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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám:4187/2015. 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
   Bizottságának 2015. november 27-én tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  Ajtai Elemérné, Bartók István, 
  dr. Csernus Tibor, Kiss Lajos   
  (5 fő bizottsági tag) 
  dr. Menyhárt Anett jegyző 
  dr. Vancsura István polgármester 
  dr. Taricska Tibor alpolgármester 
             Győri István képviselő 
 
Külön megjelentek: Bálint Katalin Vagyongazdálkodási csoportvezető 
   Barna Anita köztisztviselő 
   Kerekes András hangtechnikus 
   Ajtai Elelmér CNÖ képviselő 
   Sándor Ernőné családgondozó 
   Novákné Lovas Erzsébet családgondozó 
    
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag: Kézsmárki László, dr. Vancsura Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 19:12 órakor megállapította, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kiss Lajos bizottsági tagot. 
Megkérdezte Kiss Lajostól elfogadja-e a felkérést? 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 

Csernák Zsolt bizottsági elnök: 
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Szavazásra bocsátotta a 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. Előterjesztés családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának 
módjáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
(Előterjesztés anyaga később kerül megküldésre). 
 

2. Előterjesztés Tiszaalpári Víziközmű-Társulat további működéséről  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
(Előterjesztés anyaga később kerül megküldésre). 
 

Zárt ülés 
 

3. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2016. évi fordulójának pályázati bírálatáról  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

1.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának 
 módjáról 

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

 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Eddig a Szociális gyermekjóléti és családsegítő feladatokat társulásban látta el a település, 
Nyárlőrinc és Lakitelek csatlakozásával. A következő évben jelentős változás történik, a 
gyermekjóléti szolgálatot és családsegítést egy szolgálatba vonja össze a jogszabály. Ez 
létszámot és költségvetést is érinti. A társulási ülésen megszavazták, hogy maradjon fent a 
társulás. A gesztor szerepe maradna a Tiszaalpári Önkormányzatnál. Jelenleg Tiszaalpáron 
külön volt ellátva a gyermekjóléti szolgálat, és a családsegítés, egy-egy teljes munkaidős 
kolleganővel. Lakitelek kettő fővel, Nyárlőrinc egy fővel, egy hat órással látta el a 
feladatokat. Létszám csökkenés az itt lenne, mert Novákné Lovas Erzsébet elmegy a járáshoz, 
ennek a központnak a vezetését fogja ellátni. Jelenleg egy fő fog maradni, Sándor Ernőné 
Marika, mennyire fogja bírni ellátni feladatokat azt egyenlőre nem lehet tudni. Erzsike egy 
negyed foglalkoztatásra visszatud jönni besegíteni. A feladatok nem fognak csökkeni, hiszen 
a családoknál gyermekeknél egyre több a probléma. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Kérdésként szeretné feltenni, konkrétan pénzügyileg, hogy fog alakulni ez a dolog? 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
9 millió Ft kap a társulás, településként 3 millió Ft. Valószínűleg Tiszaalpárnak és 
Lakiteleknek ki kell egészíteni, még Nyárlőrincnek marad is. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
 Az, hogy marad, az mit jelent? 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Nyárlőrincnek körülbelül 500 e Ft megfog maradni, mert ott 2500 fő a lakosság szám, és 
minimum egy fő kell, de ugyanúgy megkapják a 3 millió Ft normatívát. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
De ha társulás marad akkor az az összeg bemegy ami Nyárlőrincen megmarad. Lényeges 
dolog, a létszám az, hogy fog alakulni. Nyárlőrincen egy fő marad, aki 6 órába látja el a 
feladatot, Tiszaalpáron egy fő, Lakitelek?  
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Azt még nem lehet tudni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Az is fontos szempont lenne, hogy a települések között a helyettesítés meg legyen oldva. Ez is 
megoldott lesz a társuláson belül saját finanszírozásból, vagy kiegészítés mindenképpen kell. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A társulási ülésen olyan megállapodás született, hogy Nyárlőrinc helyettesíti Tiszaalpárt és 
vissza is. Lakitelken meg a két fő helyettesíti egymást. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A Lakiteleki két fő az miből ered, ők is 3 millió Ft normatívát kapnak, akkor ők miért kapnak 
egy fővel többet?  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Még nem tudtak válaszolni, hogy marad-e a két fő és, hogy milyen alkalmazásban. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
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A társulás a normatívát beteszi, de a felmerülő egyéb költségeket azt lakosság számarányosan 
kellene hozzátenni. Ha lakosság számarányosan lesz a hiányzó összeg hozzátéve. Elhangzott 
itt, hogy Nyárlőrincnek még marad is, de akkor neki is, ha lesz hiány a finanszírozásban vagy 
a teljes társulási költségben akkor nekik is plusz költségük. Lakitelken két fő lesz 
megfinanszírozva, az gyakorlatban azt jelenti, hogy a másik két településnek kellene azt a 
pluszt személyt megfinanszírozni. Akkor egy dolog, hogy Tiszaalpár helyettesíti Nyárlőrincet 
vagy fordítva, de ha Lakitelken két személy van, akkor ők a helyettesítésbe jobban 
betudnának segíteni. Mikorra fog tisztázódni, hogy mennyi fővel fog a társulás működni? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Itt Tiszaalpáron egy fő. Lakitelek még nem válaszolt. Illetve még a végleges rendelet sem 
jelent még meg. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A társulásnak lesz egy szakmai vezetője, és a helyettesítési kérdéskörben ő fog majd dönteni. 
Még a rendelet sem jelent meg, csak bizonyos elemeit a tervezetből lehet tudni, november 30- 
ig dönteni kell ebben a kérdésben. A társulásnak több előnye van mint hátránya, pillanatnyilag 
úgy látszik, az egyik a helyettesítés, mert egy személy nem tudja folyamatosan ellátni. A 
pénzügyi részéből még csak az a része látszik, hogy mennyit fognak kapni, az nem hogy 
mennyit kell hozzá tenni és hogy tudják működtetni, és még bért is emelni. A média tele van 
ezzel a Szociális gyermekjóléti ágazatban jelentős béremelést meg juttatást szeretnének. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Az a kérdése lenne, hogy eddig két fő csinálta ezt a feladatott és most csak egy fő marad, ő el 
fogja tudni látni egyedül? 
 
Novákné Lovas Erzsébet 
 
Nem. Erős színvonal csökkenés. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Nem lenne egyszerűbb akkor felvenni Erzsike helyére egy személyt. Erzsike hol fog dolgozni, 
2016. január 1-jétől? 
 
Novákné Lovas Erzsébet 
 
Tiszakécske Járásközpontban létrehozandó gyermekjóléti központban. Az országban minden 
járás székhelyen létre kell hozni, egy gyermekjóléti központot. Ennek megfelelően lesz 
feladatmegosztás, a településeken marad a minimum szolgáltatás, a gyermekjóléti 
központokba átkerülnek a hatósági feladatok. A lényeg, hogy most van két működési 
engedélye a településnek, gyerekjóléti szolgáltatásra és a családsegítésre ezt most 
összevonják. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
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A mai ülésen kettő dologról kell dönteni, az egyik, hogy elfogadják a gyermekjóléti 
szolgálatot és családsegítést összevonták, a másik, hogy továbbra is  társulási formában 
kívánják megoldani a feladatokat. 
 
Csernák Zsolt Sándor,a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
241/2015.(XI.27) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módjáról 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra  javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136. §. (8) és (9) 
bekezdései alapján – Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata a  Családsegítés és gyermekjóléti 
szolgáltatást 2016. január 1-jétől egy szolgáltató keretében működteti. A családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat továbbra is a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati 
Társulás keretében látja el.  

 

2.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpári Víziközmű-Társulat további működéséről  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

Győri István, képviselő 

Tisztelt képviselő társak, a konszolidációs pénzből a 181 millió Ft-ból, most tudomása szerint 
már 105 millió Ft átvan utalva az önkormányzatnak. Az államtitkár úr megkérdezte, mire 
szeretnék ezt a pénzt felhasználni, a polgármester úr azt válaszolta, az utak helyreállítására, 
felújítására szeretné elkölteni. De a rendelet úgy szól, hogy ezt a kompenzációs pénzt, utak 
felújítására és járdák építésére nem lehet felhasználni. Lehet hazudni itt a lakosságnak, hogy a 
Víziközmű társulatnak a lakosság által befizetett pénzekből lesznek megjavítva az utak.  

Bartók István, a bizottság tagja 

Mi lesz akkor a Viziközmű társulattal ha nem adnak neki feladatott, akkor tulajdonképpen 
meg is lehet szüntetni. Akkor most jönne a hálatlan feladat, mert a nem befizetett összegeket 
az önkormányzatnak kellene behajtani. Véleménye szerint a Víziközmű társulatot  fent 
kellene tartani. Az út felújításra felhasználni esetlegesen, ha van többlet pénz akkor azzal még 
várni kellene. Javasolja, ha fent is akarják tartani, akkor nem az út építés, útfelújítást kellene 
feladatkörének meghatározni, hanem a rendezetlen viszonyokat kellene vele rendeztetni, amik 
még ezzel kapcsolatban fent állnak. 
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Győri István, képviselő 

Egyetért azzal, hogy a Víziközmű-társulat maradjon fent, de zárolni kell a pénzösszeget. 
Rendezni kell a pénzeket, mert nagyon sokan nem fognak fizetni, erre is lehet 
kompromisszumot kötni, megvan rá a fedezeti összeg.  

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

A Víziközmű-társulatot a jogszabály arra tekintettel tartja létrehozhatónak, hogy egy adott 
Víziközműves feladatot ellásson. Miután ez a feladat befejeződött, nemcsak az 
alapszabályban hanem a jogszabályban fakadó feladatait is ellátta. Nem tudja mi volt az a 
motiváció ami miatt felmerült, hogy plusz feladatokkal lássák el a Víziközmű- társulatot. Ha 
befejezte a Víziközmű társulat a működését, akkor gyakorlatilag a meglévő vagyonát átadja 
az önkormányzatnak minden aktívumával, passzívumával együtt . Akkor az önkormányzat 
saját hatáskörben tudna eljárni, a hátralévő lakosság részéről nem rendezett tételeknek a 
rendezésében kapcsolatban, a rendszer további bővítések rákötések szorgalmazásával. Sok 
feladat van még, ami pénzügyi dolgokkal is fog járni. Ha el akarnak látni egy társulatot 
feladatokkal, hogy tevékenykedjen, ugyanakkor ha teljes mértékben megszűnik akkor átkerül 
ide a pénz, a vagyon, és onnantól kezdve az önkormányzatnak nem biztatni kell egy 
gazdálkodó szervezetet, hogy történjen valami, hanem akkor az önkormányzat saját berkein 
belül tudja ezeket a kérdéseket megoldani. 

dr. Vancsura István polgármester 

Úgy gondolja több irányultság lehet, lehet az egyik az, hogy maradjon a Víziközmű-társulat.  
Alapító okirat módosításával, illetve cégbírósági bejegyzésben belerakja az útépítést, mely a 
mostani megbízás is, ami lett neki adva, hogy azt a 30 millió Ft-ot a meghatározott utakra 
fordítsa, ehhez is kellett módosítani, hogy ezeket végre tudja hajtani. A másik irány, hogy az 
önkormányzat vegye át az összes feladatot, pénzügyileg azt látja különbség nincs, mert így is 
egy nem teljes munkaidős hölgy látja el ezeket  a feladatokat, az önkormányzatnál is kell 
valaki, aki ezeket a feladatokat majd ellátja. Feladat az 2018. augusztus hónapig lesz, mert 
akkor szűnik meg az utolsó lakástakarékossági pénztár. Felkeresték az OTP igazgatóját ez 
ügyben, de ő is a tapasztalataira hivatkozva mondott javaslatokat. A lényege, a jelenlegi 
lakástakarék pénztárba befizetőknek egy jó része hátralékkal van, megszakította sok probléma 
van ezen a területen. Ezeket valamilyen módon rendezni kell. 2018. augusztusáig működni 
kell valamilyen szervezetnek, ami ezt kezeli valamilyen módon. Az amiről képviselő úr 
folyamatosan tájékoztatja a lakosságot, hogy vissza kell adni a pénzt arról majd csak 2018 
után lehet beszélni, mert addig a pénz az OTP – nél van. Olyan pénzt, amivel nem 
rendelkeznek nem tudnak visszaadni a lakosságnak. Majd az akkori képviselő-testület fog 
arról dönteni, hogy azt a pénzt mire fordítsák. Ő úgy gondolja azt a pénzt az utak 
helyreállítására kellene fordítani.  

Csernák Zsolt Sándor,a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 0 igen szavazattal 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással 
nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek az előterjesztésben lévő határozat-
tervezetet. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 19:55 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
             /:  Csernák Zsolt Sándor  :/                                          /:  Kiss Lajos :/ 
                   a bizottság elnöke                                a bizottság tagja 

 
 
 

 

 


