MATIC Kft. részére föld eladásáról 
 

dr. Csernus Tibor,a bizottság tagja 
 

Kicsit túlzottnak tartja, hogy így határozzák meg: 500 Ft/m3+áfa. Inkább meg kellene 
határozni egy árat, és arra való tekintettel, hogy a falu egyik legnagyobb munkáltatója,  illetve 
egy pályázathoz kapcsolódik, és ezzel kívánja a sikeres működését támogatni. Javaslata 
szerint egy 1000 Ft/ m3+áfa összeget kellene meghatározni és ebből 50% kedvezményt 
biztosítani. 

Bartók István, a bizottság tagja 

Nem érheti őket ez miatt egy olyan vád, hogy hűtlenül kezelték az önkormányzat vagyonát? 
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dr. Vancsura István, polgármester 

Ez a föld ott van felhalmozva, kijött az útépítésből, ha ezt nem adják el akkor ott lesz időtlen 
időkig. Maga a szállítási díj is nagyon kedvező, mert közelre kell vinni. Az új vezető is 
elfogadhatónak találja. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Javasolja kiegészíteni, hogy másnak is igénye van rá, akkor ezen az 1000 Ft - ért mehet az 
értékesítés. 

Győri István, a bizottság tagja 

Javasolja, hogy a MATIC Kft. ingyen kapja meg a földet. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta Győri István bizottsági tag javaslatát. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – 
nem fogadta el az alábbi határozatot:  
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta dr. Csernus Tibor bizottsági tag javaslatát 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot:  
 
232/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága  a MATIC Kft. részére föld eladásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra  javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület bízza meg dr. Vancsura István polgármestert, hogy a 
szennyvíz telep mellől elszállított földből 1000,- Ft,/m³+ÁFA áron értékesíthet.  
A Matic Kft. részére 50 % kedvezményt biztosítását javsolja tekintettel arra, hogy Tiszaalpár 
legnagyobb munkaadója. 
A szállításban résztvevő MTZ és pótkocsi díját 4000,- Ft/óra+ÁFA összegben javasolja 
meghatározni meg a következő feltételekkel: 

- A használat során szükséges üzemanyagot, és az esetleges kisebb javítások,- például a 
kereket kiszúrja valami -, költségét a Matic Kft. viseli. Az üzemanyag ellenőrzése 
„tele tankos” rendszerben történik. 

- A rakodásról szintén a Matic Kft. gondoskodik. 
- A szállító eszközt az Önkormányzat dolgozója vezeti, melyet a 4.000,- Ft+ Áfa bérleti 

díj már tartalmaz. 
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- Az MTZ használata során, a jogszabályokban, belső szabályzatban előírt naplót, 
például gépüzemóra, a munka kezdetét, végét igazoló nyilvántartás, stb. a dolgozó 
vezetni köteles. Az Önkormányzat részéről ellenőrzésre kerül naponta az ezzel 
kapcsolatos nyilvántartásokat. 

- Az elvégzett munkát a Matic Kft. részéről igazolni kell a „teljesítést igazolom” 
bejegyzéssel, valamint aláírással, dátummal. 

 
26.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Járási Esélyegyenlőségi Program elfogadására 
 

Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 

Tiszaalpár vonatkozásában szeretne hozzászólásokat tenni. 
- Idősödik a település ez nem a várossá való alakulást, hanem a település leépülést foglalja 
magába.  
- mikoriak lehetnek ezek a statisztikai demográfia adatok,  
- mindenképpen javasolja román/cigány szó használata, 
- szeretné ha nem mindenhol a jegyző asszony lenne meg jelölve felelősként, javasolja, hogy 
a közreműködő személyek nevei legyenek megjelölve felelősként. 
- helyi sajtó és írott nyilvánossági kampányfeladatok felelőse 
 
Csernák Zsolt Sándor,a bizottság elnöke 

Mi a különbség a roma és cigány között? 

Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 

Romákról akkor beszélünk, mikor nagyobb közösségről beszélünk. A cigányság az, ki minek 
vallja magát értendő. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Akkor minden „cigány”jelzővel kezdődő szót át kellene „roma”-ra írni? pl: cigány zene 

Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 

Nem. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Lakitelek vonatkozásában még táblázattal egészül ki az anyag. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta Ajtai Elemérné  bizottsági tag módosító javaslatát. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot:  
 
233/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Járási Esélyegyenlőségi Program elfogadására 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az ÁROP-1A3-2014-2014-0109 pályázat keretében elkészült, Tiszakécskei Járás 
Járási Esélyteremtő Programtervét megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az alábbi kiegészítésekkel: 

- statisztikai és demográfia adatok frissítése,                                                                                                                                         
- roma/cigány szó használata, 
- felelősként ne dr. Menyhárt Anett jegyző legyen megjelölve, hanem a közreműködő 

személyek,  
- helyi sajtó és írott nyilvánossági kampányfeladatok felelőse a médiatartalom 

mindenkori szerkesztője, 
- Tiszaalpár Nagyközség által vállalt feladatoknál megjelölni, hogy sikeres pályázat 

esetén kerül megvalósításra. 
 

27.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Idősek Karácsonyának és Gyermekek Karácsonyának megrendezése 
 
Hozzászólás nem történt. 

 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta  a határozat- tervezetet. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot:  
 
234/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az Idősek Karácsonyának és Gyermekek Karácsonyának megrendezése 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra  javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 
28.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunfélegyházi 
 Hivatalos Tűzoltó Parancsnokság kérelme részére támogatás biztosítására 
 

dr. Vancsura István, polgármester 

A 2016 költségvetésre menne a civil szervezetek, és egyéb kérelmeknek a támogatásához, ott 
majd mérlegelni kell, hogy mekkora az az összeg amit erre a célra fordítani tudnak. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta  a határozat- tervezetet. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot:  
 
235/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a  Bács –Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunfélegyházi  
Hivatalos Tűzoltó Parancsnokság részére támogatás biztosítására 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a  Bács-
Kiskun Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság Kiskunfélegyházi Hivatalos Tűzoltó 
Parancsnokság kérelméről 2016. február 15-ig, a 2016. évi költségvetésből nyújtandó 
támogatások tárgyalásakor döntsön. 
  
 

29.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Városi cím odaítélésénél alkalmazott követelményrendszer tárgyában 
 Miniszterelnökséget vezető Miniszternek küldendő tájékoztatáskérésről 

 

Győri István, a bizottság tagja 

Világosan le van írva, hogy városnak miért és hogyan nem. Az állam nem finanszírozza meg 
45 millió Ft normatívával a tiszaalpári önkormányzatot, és ezt nem akarják tudomásul venni. 
Bermuda három szögben vagyunk, nem tudunk más településeket magunkhoz vonzani. 

dr. Csernus Tibor,a bizottság tagja 

Mindkét úriembert ismeri; azt is aki a levelet írta és azt is, akinek a levelet szeretnék írni. 
Sajnos ez egy tény kérdés; erősen a jogszabályhoz fakadóan ez egy átpolitizált döntés volt. 
Olyan szintre emelték a városi rangnak a megszerzését, aminek számos város meg sem felel. 
Etikátlan volt amit csináltak, hogy beadták a pályázatot és utána fentebb emelik a lécet egy 
része meg volt, hogy minek kell megfelelni és utána fentebb emelik a lécet. Ha csak politikai 
irányzat nem fog bekövetkezni ennek nem látja esélyét, hogy változzon.  

dr. Vancsura István, polgármester 

Egy levelet már elküldtek a miniszter úrnak. Hívták a miniszter urat, hogy látogasson el a 
településre és saját szemével győződjön meg arról, hogy egy ilyen nagyságú település 
alkalmas arra, hogy városi rangot kapjon. Ha a módosított terület fejlesztési jogszabályt 
érvényesíteni kellene, akkor a városok nagy része nem felelne meg ennek. Ez megint annak a 
politikának a része, hogy ez falu vagy kisebb település az alkalmatlan és le kell törölni a föld 
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színéről. Valóban még azt azt a lehetőséget se adja meg arra, hogy fejlődjenek a települések. 
Települések fejlődősét ezen a szinten is elnyírják és az különösen felháborító, hogy ebben az 
évben egyetlen egy település nem kap városi rangot. 

Bartók István, a bizottság tagja 

Soha nem volt híve ennek a várossá nyilvánításnak. Azt mondja hagyják most abba. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Javasolja ne adják fel, nem szabad. 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

Nem az a lényeg, hogy tiszaalpár város - e vagy sem, hanem abban az elutasító nyilatkozatban 
látszik, hogy azért a jó részéhez viszonylag közel vagyunk. Nem azért, hogy város legyünk, 
hanem azért, hogy komfortosabb lakhely legyen Tiszaalpár. Amiért viszont érdemes küzdeni; 
a célok azok nem rosszak. pl: rendőrőrs vagy rendőrkapitányság a rendőr őrsről szó volt már 
nem egyszer hogy, nagy szükség lenne rá. Uszoda ezt is szeretnének. A jövő szempontjából 
irányt mutató táblának nagyon jók. 

Győri István, a bizottság tagja 

Ilyen házi orvosi rendszer még nem is volt, hogy három rendelő legyen 

/hangzavar/ 

dr. Csernus Tibor,a bizottság tagja 

Jelenlegi politikai irányzat annyira határozott ebben a kérdésben, hogy nem látja nagy esélyét, 
hogy ebben az ügyben pozitív változás következzen be.  

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta  a határozat- tervezetet. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot:  
 
236/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a városi cím odaítélésénél alkalmazott követelményrendszer tárgyában 
Miniszterelnökséget vezető Miniszternek küldendő tájékoztatáskérésről 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra  javasolja a Képviselő-testületnek 
az alábbiak szerint: 
 

1. Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 
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Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése j. pontjában biztosított felhatalmazás alapján a 
Miniszterelnökséget vezető Minisztertől, mint a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől 
tájékoztatást kér a városi cím odaítélésénél alkalmazott követelményrendszer időközi – a 
beadást követő, de elbírálást megelőző – szigorítása miatt, tekintettel arra, hogy 
kérelmezőként az önkormányzatot a jogszabályi módosítás lényegesen hátrányosan 
érintette. 

 
2. Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Pásztor 

László Erdőkertes Község Polgármesterét, hogy a fenti tárgyú tájékoztatás kérést írásban is 
megfogalmazza, valamint e tárgyban személyes találkozót kezdeményezzen a 
Miniszterelnökséget vezető Miniszter Úrral. 

 
3. Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a 2015. évben 

városi címre sikertelenül pályázó települések képviselő-testületeinek a fenti tárgyú 
tájékoztatás kérésre irányuló összefogásához, hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Pásztor László 
Erdőkertes Község Polgármestere a csatlakozott önkormányzati közösséget is képviselje. 
 

 30.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Egyéb bejelentések 
 

Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
A Kátai úttal valamit tenni kellene, nem is az ott lakó emberek miatt, hanem akik a MARS -
hoz járnak dolgozni. A gazdák a vízelvezők egy részét beszántották. A település 
legforgalmasabb föld útja. Ez az út körülbelül 1987-88- ban volt felújítva. Jelen pillanatban az 
út egy csatorna és szántóföldeken járnak az emberek. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

 
Az egyik sírköves megkereste, hogy zárják a temető ajtókat, hogy az illegális sírkövesek ne 
dolgozhassanak. Alpári temetőnél is meg van bízva egy ember, hogy nyissa és zárja a kaput, 
de nem nagyon sikerül neki a feladatát végrehajtani. Konfár Péter van megbízva az újfalusi 
temetőnél ezzel a feladattal, és ő nagyon szívesen elvállalja az alpári temetőt is. A sírköveket 
nem nagyon tudják hova hordani a sírkövesek. Újrahasznosító kertet kellene létrehozni, ahova 
a komposztálandó zöld növény hulladékokat, illetve a sírkő maradványokat lehetne hordani. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Ha egy sírköves felújít egy sírt, akkor a maradék sírkövet ami kimarad fogja meg és vigye el, 
semmisítse meg. 
 
Bartucz István, településüzemeltető 
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Sajnos vannak problémák a temető körül, meg voltak is. De mióta az az ember, aki most meg 
lett bízva mikor nincs is munkaidőbe, akkor is nyitja meg zárja az ajtót. Nem látja annak 
esélyét, hogy ezt valaki 4 órában sokkal jobban megcsinálná. 
 
dr. Csernus Tibor,a bizottság tagja 

Korábbi napirendi pontnál volt egy észrevétele, lezajlódott egy telekalakítás, ami egyben a 
focipályát is tartalmazta, és azt a bizonyos fás területet, amit az önkormányzat vágatott ki. Az 
most több hrsz-ra szét lett szedve, és az ami eddig útként volt használva önálló hrsz. lett 
alakítva. És önálló hrsz. lett alakítva az a rész, ahol most ezek a közműi berendezések 
megvalósultak. Ennek az ingatlanak nagyon érdekes kialakítása lett. Ezen a területen halad a 
csatorna is. Ott van egy ingatlan, ami teljesen el van szigetelve. Sem a telek alakításról, sem 
az építési engedélyről a szomszédok nem kaptak értesítést. Van egy régen visszatérő kérdés; a 
lovas pálya kérdése. Sajnálatos módon a lovas pálya felkerült abba a listába, amit értékesíteni 
kíván a Nemzeti Földalap. Van még lehetőség rá, hogy kivegye a Nemzeti Földalap ebből a 
listából. Javasolja, hogy erre vonatkozóan egy írásos beadvány készüljön amiben kérik azt, 
hogy ami egyébként is sport és szabadidő célokat szolgál a településnek, és továbbra is ez a 
szándéka ezzel. Kérni, hogy vegyék ki az értékesítésből és kínálják fel az önkormányzatnak, 
valamilyen kedvezményes módon. Úgy tudja, a sport célú ingatlanokat ingyenesen szokták 
átadni. Ezt el kell indítani még magántulajdonba nem kerül. Az iskola esetében nem tartja 
szerencsésnek a kerékpártároló olyan szintű zsugorítását, mint ami bekövetkezett. Szülői 
munkaközösségi értekezleten is téma volt, hogy mivel lehetne ezt a problémát megoldani. 
Meg kell vizsgálni milyen lehetőségek lennének és napirendre venni. Sokszorosan felmerülő 
probléma a csatornázás kapcsán, kialakításra került részben a szennyvíznyomó vezeték 
részben az ívóvíz vezeték a csatorna partján. Kisajátításra kerültek területek. Tudomása 
szerint még mindig rendezetlenek a kisajátítással kapcsolatos megállapított díjaknak a 
kifizetése. Ebben lépést javasol, hogy ne maradjon rendezetlen része a csatornának. Annak 
idején arról volt szó, hogy mikor befejezik és el kell  kezdeni fizetni, előtte lesz egy leolvasás 
és alá kell írni a szerződést, de ez elmaradt. Hirdetményszerű tájékoztató sem volt, pedig 
lehetett volna. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Kátai út: Elindították, legelőször fel kell mérni, hol van az út széle. Ígéret van rá, hogy 
hamarosan hozzá kezdenek. Temetővel kapcsolatban egy 4 órás ember nem oldja meg ennek 
a problémáját. Egy folyamatos rendszer volt bevezetve. Egy időbe elszállítatták a hulladékot. 
Pillanatnyilag az önkormányzat személyi állománya nem teszi lehetővé csak a temetővel való 
foglalkozást. Ami elmaradt korábbról a temetőknél a ravatalozó berendezésének az átvétele, 
amit mi hamarabb meg kell csinálni. A sírkő eltakarítása a tulajdonosé és a működtetőnek a 
feladata. Korábban volt egy ötlet, hogy azt a hátsó kerítést beton alapból kiönteni és a 
kidobott beton fejfákat szépen belerakni, hogy meg maradjon az utókor számára. Lehet látni, 
hogy ezek egy idő után teljesen elmosódnak, és olvashatatlanokká vállnak. A plébános urat 
kérték arra, hogy ennek a temetőnek a sorsával valami történjen. Kaptak is rá választ 20 évre 
szívesen átadják kegyeleti parknak a megvalósítására, de a tulajdonjogot meg kívánják tartani. 
Úgy gondolja, ezzel a lehetőséggel élni kellene és ennek a kegyeleti parkká való alakítását 
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meg kellene tervezni. Víztelek határ és egyéb, úgy emlékszik volt testület előtt, mert a 
települési rendezési tervet módosítani kellett,és jóvá is kellett hagyni, hogy akkor miért nem 
értesítették a szomszédokat azt nem tudni. Ellenőrizni kell, hogy az útalakítás a terveknek 
megfelelően történt-e. Lovas pálya nagyon régi téma. Úgy gondolja utolsó pillanat, hogy 
tudnak lépni. Kerékpártároló, ha normálisan át van alakítva, akkor még egyszer ennyi 
kerékpár befog férni. A két széle felé lesz bővítve. Csatorna díjjal kapcsolatban volt egy 
leolvasás, és ott közölték mindenkivel, hogy innentől kezdve fizetni kell. 

Győri István, a bizottság tagja 

Van egy fontos információja Bácsvíz Zrt. vezető részéről elhangzott, hogy Tiszaalpár 
területén elképzelhető két utcát újra kell csatornázni. Tud-e róla polgármester úr? A másik a 
Duna Aszfalt dolgozóitól az Ady Endre utca újfalusi szakaszánál van egy rész amit nem 
vették át, mert nagyon hullámos 

dr. Vancsura István, polgármester 

Nem hallott ilyenről. Jár arra elég sokat tény, hogy nem annyira sima, de járható. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

A falu végén van három ház. Mi az akadálya annak, hogy történjen valami azokkal? 

Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Ki lettek küldve már régebben a levelek, hogy az önkormányzat szeretné őket megvásárolni. 
Akik visszajeleztek, azokkal a szerződések meg lettek kötve. A többi ingatlanok 
vonatkozásában az a kérdés, hogy az önkormányzatnak mekkora teljesítőképessége, hogy 
ezeket megvásárolja. Kisajátítási eljárást el lehetne indítani, azt is tudni kell, hogy súlyos 
milliókról lesz szó. El kell dönteni, van - e rá pénz és akkor el lehet indítani. A kisajátításra 
döntést kell hozni. 

dr. Vancsura István, polgármester 

A harmadik ház az az önkormányzaté annak a bontása nem egyszerű, van egy személy aki tett 
árajánlatot, volt testület előtt és el is lett fogadva. Megcsinálná a többit, de azok 
magántulajdonban vannak. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta, hogy a Nemzeti Földalapot kérjék meg arra, hogy az értékesítés alól 
vegye ki azt a földet, amin a lovas pálya van és adja át az önkormányzatnak. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot:  
 
237/2015.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Járási Esélyegyenlőségi Program elfogadására 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy kezdeményezze a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél a Tiszaalpár 0261/76 helyrajzi 
számú ingatlanra vonatkozó árverési hirdetmény visszavonását. Kezdeményezze továbbá a 
fent megjelölt terület Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának történő átadását, tekintettel 
arra, hogy ezen a területen kialakított lovas pályát használja a település lakossága sportolás 
céljából. 

 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 22:44 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább 
munkáját. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
/:  Csernák Zsolt Sándor  :/                                            /:  Ajtai Elemérné :/ 
      a bizottság elnöke                                               a bizottság tagja 
 
 
 

 
 


