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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám:4411 /2015. 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságának 2015. december 11-én 18:00 órakor tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  Ajtai Elemérné, Kézsmárki László 
  Kiss Lajos (4 fő bizottsági tag) 
  dr. Menyhárt Anett jegyző 
  dr. Vancsura István polgármester 

Győri István 
 
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
   Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
   Ajtai Elemér, Bálint Ágnes 
   Kiss Mária óvodavezető, Kerekes András hangtechnikus 
   Győri Anikó újságíró, Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
   Jakabné Oberna Judit, Németh Sándorné 
   Rozmánné Túri Anita, Borsi Sándorné 
   Kovács Adrienn, Kásáné Zsigó Márta 
   Szigeti Nóra, Szigetiné Varga Hajnalka 
   Palócz Gábor Istvánné, Kelemenné Almási Csilla 
   Barna Anita, Kapus Márta 
   Horváth Zoltán, Szikora Mihályné 
   Hegedüsné Sipos Szabó Lili, Boris Ferenc 
   dr. Martus Mónika, Molnár István Belső ellenőr 
   Török Józsefné, Bartucz István 
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: Bartók István, dr. Vancsura Zoltán 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 18:10 órakor megállapította, hogy a bizottság 4 fővel  
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Ajtai Elemérné bizottsági tagot. 
Megkérdezte Ajtai Elemérnétől elfogadja-e a felkérést? 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
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Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
Elmondta, hogy a javasolt napirendi pontok tárgyában a 3. napirendi ponthoz még hozzá 
jönne Novák Gábor kérelme, valamint 33. pontnak felvennék még Simonyi István járdaépítési 
kérelemét. 34. pontnak javaslat a régi számítógépek eladományozására. Javasolja a 8. 
napirendi pontot vegyék előrébb a 6.-nak, és a 32-es napirendi pontot, a 7 napirendi pontnak. 
Szavazásra bocsátotta a módosított napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a javasolt napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester/dr. Menyhárt 
 Anett jegyző  
 
2. Az adósságkonszolidációs pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljes körű 

lefolytatásához szükséges közbeszerzési szakértő kiválasztásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök /dr. Vancsura István polgármester  

 
3. Előterjesztés Hedrich István, Kecskés János, Túri István, Fürstner András Györgyné, 

Kuik Bernadett, Kecskés Jánosné, Novák Gábor  kérelméről „Tiszaalpári Helyi 
Termék Védjegy” használatához 

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

 
4. Előterjesztés dr. Martus Mónika házi gyermekorvos kérelméről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 
5. Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodánál egy fő gyakornoki létszám 

engedélyezéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök /dr. Vancsura István polgármester  
 
6. Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési tervéről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 
7. Előterjesztés településüzemeltetési szakfeladaton létszámemelésről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 
8. Előterjesztés a Horgászegyesületek a Tiszáért Társulás pártoló tagságáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
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9. Beszámoló a tiszaalpári foglalkoztatási és az önkormányzati közfoglalkoztatás                                          

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

 

10. Előterjesztés a tiszaalpári 2343 helyrajzi számú, 6066 Tiszaalpár, Gróf Széchenyi 
István   utca 2/1. szám alatti ingatlan hasznosítása tárgyában  

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
  Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 
11. Tájékoztató Dobó utcai (155/2015.(VII.03.)Kth.)határozatról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 
12. Előterjesztés a Bethlen Gábor u. 3. és Alkotmány u. 18. szolgálati lakások felújítása    

céljából érkezett árajánlatról, valamint statikai szakvélemény kéréséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 
13. Tájékoztató a TOP-os pályázat keretén belül Tiszaalpár és Lakitelek között létesítendő 

kerékpárútról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
   Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 
14. Előterjesztés a polgármesteri hivatal udvara, a művelődési ház előtti terület, valamint 

az  Alkotmány utcai parkolók térburkolattal történő ellátása vonatkozásában 
beérkezett pályázatokról 

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

 
15. Előterjesztés a településrendezési terv kapcsán beérkezett árajánlatokról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 (Előterjesztés anyaga később kerül megküldésre.) 
 
16. Előterjesztés Települési Értéktár, valamint Települési Értéktár Bizottság létrehozására 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 
17. Előterjesztés Bársony Mihály, a népművészet mesteréről készített szobor költségeiről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

18. Előterjesztés Siketek Női Futsal Bajnokok Ligáján való részvételhez támogatás    
biztosításáról 

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
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19. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének helyi    
adókról szóló …….…/2015. (…………..) Ör. sz. rendeletéről 

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester/dr. Menyhárt 
 Anett jegyző  
 
20. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. év 

I. félévi munkatervéről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök /dr. Vancsura István polgármester  
 
21. Előterjesztés Buri Zsuzsanna személyi edző és fitness-wellnes instruktor terembérleti 

díj mérséklésére vonatkozó kérelméről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 
22. Előterjesztés Kovács Jánosné terembérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelméről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 
23. Tájékoztató Miniszterelnökséget vezető Miniszter válaszleveléről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 
24. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi várossá nyilvánítási 

kezdeményezésről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 
25. Előterjesztés BÁRSONY 100 emlékév megrendezéséhez kapcsolódóan végzett munka 

elismeréséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 
26. Előterjesztés a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola karácsonyi műsorának 

fellépőjéről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök /dr. Vancsura István polgármester  
 
27. Előterjesztés Polgárőrség kérelméről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 
28. Előterjesztés Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság részére megállapított támogatás 

felhasználásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök /dr. Vancsura István polgármester  
 
29. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

………../2015.(…..) Ör. számú önkormányzati rendeletére a pénzbeli és természetbeni 
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települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) Ör. számú önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 
30. Előterjesztés Csátalja Községért Közalapítvány támogatásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 
31. Tájékoztató Felkelő Nap Szociális Szövetkezet Pusztazámor bemutatkozó anyagáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 
32. Tájékoztató az iskolákat működtetők támogatásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 
33. Előterjesztés járdaépítési kérelem elbírálására 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 
34. Javaslat a régi számítógépek eladományozására 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 
35. Bejelentések 
 

36. Előterjesztés Szentesi Ádám Zoltán 6066 Tiszaalpár, Esze T. u. 36. szám alatti lakos 
kérelméről (zárt ülés) 

 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
 
37. Előterjesztés Szigetiné Varga Hajnalka 6066 Tiszaalpár, Bajcsy-Zs. u. 1. szám alatti 

lakos kérelméről (zárt ülés) 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
 
 

 
 
1.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról 

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

 
Győri István, képviselő 
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A 2015. évről a következőket szeretné elmondani.  Elmondta a belső ellenőrnek, hogy a gép 
parknak a kifutását le kellene könyvelni, hogy tudják követni milyen tevékenységek folytak. 
A tiszaalpári önkormányzat az adófizetők pénzéből vizsgáztatja le az alkalmazottját. Az 
alkalmazott alig vizsgázik le, ellopja az autót, belemegy az árokba és kitöri a kereket. 
Polgármester úr sorozatos törvénytelenséget elkövet itt a tiszaalpári önkormányzatnál. Nem 
érti, hogy a jegyző asszony miért nem tudja fogni, vagyis annyit ért, hogy a jegyző asszonyt 
megfenyegeti, és az állásával játszana, ha szólna. Elfogadhatatlan, amit a polgármester csinál 
a tiszaalpári önkormányzat berkein belül „talicskázza kifelé a közösség pénzét”. Nem 
javasolja a képviselő-testületnek, hogy megszavazzák ezt az előterjesztést. 

dr. Vancsura István, polgármester 18:16 órakor megérkezett a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság ülésére 

Győri István, képviselő: 
 
A jegyző asszonynak szeretné mondani, hogy tessék a törvényességi feltételeket biztosítani itt 
az önkormányzat berkein belül. 

Kiss Lajos, a bizottság tagja 
  
Az adózás alakulásával kapcsolatosan itt óriási adózási hátralék halmozódott fel, hogy látja az 
önkormányzatnak, mekkora esélye van ennek a behajtására? A következő, amit mondani 
szeretne, hogy Győri úr folyamatosan azt mondja, hogy ellopják képviselők, és a polgármester 
mindenki pénzét. Tisztelettel kéri a Győri urat, hogy nevesítse meg azt, aki lop és azt is, hogy 
mennyi pénzt lop, valamint tegyen feljelentést, azok ellen akik elloptak egy fillért is. Ezt 
tessék, konkrétan megtenni akkor lehet beszélni, de összevissza vádaskodni ez nem illendő. 

Győri István, képviselő 
 
Ő azt mondta bűnösök között cinkossá válik az, aki ha a törvénytelenségről tudomást 
szereznek. Márpedig ő tudomást szerzett róla, hogy a vízi-közmű társulatnál, hogy többlet 
pénzt kasszíroztak. Azt mondja, hogy a polgármester úr piszkos ügyeit a képviselők 
támogatják, akkor ugyanolyan kollaboránsokká vállnak. 

Kiss Lajos, a bizottság tagja 

A polgármester úr mit lopott el? 

Győri István, képviselő 
 
Kettő főtengelyt. Nem csak az számít lopásnak, ha a páncélszekrényből kivesszük a pénzt, 
mert az is lopásnak számít, ha 30-40%-os műszaki tartalommal viteleztetnek ki bizonyos 
dolgokat legyen az út, járda bármi. És hol a többi anyag, ki teszi el? 

dr. Vancsura István, polgármester 
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Azt gondolja, itt kellene befejezni, mert Győri képviselő ezt fogja csinálni folyamatosan. Ő 
ezt nem fogja hallgatni. Azt nem tudja, hogy a képviselő társak bizottsági tagok maradnak-e 
de őneki ebből elege van. Erre nem kíváncsi senki. Javasolja, itt fejezzék be. 

/Hangzavar/ 

Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Ha az adózás alakulását nézik itt nagyon nagy hátralék halmozódott fel, hogy látja az 
önkormányzat mekkora esély van ennek a behajtására? 
 
Borsi Sándorné, adóügyi vezető-főtanácsos 

Annyit tud mondani, hogy igen, a hátralékok nagyon nagymértékűek. Egy hátralék nem egy 
év alatt keletkezik, hanem hosszú évek alatt. Sajnos nagyon sok olyan cég van Tiszaalpáron, 
ami az elmúlt években megszűnt és a felszámolás, végelszámolás végelszámolás nem 
fejeződött be. Sajnos magánszemélyek esetében is vannak hátralékok. Próbálnak az 
emberekhez toleránsak, lenni, mert vannak olyanok, akik csak megcsúsztak vagy elfelejtették. 
Ő úgy érzi, hogy ha nem csak a hátralékokat nézik, hanem a bevételeket is azok elég szépen 
nőnek évről évre. Arra törekednek, hogy a behajtás a legnagyobb mértékben megtörténjen.  

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
243/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek,  
 
 
2.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Az adósságkonszolidációs pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások 
 teljes körű lefolytatásához szükséges közbeszerzési szakértő kiválasztásáról 

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

 
Győri István, képviselő 
 
A 181 millió Ft azért kapta a tiszaalpári önkormányzat, mert nem vett fel hiteleket és az 
államnak nem kellett ezt konszolidálni, mindig tartalékkal dolgoztak. Ez a 181 millió Ft nem 
véletlen van meghatározva azért ekkora az összeg, hogy ne kelljen a tiszaalpári 
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önkormányzatnak közbeszerzéseket folytatni, az önkormányzat berkein belül utakat-járdákat 
lehet építeni, 

/hangzavar/ 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
244/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az adósságkonszolidációs pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások 
teljes körű lefolytatásához szükséges közbeszerzési szakértő kiválasztásáról 
 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
„Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása” c. pályázat közbeszerzési szakértői feladataival a Magistratum- S Kft. ((6000 
Kecskemét, Lestár tér 1.) bízza meg bruttó 533.400,- Ft vállalási díj ellenében. 
Felkéri dr. Vancsura István polgármester, hogy a vállalkozói szerződést kösse meg és a 
közbeszerzés elindításához szükséges dokumentumokat a következő ülésre terjessze elő. 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Hedrich István, Kecskés János, Túri István, Fürstner András 
 Györgyné, Kuik Bernadett, Kecskés Jánosné, Novák Gábor kérelméről „Tiszaalpári 
 Helyi Termék Védjegy” használatához 

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

 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Hozzászólás nem történt. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
245/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Hedrich István védjegyhasználati kérelme 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, Hedrich István 
6000, Kecskemét, Jász u. 2. sz. alatti lakos „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használatára 
vonatkozó kérelmét, és engedélyezi a védjegy használatát.  
  
 
 
 

Tárgy: Kecskés János „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használati kérelme  
 
Hozzászólás nem történt.  
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
246/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Kecskés János védjegyhasználati kérelme 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, Kecskés János 
6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc utca 81. sz. alatti lakos „Tiszaalpár Helyi Védjegy” 
használatára vonatkozó kérelmét, és engedélyezi a védjegy használatát.  
 
 
 

Tárgy: Túri 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 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
247/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Túri István védjegyhasználati kérelme 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, Túri István 
5474 Tiszasas, Gorkíj utca 1. sz. alatti lakos „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használatára 
vonatkozó kérelmét, és engedélyezi a védjegy használatát.  
 
 
 
 

Tárgy: Fürstner András Györgyné „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használati kérelme  
 

Hozzászólás nem történt.  
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
248/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Fürstner András Györgyné védjegyhasználati kérelme 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, Fürstner 
András Györgyné 6060 Tiszakécske, Kerekdomb 74. sz. alatti lakos „Tiszaalpár Helyi 
Védjegy” használatára vonatkozó kérelmét megtárgyalta, és engedélyezi a védjegy 
használatát.  
  
 

Tárgy: Kuik Bernadett „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használati kérelme  
 

Hozzászólás nem történt.  
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
249/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Kuik Bernadett védjegyhasználati kérelme 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, Kuik 
Bernadett 5472 Tiszakürt, Muszály Szőlő 46. sz. alatti lakos „Tiszaalpár Helyi Védjegy” 
használatára vonatkozó kérelmét, és engedélyezi a védjegy használatát.  
 
 

Tárgy: Kecskés Jánosné „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használati kérelme  
 

Hozzászólás nem történt.  
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
250/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Kecskés Jánosné védjegyhasználati kérelme 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, Kecskés 
Jánosné 6065 Lakitelek, Móricz Zs. u. 24. sz. alatti lakos „Tiszaalpár Helyi Védjegy” 
használatára vonatkozó kérelmét megtárgyalta, és engedélyezi a védjegy használatát.  
 
 
 

Tárgy: Novák Gábor „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használati kérelme  
 
Hozzászólás nem történt.  
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
251/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Novák Gábor védjegyhasználati kérelme 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, Novák Gábor 
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(6066 Tiszaalpár, József Attila u. 35.) kérelmét a „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használatára 
vonatkozóan, és engedélyezi a védjegy használatát. 
 
 
 
 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés dr. Martus Mónika házi gyermekorvos kérelméről 

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

Győri István, képviselő 
 
Ez a kérelem most jogos. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
252/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága dr. Martus Mónika házi gyermekorvos kérelméről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a redőny 
visszaszerelés (átalakítás, javítás, pótlások) költségét 56 700 Ft-ot a lakbérbe beleszámolni 
engedélyezze. 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodánál egy fő gyakornoki 
 létszám engedélyezéséről 

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

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
 Hozzászólás nem történt. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
253/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodánál egy fő gyakornoki létszám 
engedélyezéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodánál egy fő gyakornoki létszámot – a jelenlegi létszám 
felett - engedélyezzen 2016. április 15-ig. 
 
 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési 
tervéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

dr. Vancsura István, polgármester 
 
Kiegészítő javaslata lenne a település étkeztetése és a konyhának a komplett megvizsgálása. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot 
 
254/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a  Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési tervéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési tervéről az előterjesztést 
megtárgyalt és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
7.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés településüzemeltetési szakfeladaton létszámemelésről 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
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dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ezt a napirendi pontot azért javasolta, mert ha megnézik a közfoglalkoztatott létszámot és azt 
a feladattömeget, ami jelenleg a településüzemeltető lát el, akkor láthatjuk, hogy ezeket a 
feladatokat egy ember nem tudja ellátni. Próbálkoztak már korábban is a parkgondozással 
sajnos nem olyan személyt sikerült kiválasztani, aki ezt megfelelően tudta volna végezni. 
Most itt van Horváth Zoltán, aki már korábban volt az településüzemeltető vezetője. Azt 
gondolja, hogy Zoltán alkalmazásával ezt tökéletesen meg lehet oldani. Egyeztette Bartucz 
Istvánnal, ezt a problémát, ő egy kicsit húzódott tőle, de hogy tökéletesen minden el legyen 
látva, és ne egy ember szaladgáljon mindenhová, ilyen fajta munkamegosztásra szükség van. 
Zoltán ragyogóan ellátta annak idején is a feladatát és természetesen Bartucz István is 
ragyogóan ellátja. Bízik benne, hogy a két ember tökéletesen megoldja azt a problémát egy 
egyfajta munkamegosztással és egy egyfajta együtt működéssel, mert mind a kettőre szükség 
van.  
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Úgy tudja támogatni ezt(a javaslatot, ha közvetlen a dolgozókkal, foglalkozik Horváth Zoltán, 
mert ő ahogy látja a közfoglalkoztatottak helyzetét  itt az a nagy probléma, hogy nincs olyan 
ember köztük aki meg lenne bízva azzal hogy egy kisebb brigádot vezessen. Itt nem 
„főnökre” van szükség, hanem egy olyan emberre, aki állandó jelleggel ott van köztük és 
irányítja őket. 
 
dr. Csernus Tibor 18:38 órakor megérkezett a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésére 

Így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma 5 fő 
 
Győri István, képviselő 
 
Itt nem Zoltán személyével van gond, hanem a költségvetéssel így is az önkormányzat 
létszáma túl van licitálva, és ha felvesznek, még egy vezetőt ezzel van gond. 
 
dr. Vancsura István. polgármester 
 
Egyetért Kiss Lajossal, és amit ő elmondott, hogy Bartucz úr nem tudott mindenhol ott lenni. 
Ha az önkormányzatnál lévő feladatokat megosszák, akkor ragyogóan fog működni a dolog. 
Egymást tudják helyettesíteni. 

   
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással– elfogadta az alábbi határozatot 
 
255/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Településüzemeltető-parkgondozó, valamint karbantartó munkakör 
betöltésének engedélyezése 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
településüzemeltetési szakfeladaton, településüzemeltető-parkgondozó munkakör - éves 
személyi juttatása 2 943 200 Ft -, valamint karbantartó munkakör - éves személyi juttatása 
832 000 Ft – betöltését a jelenlegi létszám felett 2016. január 1-jétől. 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a  Horgászegyesületek a Tiszáért Társulás pártoló tagságáról 

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

 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Nincs meggyőződve arról, hogy ha ehhez csatlakoznak, akkor valamilyen pozitív dolgot 
fognak elérni azon kívül, hogy fizetnek. 

 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Valóban úgy van, ahogy azt Kiss Lajos mondja látszólag nem látni ennek értelemét, de az 
összeg sem akkora hogy ne bírják ki 1 évig. Megpróbálják, ha látják értelmét, akkor 
maradnak, ha nem látják, akkor nem. A Tisza teljes terjedelmébe horgász kézbe került 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással 
– nem fogadta el az alábbi határozatot: 
 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Beszámoló a tiszaalpári foglalkoztatási és az önkormányzati közfoglalkoztatás 
 helyzetéről  

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
 
 
 
Győri István, képviselő 
Jegyző asszonynak szeretné mondani, hogy ha a polgármester úr a közfoglalkoztatott 
embereket kiviszi a Kerekdombi földjeire vagy Bartucz Pista elviszi dohányt szedni vagy 
fűzni, akkor ne azt mondják, hogy az emberek szabadságon vannak. Jegyző asszonynak 
mondja, a szabadság már legyen kiírva reggel 6 órakor és ne délbe. 
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Bartucz István, településüzemeltető 
 
Győri képviselő azok az emberek ellen beszél, aki munkaidő után pénzt szeretnének keresni. 
 
Győri István, képviselő 
 
A közfoglalkoztatottaknak nem a polgármester úrnál kell dolgozniuk. Amennyiben 
dolgoznak, akkor csak munkaidő után és ne munkaidőben. Munkaidőben az önkormányzat 
munkáját végezzék el. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
Bartucz Istvánt külön kiemeli az előterjesztésben, hogy segítőkész, együtt működő a járás 
települései között a legjobban végzi a közfoglalkoztatókkal a munkát.  
 

/hangzavar/ 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a beszámolót 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
256/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a tiszaalpári foglalkoztatási és az önkormányzati közfoglalkoztatás 
helyzetéről  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek,  
 
 
10.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a tiszaalpári 2343 helyrajzi számú, 6066 Tiszaalpár, Gróf 
 Széchenyi István utca 2/1. szám alatti ingatlan hasznosítása tárgyában  

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

 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Arról a lakásról van szó, aminek rész tulajdonosai voltak és megvásároltak. Jelen állapotában 
az ingatlan nem lakható. Belső hiányosságok vannak, viszont víz, gáz, villany bent van az 
épületben. Javasolja, Legyen egy-két olyan lakás az önkormányzatnak, amiket fiatal 
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házasoknak felajánl megvételre, úgyhogy nem a bérleti díjat fizeti, hanem a lakásának a 
részletét. Addig nem tudnak benne dönteni még az ingatlan fel nincs értékelve. Ha úgy dönt a 
bizottság, hogy egy fiatal házaspárnak ajánlják fel vagy hirdessék, meg és majd kiválasztják, 
ki legyen az, vagy ha úgy dönt, hogy értékesítsék, akkor fel kell értékeltetni és a következő 
testületi ülésre tudják csak behozni. azt gondolja, hogy ha egy olyan fiatal pár kezébe kerül, 
aki nagyon gyorsan rendbe tudja tenni akkor ez az épület lakható lesz. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Azt szeretne kérdezni, ami ugye le is van írva, hogy nincs köztartozás, közüzemi tartozás? Ezt 
úgy gondolja, hogy majd a hivatal fogja megvalósítani, hogy a közmű szolgáltatóhoz 
mindegyikhez menjen el és kérdezze meg? A kezdő részlet befizetésénél le van írva a 20%, de 
ha olyan személy vásárolná meg az ingatlant, aki gyermekkel költözik, oda, ott lehetőség van 
ugye a CSOK -nak az igénylésére. Az összegszerűség nem tudja figyelembe lett-e véve, mert 
az nem úgy van, hogy legalább 20% hanem fixen 20%, illetve előfordulhat, hogy többet  fog a 
CSOK kérni. Illetve 5 évi kamatmentes kölcsön van meghatározva, de még értékbecslés előtt 
állnak és nem tudják mekkora lesz az a tőke rész, amit ki kell fizetni. Akkor ez így kalkulálva 
volt, hogy a havi törlesztő részletet tudja majd fizetni a vásárló. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Értékbecsléstől is függ. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
És még azt kell majd még figyelme venni, ha a vevő a CSOK -ot igénybe szeretné venni az 
ingatlan kifizetéséhez, akkor ott majd szükség lesz energetikai tanúsítványra is. Illetve 
szerepel egy olyan megjegyzés hogy „szakértői értékbecslés” ezt a szakértői szót nem hagyná 
benne mert áthallásos. Nehogy arra gondoljon bárki is, hogy bírósági szakértőt kívánnak 
igénybe venni. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Akkor azt kijavítanánk és beleírnák azt, hogy a „Békés Credit értékbecslését követően” 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Arra gondolt, hogy első körben fel kellett volna értékeltetni és az egyéb feltételeket ráértek 
volna még pontosítani. Világos, hogy mi az irány és az irány az elfogadható, de pontosítást 
igényel még. Azt is érti, hogy szeretne az önkormányzat egy minimális kezdőrészletet ebbe e 
történetbe látni, de vissza van terhelve a vételár, mint magán kölcsön. az önkormányzat és a 
magánszemélyek közötti kölcsön és az nem pénzintézeti kölcsön. Volt még egy olyan kikötés 
hogy visszavásárlási jog az főleg egy CSOK esetén nagyon nehezen elképzelhető. Ezt 
feltételként bele lehet tenni. 
  
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Akkor értékbecslést követően  újra legyen napirenden. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
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Legyen értékbecslés És annak mértékében a feltételeket finomítani kellene, hogy a CSOK-ot 
is igénybe lehessen venni, ha erre jogosult személy jelentkezik 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ha értékesíteni kívánják, akkor fel kell értékeltetni és utána tudnak tovább lépni akkor újra 
testület elé hozzák és a konkrét feltételeket meg tudják határozni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet dr. Csernus Tibor módosító javaslatával, 
miszerint a Békés Credit Kft-vel ingatlan értékbecslésének elvégzése, és a CSOK feltétele 
rendszerének figyelembe vétele a határozat-tervezetben szereplő feltétel rendszer 
felülvizsgálata és a képviselő-testület elé terjesztése. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
 
257/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a  tiszaalpári 2343 helyrajzi számú, 6066 Tiszaalpár, Gróf Széchenyi István 
utca 2/1. szám alatti ingatlan hasznosítása tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
tiszaalpári 2343-as helyrajzi számú, természetben 6066 Tiszaalpár, Gróf Széchenyi István 
utca 2/1. szám alatti ingatlan hasznosítási módjáról a Békés Credit Kft-vel az ingatlan 
értékbecslésének elvégeztetése után, a határozat-tervezetben szereplő feltételrendszernek a 
CSOK feltételrendszerének figyelembevételével történő felülvizsgálatát követően döntsön.  
 
 
 
 
11.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Tájékoztató Dobó utcai (155/2015.(VII.03.)Kth.)határozatról 

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Időközben meghalt a tulajdonos és így a Magyar Állam kezébe került. Ebben a témában 
Lezsák Sándor képviselő úrnak írtak egy levelet kezdeményezték, hogy a 
magántulajdonba lévő romos ingatlanoknak a sorsával valami megoldást 
kezdeményezzen. Bíznak a válaszában. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 



20 

 

 
A járási hivatal reagált már erre a megkeresésre a veszélyességi nyilvánítást illetően. 
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
Nem.  
 

 
 
12.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Bethlen Gábor u. 3. és Alkotmány u. 18. szolgálati lakások 
 felújítása céljából érkezett árajánlatról, valamint statikai szakvélemény kéréséről 

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 

 
Az a gondja ezekkel a felújításokkal kapcsolatban, hogy ha ráköltenek 10 millió 600 e Ft, és 
ha jelen pillanatban ennyit ráköltenek nem biztos, hogy Tiszaalpáron ennek a piaci értéke 6 
millió Ft-nál több lesz. Nem azt akarja mondani, hogy ne újítsák fel az önkormányzat 
ingatlanjait, hanem egyszerűen az a realitás helyzet hogy ma 10 millió Ft-ért Tiszaalpáron egy 
tökéletes lakást lehet kapni, amin semmit nem kell csinálni. 
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
Az árajánlatok bekérése az úgy zajlott, hogy elmentek kettő vállalkozóval megnézték az 
ingatlant. Azt kérték, hogy egy olyan árajánlatot készítsen, ami a legfontosabb munkák 
elvégzésétől az utolsó szög beütéséig minden legyen benne. Pontosan azért, hogy lássák, hogy 
mi minden szükséghez ahhoz, hogy egy gyönyörű ingatlan lakhatására alkalmas lehet. 
Tételenként kérték az árajánlat elkészítését. Ennyit biztos nem fog tudni az önkormányzat 
áldozni az ingatlan felújítására. Viszont vannak olyan munkák, amit egy közfoglalkoztatott is 
meg tudna csinálni. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
 
A települési önkormányzatnak több ingatlanja is van, és ha ezt a több mint tízmillió forint 
összeget ezekre az ingatlanokra fordítanák, akkor mindenképpen olcsóbban tudnak kijönni. 
Ha egy ingatlanra több mint 10 millió Ft áldoznak, akkor mindazon ingatlanok, ami az 
önkormányzat tulajdonában vannak esetleg romos állapotban, dőlő félben van, nem tudják 
helyreállítani. Azért mert a tiszaalpári családok kerülhetnek krízis helyzetbe és főleg a téli 
időkben nem tudnak nekik olyan ingatlan biztosítani, ami átmeneti megoldást nyújtana. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
 Ennyi pénzért nem szabad felújítani egyik lakást sem, de így sem maradhatnak. Egyet meg 
lehet próbálni, eladni ilyen állapotban, ahogy van. 

 
/hangzavar/ 
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dr. Vancsura István, polgármester 
 
Minimális felújításra rászorul mind a kettő, hogy lakható legyen, ha meg szeretnék tartani az 
ingatlan. 
 
Lajos, a bizottság tagja 

 
Meg kellene próbálni eladni 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a 2 ingatlan eladását 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
258/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága  a Bethlen Gábor u. 3. és Alkotmány u. 18. szolgálati lakások felújítása 
céljából érkezett árajánlatról, valamint statikai szakvélemény kéréséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, a két ingatlan 
eladását. 
 
 
13.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Tájékoztató a TOP-os pályázat keretén belül Tiszaalpár és Lakitelek között 
 létesítendő kerékpárútról 

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

dr. Vancsura István, polgármester 
 
Annyi tájékoztatás szeretne elmondani, hogy a TOP -os pályázat része, hogy a megyei 
önkormányzat az eredeti javaslatok szerint két dolgot kíván magánál tartani a közbeszerzést a 
és a nyilvánosság biztosítását. Ha a megyei önkormányzat egyetért azzal, hogy ha mi 
szeretnénk bonyolítani a közbeszerzés nem zárkózik el tőle, de akkor a nyilvánosságot is 
nekünk kell biztosítani. Felmerült az a javaslat is hogy nem csak Alpár-Lakitelek felé kellene 
indítani, hanem a királysaroktól az újfalui részig onnan tovább már kerékpár utat nem lehet 
létrehozni, mert a jelenlegi út viszonyok nem engedik meg. A másik rész az üzemi 
lakóteleptől kellene. Önmagában ezt a két kerékpár utat nem támogatják, csak olyanokat 
támogatnak, amelyek valamilyen módón országos kerékpárúthoz kapcsolódnak. Két variáció 
is van, hogy Alpár határától Lakitelek kerékpárútig terveztessék meg vagy azt a két részt is 
terveztessék bele, mert akkor legalább a tervei elkészülnének ezeknek az utaknak. 
Amennyiben nyer a pályázat akkor 50% előleget kapnak, de tervezéseket mindenképpen meg 
kell előlegezni. Javasolja, közbeszerzésre írják ki. 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Praktikus lehet annak, aki szeret kerékpározni. De sokszor tapasztalja azt, hogy nem veszik 
igénybe a kerékpár utakat. A gyakorlati kihasználása számára nem meggyőző. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Elhangzott az, hogy országos kerékpárúthoz kell csatlakozni, de a 44-es út melletti szakasz 
amibe, be lehetne csatlakozni az sem minősül országosnak, mert vége van a Nyárlőrinci vasút 
állomásnál, az összeköttetés nincs meg tovább Kecskemét felé. Ez sem fog gondot okozni a 
továbbiakban a kerékpárút megvalósítása során? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Nem, mert tervbe van véve. 
 
Győri István, képviselő 
 
Tisztelt képviselő társak a polgármester úr elmondta azt, hogy mit szeretne, hogy szeretne, ő 
nem zárkózik el előle, hogy a kerékpárút megépüljön. A konszolidációs pénz nem erre van, a 
Tiszaalpári település a Tiszaalpári lakosság település érdekeit kellene, hogy szolgálja, és az 
úthálózatot kellene itt Tiszaalpáron helyre hozni. Lakiteleknek is Tiszaalpár csináltassa meg a 
tervet? Ő azt javasolta hozzanak létre Lakitelekkel egy közös Képviselő-testületi ülést, és 
kérdezzék meg, hogy Lakitelek akarja-e ezt a kerékpár utat. Ne a Tiszaalpári emberek 
pénzéből legyen megépítve a kerékpárút. 
 

/Hangzavar/ 

 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A lényeg az, hogy egy árajánlat is közbeszerzési határ felett van, és ki kell írni 
közbeszerzésre. Régóta várják ezt a TOP pályázat kiírását és akkor tudni fogják mi a feladat. 
Ebbe nem kell önkormányzati pénz, ez 100% támogatású, semmi köze a helyi útépítésnek. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az Alföld - Planum Kultúrmérnöki Kft árajánlatát a megvalósítási 
tanulmányra. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
259/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a  TOP-os pályázat keretén belül Tiszaalpár és Lakitelek között  létesítendő 
kerékpárútról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Alföld 



23 

 

- Planum Kultúrmérnöki Kft. ajánlatát – 300 000 Ft+ÁFA fogadja el a megvalósíthatósági 
tanulmányról.  
 
 
14.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a polgármesteri hivatal udvara, a művelődési ház előtti terület, 
 valamint az Alkotmány utcai parkolók térburkolattal történő ellátása vonatkozásában 
 beérkezett pályázatokról 

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

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szeretné kérdezni, hogy a polgármesteri hivatal udvarával kapcsolatban, hogy ez mekkora 
területet fed le. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Úgy gondolja valóban borsos árajánlatokat kaptak. Látva a technológiát, ahogy a térburkolást 
készítik, és ezért tavasszal bemerné vállalni a polgármester hivatal udvarát kellő irányítás alatt 
közfoglalkoztatottak mellett, és így csak anyagköltségbe kerülne. Ehhez külön kellene anyag 
árajánlatokat bekérni. Ha kellő gyakorlatra tennének szert itt az önkormányzat és a 
művelődési ház udvarán, akkor lehetne tovább folytatni. Természetesesen pénzbe kerülne, de 
ez lenne egy minta terület, biztos benne, hogy meg fogják tudni csinálni. A művelődési ház 
elejét nem kell csinálni. A melléképület irányába teljesen a hátsó részt. Az udvar hátsó részét 
lehetne parkosítani, de csak azután miután a gépeket, elviszik innen. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Addig nem tudja, a polgármesteri hivatal udvar burkolatát támogatni még a gépek itt vannak. 
Ha a gépek rá állnak a térburkolatra, akkor rövid időn belül csupa olajfolt lesz. 
 
Győri István, képviselő 
 
Örül neki, hogy a polgármester úr jól beszélt és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke is 
jól beszélt. Ezt a Tiszaalpári önkormányzat 100% -ba saját erőből valósítsa, meg ezért örül 
neki, hogy a polgármester úr azt mondja, hogy anyag ár stb. meg tudják csinálni, mert, vannak 
emberek. Mert erre vétek az adó fizetők pénzét elkölteni. 
 
Bartucz István, településüzemeltető 
 
Ő is nagyon jó ötletnek tartja, de az első neki futásra megpróbálna olyan árajánlatot kérni. Sok 
olyan vállalkozó, aki ezzel foglalkozik és meg kellene oldani úgy, hogy egy személy eljönne, 
aki ért hozzá és a többi embert bevonni a közfoglalkoztatottakból. 
 
Győri István, képviselő 
 
Polgármester úrnak meg kell adnia a jogot, hogy mutassa meg meg tudja csináltatni. 
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dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az Alkotmány utcánál azt javasolja, hogy olyan kivitelezővel, akit akár a pályázók közül 
kitudnak, választani azt azzal készítessék el. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A belső udvarnál érdemes lenne megvizsgálni a csapadék elvezetést is. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Szeretné, ha most elfogadnák ezt az előterjesztést a 2016-os költségvetésbe legyen benne. 
 
Győri István, képviselő 
 
A költségvetés úgy fel van tuningolva a villanyszámlánál most is 29 millió Ft és nem tudja 10 
millió Ft ki lett fizetve. 19 millió Ft-ot a polgármester úr szabadon felhasználhatja. Ilyen 
beruházásokat nem szabad a polgármesternek megengedni, mert oda teszik a pénzt, ahhoz 
már nem sok ész kell, hogy számlákat gyártsanak, már mindenki átesik rajta 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Győri képviselő nagyon jól tudja, hogy működik ez a dolog biztos már csinálta. 
 
Győri István, képviselő 
 
Őt is megkínálták, már de nem fogadta el sose. Ha valaminek 100.000 Ft az ára, akkor ne 
300.000 Ft legyen. Minden egyes tétel arra megy ki, hogy a 2016-os költségvetést fel tudja 
tuningolni, azért lesznek hatalmas paraméterek. A 2016-os költségvetést majd eldugja előlük 
a polgármester lesz majd egy fekete költségvetés és majd mondja „nesze nektek cumizzatok”. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ha valamit akarnak meg lehet csinálni. 
 
Győri István, képviselő 
 
100.000 Ft-ért ők is akarják, de háromszoros áron azért ne legyenek már ennyire „hülyék.” 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A lakosság tájékoztatására mondja, hogy a jelenlegi költségvetésbe a egyetlen egy fillér sincs 
amivel a polgármester  rendelkezik. 
 
Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
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260/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a  polgármesteri hivatal udvara, a művelődési ház előtti terület,  valamint az 
Alkotmány utcai parkolók térburkolattal történő ellátása vonatkozásában  beérkezett 
pályázatokról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérjen be 
anyagköltséget tartalmazó árajánlatot a hivatal udvarára, a beérkezett árajánlatokról, a 
térburkolásra szoruló területekről a 2016. évi költségvetési rendelet tárgyalásakor döntsön. 

  
 
15.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a településrendezési terv kapcsán beérkezett árajánlatokról 

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

 (Előterjesztés anyaga később kerül megküldésre.) 
 
 
Győri István, képviselő 
 
Tisztelt képviselő társak 2018. december 31-ig lejár 3 év van egy új rendezési tervhez bármi 
szabályzók jöhetnek egy új országgyűlési képviselő testület áll fenn, vagy módosíthatnak 
majd 2018-tól. Akkor újra meg kell csinálni és több 10 millió Ft-ba kerül. Ezt a rendezési 
tervet 3-4 telek átalakítás miatt és egyéb kicsinyes dolgok miatt több millió Ft-ért átalakítatni 
nem lehet. Eltelik, egy év mire megcsinálják, utána 2 év múlva újra meg kell, csináltatni 
akkor a következő Képviselő-testület megint rá költ a tiszaalpári emberek pénzéből milliókat. 
Ne nevetessék már ki magukat. Ennyire szét kell tapsolni a pénzt? Ez egy tolvajlás, lopás, 
csalás ez egy bűnszövetkezet. Különböző trükkökkel le lehet nyúlni a pénzeket. 

 

/hangzavar/  

 

Mutyizni azt tudnak, kommunista, bűnöző, maffia banda. 
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
Ami miatt indokolt lenne akár már most is a települési rendezési tervnek a felülvizsgálata az- 
az hogy 2006- ban készült el és 2012-ben felülvizsgálatra szorult de nagyon sok olyan már 
nem aktuális dolgot tartalmaz a helyi építési szabályzat ami az országos törvényekkel már 
nem áll összhangban emiatt nagyon sok ember nem úgy építkezik ahogy szeretne. 
 
dr, Vancsura István, polgármester 
 
Ha 10 pontot most megcsináltatják 10 hónap alatt 560.000 Ft+Áfa-ért, akkor letudják ezt a 10 
pontot, de ha most csináltatnak egy újat szintén 10 hónap alatt, akkor 3 évig még mindig 
rengeteg probléma adódhat, ami miatt majd újra módosítani kell. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Az a kérdése hogy ez az 560.000 Ft+Áfa minden szükséges módosítást érint-e? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Nem csak ezt. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja  
 
Erre nem lesz, majd pályázati pénz ezt az önkormányzatnak kell kifizetni. 
 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Az adósságkonszolidációból, ami bemaradt pénzösszeg azt lehet majd Települési Rendezési 
Tervekre is fordítani. Jövőre, ha benyújtja az önkormányzat a pályázatot, akkor arra is 
lehetne. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja  
 
Úgy gondolja a z 560.000 Ft+Áfa kellene elfogadni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Rédeiné Bondor Klára árajánlatát. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
261/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a  településrendezési terv kapcsán beérkezett árajánlatokról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Rédeiné 
Bondor Klára EV. ajánlatát fogadja el 560 000 Ft+ÁFA vállalási díjért, 10 hónap vállalási 
határidővel 
 
 
16.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Települési Értéktár, valamint Települési Értéktár Bizottság 
 létrehozására 

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

 
dr. Vancsura István, polgármester 



27 

 

 
Eddig értéktár bizottság nélkül működött a településünk és ahhoz, hogy pályázatban és egyéb 
helyeken tudjon, szerepelni ahhoz szükséges a Képviselő-testület által elfogadott értéktár 
bizottság ezt be kell jegyezni a megyei értéktár bizottságba. A megyei értéktárba már 6 
tiszaalpári érték szerepel. 
 
Győri István, képviselő 
 
Polgármester úrnak ez megint egy nagy fellendülése, most jelen pillanatban ehhez még semmi 
nincsen. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
 
Szeretné kérdezni Ildikót, hogy milyen szempontok alapján történt a kiválasztás illetve milyen 
munkálatokat tudnak ebbe a nemes feladatban vállalni. 
 
Sztakó Ildikó, könyvtárvezető 
 
A HUNGARICUM törvény azt a lehetőséget biztosítja, hogy a településen Értéktár 
Bizottságot hozzanak létre ez nem kötelező, de lehetőség. Pályázatokat nem tudtak beadni, 
mert nem volt helyi értéktár bizottság. A szempontok, ami alapján kiválasztásra kerültek a 
tagok, az ő saját személye onnan indult, hogy eddig ezt a munkát bizottság nélkül ő végezte. 
Bártol Réka a természeti értékek miatt. Kővágóné Kálmán Klára Pályázat író tapasztalata van 
és az elszámolásban is járatos. Török Józsefné a gobelin miatt, kapcsolata van a 
kézművesekkel. A szervező készsége nagy segítség. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
262/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Települési Értéktár, valamint Települési Értéktár Bizottság létrehozására 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
alábbiak szerinti Települési Értéktár Bizottságot hozza létre: 
 
Elnöke: Sztakó Ildikó Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár vezetője. 
Tagjai:  
Bártol Réka, Tiszaalpár, Jókai Mór utca 17. 
Kővágóné Kálmán Klára, Tiszaalpár, Honfoglalás utca 1. 
Török Józsefné, Tiszaalpár, Kádár Lajos utca 37. 
 
A Képviselő-testület a Települési Értéktár megalakításával és működésével kapcsolatos 
eljárási szabályokra vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező működési szabályzatot 
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elfogadja, valamint kérje fel a Polgármestert, hogy a testület döntéséről a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét tájékoztassa 
 
 
17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Bársony Mihály, a népművészet mesteréről készített szobor 
költségeiről 

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

 
dr. Vancsura István polgármester 
 
A szobor költségvetéséből, amit ki kellene fizetni abból még 1.500.000 Ft hiányzik plusz 
97.608 Ft ami a szobor hátulján található írás van. Igaz már 1 millió Ft-ot megszavazott a 
Képviselő-testület és ebből 800.000 Ft lett átutalva. Így ebből 200.000 Ft megmaradt plusz 
megmaradt még 500.000 Ft, amit a Képviselő-testület megszavazott rendezvényekhez. Ez az 
összeg akkor már 700.000 Ft -al csökkenne, és a polgármester úr 200.000 Ft-ot felajánl ehhez. 
Így a maradandó összeg 597.000 Ft  amit a Képviselő-testületnek kellene megszavazni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A 2015. februári árajánlat, ami kerek 6 millió Ft-ról szólt az tartalmazta-e a szobor költségei 
vonatkozásában a kő részét, ideszállítását, előkészítését, stb? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A 6 millió Ft a következőket fedezte 1/1 modell, rezsi, gipszöntés, bronzöntés,felállítás, 
tiszteletdíj.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Akkor ebbe nincs benne az alap, az egy plusz költség 1 millió Ft körüli tétel. Az 
önkormányzat már fizetett 1 millió Ft-ot arra a kőnek a költsége az ide szállítás, összerakás az 
nagyságrendileg körülbelül ennyi. Az összköltségvetésből ez 3,5 millió Ft. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A kő, amin ül a szobor, annak az ide szállítása, annak a felállítása az milyen pénzből volt. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Úgy tudja 1 millió 200.000 Ft körül. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Akkor ebbe benne van az-az 1 millió Ft, amit megszavazott az önkormányzat, hogy arra 
fordítanak. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 
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Ezt pontosan nem tudja megmondani. 
 
Kiss Lajos,a bizottság tagja 
 
Akkor az összköltség 7.200 000 Ft. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A szobrász ebből még nem kapott pénzt. Volt egy pályázat a művelődési minisztériumban, 
ami sajnos nem nyert. Az pénz, amire számítottak a pályázati pénz az sajnos nem sikerült. 
 
Kiss Lajos,a bizottság tagja 
 
A papír szerint eddig benne van 7.297.00 Ft-ba ebből van 4.500.000 Ft 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A lényeg a művész úrnak 1.5000.000 Ft kellene átutalni ebből 500.000 Ft, ami a 
rendezvényekről megmaradt.  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Az 500.000 Ft az nem maradt meg. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
András az 500.000 Ft az nem lett felhasználva? 
 
Kerekes András 
Az nem lett felhasználva. 897.000 Ft lett elköltve a Mihály napra, de ennél többet költöttek, 
csak voltak felajánlások. Így az 500.000 Ft-hoz nem kellett hozzányúlni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Szerényi Béla vállalta be ennek a szobornak a teljes bonyolítását. Sajnos egyik pályázat sem 
nyert, amit az Emberi Erőforrások Minisztériumától reméltek. Alapjaiba erre volt alapozva a 
szobor. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: (1 fő nem vett részt a szavazásban.) 
 
263/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a  Bársony Mihály, a népművészet mesteréről készített szobor költségeiről 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalékkeretéből 800.000 Ft-ot biztosítson a 
Bársony Mihály szobor költségeire, továbbá bruttó 97 608 Ft-ot a szoborhoz tartozó tábla 
elkészítésére 
 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 20:32 órakor 5 perc szünetet rendelt el. 
20:37 órakor Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke megnyitotta a Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság ülését 
 
18.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Siketek Női Futsal Bajnokok Ligáján való részvételhez támogatás 
 biztosításáról 

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

 
 Hozzászólás nem történt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
264/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Siketek Női Futsal Bajnokok Ligáján való részvételhez támogatás 
biztosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Győző 
Tillának 6067 Tiszaalpár, Kátai sor 28. szám alatti lakos részére nettó 50.000,-Ft támogatást 
biztosítson a Siketek Női Futsal Bajnokok Ligáján való részvételhez. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
265/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Siketek Női Futsal Bajnokok Ligáján való részvételhez támogatás 
biztosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Győző 
Tamarának 6067 Tiszaalpár, Kátai sor 28. szám alatti lakos részére nettó 50.000,-Ft 
támogatást biztosítson a Siketek Női Futsal Bajnokok Ligáján való részvételhez. 
 
 
 
 
19.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 helyi adókról szóló …….…/2015. (…………..) Ör. sz. rendeletéről 

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

 
Győri István, képviselő 
 
Idegen forgalmi adóból nagyon kevés bevétele van a tiszaalpári önkormányzatnak. Nagyon 
sok idegen van Tiszaalpáron, itt vannak albérletbe és nincs munkavállalási engedélyük, és ha 
nincs engedélyük, akkor idegen forgalmi adót kötelesek fizetni, még ha magán házaknál 
vannak is. 

/Hangzavar/ 

 
dr. Csernus Tibor,a bizottság tagja 
 
Két dolgot szeretne mondani, hogy a rendelet-tervezetben a 3§ 1. bekezdés úgy gondolja 
ebben a szituációban nem indokolt, illetve a 3§ d,) pontja esetében van, hogy 3000 Ft onnan 
hiányzik „/nap.” 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ez most vonatkozik helyi árusokra is. 
 
dr. Csernus Tibor,a bizottság tagja 
 
Nem, mert az nem ipar hanem szolgáltatás. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta dr, Csernus Tibor által módosított rendelet-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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266/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a  Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének helyi 
adókról szóló 27/2015. (XII.14) Ör. sz. rendeletéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
helyi adókról szóló 27/2015. (XII.14) Ör. sz. rendeletet megtárgyalta és elfogadásra javasolta 
a Képviselő-testületnek, 
 
 
 
20.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 2016. év I. félévi munkatervéről 

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

Hozzászólás nem történt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
267/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a  Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. év I. 
félévi munkatervéről 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek,  
 
 
21.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Buri Zsuzsanna személyi edző és fitness-wellnes instruktor 
 terembérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelméről 

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

 
Hozzászólás nem történt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
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Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
268/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a  Buri Zsuzsanna személyi edző és fitness-wellnes instruktor  terembérleti 
díj mérséklésére vonatkozó kérelméről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek,  Hogy Buri 
Zsuzsanna személyi edző és fitness-wellnes instruktornak az Árpád Művelődési Ház 
nagytermének használatát bruttó 2.540,-Ft/óra bérleti díj helyett bruttó 1.270,- Ft/óra 
mérsékelt díj ellenében teszi lehetővé. 
 
 
 
22.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Kovács Jánosné terembérleti díj mérséklésére vonatkozó 
 kérelméről 

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

Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
 
Nem először fordul elő, hogy a terembérleti díj mérséklését kérik a terem használók. Nem 
kellene ezt a terembérleti díjat csökkenteni. Nem ez lenne a megoldás? 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
Nem, mert ha vidékiek, vagy árusok jönnek, azoknak fizetni kell. 
 
dr, Csernus Tibor, a bizottságtagja 
 
Mennyi résztvevője van ezeknek a foglalkozásoknak, mert 2-3 emberért ne tartsák nyitva a 
művelődési házat, ne azért csökkentsék le a bérleti díjat, hogy 2-3 emberrel is működő képes 
legyen, hanem akkor legyen egyfajta korlátozottság. 
 
Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
Most fogja kezdeni 
 
dr, Csernus Tibor, a bizottságtagja 
 
Határidő nélkül adjuk ezt a bérleti lehetőséget. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
269/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a  Kovács Jánosné terembérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelméről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Kovács 
Jánosné Tiszaalpár, Esze Tamás utca 2. szám alatti lakosnak, az Árpád Művelődési Ház 
nagytermének használatát bruttó 2.540,-Ft/óra bérleti díj helyett bruttó 1.270,- Ft/óra 
mérsékelt díj ellenében teszi lehetővé. 
 
 
 
23.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Tájékoztató Miniszterelnökséget vezető Miniszter válaszleveléről 

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
 
Van ennek a levélnek egy nagyon fontos mondata. „Felhívom a polgármester úr figyelmét az 
Mötv. 104§ (2) bekezdésére, miszerint ha a Képviselő-testület fenntartja a kezdeményezését, 
az eredmények elérést követő év január 31-ig – az önkormányzati választás évének 
kivételével – korábbi felterjesztésének kiegészítésével ismételheti meg a kezdeményezését. 
Így nem szükséges új, teljes körű pályázati anyag előkészítése a település költségvetésének 
terhére.” 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Ő is felhívná egy bekezdésre a figyelmet. „Magam is fontosnak tartom, hogy a helyi 
önkormányzat rendelkezésre álló költségvetési kereteket tisztességesen, tudatosan a lakosság 
valódi igényeinek megfelelően használja fel település, így szükséges annak a felmérése, hogy 
a várossá nyilvánítással kapcsolatos jogi szabályozás milyen kereteteket enged a pályázni 
kívánó településeknek.” Nem látja gyakorlati esélyét, hogy ebből legyen valami. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Arról ne mondjanak le, hogy módosítatják, a jelenlegi szabályozásnak, a jelenlegi városoknak 
fele, nem felel meg ennek. Igaza van képviselő úrnak, hogy már sok pénzt elköltöttek, de ne 
adják fel 
 

/hangzavar/ 
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24.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy:Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi várossá 
 nyilvánítási kezdeményezésről 

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

 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Amennyiben sikerül elérni jogszabályváltozást, akkor 200.000 Ft-ot ő is felajánl. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy ne adják be a 2016-os évfordulóban a várossá nyilvánítási 
pályázatot. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 1 fő nem szavazott. 
 
270/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi várossá  nyilvánítási 
kezdeményezésről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testületnek, hogy ne nyújtsanak be 
várossá nyilvánítási pályázatot a 2016. évi fordulóban. 
 
 
 
25.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés BÁRSONY 100 emlékév megrendezéséhez kapcsolódóan végzett 
munka elismeréséről 

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

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Hozzászólás nem történt. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
271/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a BÁRSONY 100 emlékév megrendezéséhez kapcsolódóan végzett munka 
elismeréséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, és ezúton 
kifejezi köszönetét a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola, a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda, a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat működtetésében lévő Konyha, a 
Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal, valamint Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
dolgozóinak a BÁRSONY 100 emlékév megrendezéséhez kapcsolódóan végzett munkájukért. 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ezúton kifejezi köszönetét az 
alábbi személyeknek a BÁRSONY 100 emlékév megrendezéséhez kapcsolódóan végzett 
munkájukért, segítségükért: 
 
Török Józsefné kiállítás-szervező, 
Bársony Andrásné pedagógus, Bársony Mihály lánya, 
Boros Béláné klubvezető, 
Kiss Jánosné klubvezető, 
Vitéz Kiss Imre klubvezető, 
Kiss Mária óvodavezető, 
Novák Imréné óvodavezető helyettes, 
Szederkényi Zoltánné nyugalmazott pedagógus, az Emlékév tudósítója, 
Barna Anita szervező tag, 
Boris Ferenc köztisztviselő,   
Kerekes András szervező tag, 
Győri Istvánné iskolaigazgató, 
Bondár Enikő pedagógus, 
Bartucz István település-üzemeltető. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bársony Mihályról készült 
emlékplakett adományozásával kifejezi köszönetét az alábbi személyeknek a BÁRSONY 100 
emlékév megrendezéséhez kapcsolódóan végzett munkájukért: 
 
Illés Renáta, tűgobelin készítője. 
Biczók Mihály nyugalmazott jegyző, bizottsági elnök. 
Horti Sándor művészeti vezető. 
 
 
26.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola karácsonyi 
műsorának fellépőjéről 

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök /dr. Vancsura István polgármester  
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Győri István, képviselő 
 
A polgármester úgy adja be a papírt, hogy 130.000 Ft+ÁFA – val, útiköltség plusz fellépési 
díj, plusz. Ez 350.000 Ft mondhatni ez 200 % -al majdnem több. Ezt nem lehet vissza 
ellenőrizni. Elege van már a polgármester „hülye demagóg, hülye szövegétől” 

 

/hangzavar/ 

 

 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Nincs az országba még egy ilyen testület, aki ezeket eltűri. 
 
Győri István, képviselő 
Nem úgy kellene beterjeszteni, hogy 130.000 plusz ez ,meg plusz az.   
 
Kerekes András 
 
130.000 Ft áfával, zárójelben van írva, hogy ez tartalmazza a fellépő díjat meg az úti 
költséget. Nincsenek pluszok. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
272/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola karácsonyi műsorának 
fellépőjéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, „NAGY 
MOLNÁR DÁVID BŰVÉSZ FELLÉPÉSE” 
 
 
 
27.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy:Előterjesztés Polgárőrség kérelméről 

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

 
Győri István, képviselő 
 
450.000 Ft kapott a költségvetésből a polgárőrség, de nem arra, hogy táncmulatságot 
rendezzenek belőle. Most módosítják azt, hogy családegyesítés 450.000 Ft-al, hogy,„síbolják” 
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el a pénzt, meg utólag számlázzák le maguknak a pénzeket. Ehhez segédkeznek, amit 
polgármester úr nap, mint nap megcsinál tételesen önkormányzatnál.”Ha ehhez asszisztáltok 
akkor bűnözők vagytok ti is”.”Bűnösök között cinkos, aki néma”. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság tagja 
 
Kérem, a képviselő urat ne személyeskedjen. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ezt hallgatják folyamatosan. 
 
Győri István, képviselő 
Hallgassa is polgármester úr, mert nem elsíbolni kell a pénzeket. Adják vissza a lakosságnak a 
pénzeket. „Zsivány, lelki nyomorékok vagytok”. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke kérte, hogy szó szerint tartalmazza a jegyzőkönyv 
Győri István képviselő hozzászólását. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Nem akart hozzászólni csak azért teszi, hogy a tisztán látás is meg legyen minden képviselő 
társa részéről. Nem arról van szó, hogy 450.000 Ft –ot akarnak elszámolni a polgárőr napnak 
a terhére, hanem azt mondták, hogy 450.000 Ft támogatást kaptak, amibe bizonyos 
költségeket nem tudtak beletenni. És azt kérik az önkormányzattól, hogy járuljon hozzá 
ahhoz, hogy ezeket a költségeket is az elszámolásba be tudják vonni. 

 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Elég sok éjszakájuk rá megy a polgárőröknek az éjszakázásra, és ha rendeznek is egy ilyen 
családi napot. Ezt a minimális összeget, nem kell tőlük sajnálni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
273/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Polgárőrség részére megállapított támogatás felhasználásáról, támogatási 
szerződés módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Tiszaalpári Polgárőrség részére a 23/2015.(II.12.) Kth. szerint megállapított 450 000 Ft 
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összegű támogatást a Tiszaalpári Polgárőrség a 2015. évben megrendezett Polgárőr Családi 
Nap költségeire használhassa fel. 
 
 
28.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság részére megállapított 
 támogatás felhasználásáról 

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

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Hozzászólás nem történt. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
274/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság részére megállapított  támogatás 
felhasználásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, járuljon hozzá, 
hogy a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság részére megállapított 150 000 Ft összegű 
támogatás a Tiszaalpár, Szent Imre tér 15. sz. alatt található KMB iroda felújítására kerüljön 
felhasználásra. 
 
 
29.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 ………../2015.(…..) Ör. számú önkormányzati rendeletére a pénzbeli és természetbeni 
 települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) Ör. számú önkormányzati rendelet 
 módosításáról 

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

dr. Vancsura István, polgármester 
 
Azért javasolták az 1 hónapot az előzetes 2 hónap döntése ellen, mert van olyan 
közfoglalkoztatott, akinek pár napja hiányzott, ahhoz, hogy meg tudják kapni ezt a karácsonyi 
települési támogatást. 
 
Győri István, képviselő 
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Tisztelt képviselő-társak annyit szeretne mondani, hogy megszavazták, azzal nincs is gond, 
hogy az újszülöttek megkapták, azzal sincs gond, hogy akik az önkormányzatnál dolgoztak 
azok is megkapják. Akikkel gond van azok a nyugdíjasok ….  

 

(hangzavar) 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
275/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2015.(XII.14.)Ör. számú önkormányzati rendeletére a pénzbeli és természetbeni 
települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) Ör. számú önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) Ör. számú 
önkormányzati rendelet módosítását megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek. 
 
 
 
30.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy Előterjesztés Csátalja Községért Közalapítvány támogatásáról 

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

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Hozzászólás nem történt. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
276/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Csátalja Községért Közalapítvány támogatásáról 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy30 000 Ft 
összeggel támogassa Csátalja Községért Közalapítványt. 
 
 
31.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy Tájékoztató Felkelő Nap Szociális Szövetkezet Pusztazámor bemutatkozó 
 anyagáról 

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

 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Igaz nincs benne a napirendi pontba, de Tiszaalpáron az első szociális szövetkezettel 
kapcsolatban, úgy tudja 2 éve a bejegyzés megtörtént, de effektív munkavégzés nem történik, 
és nehogy egyszer a cégbíróság szóvá tegye. Javasolja, hogy a következő testületi ülésre 
hozzák be és nézzék, meg milyen formában tudják ezt a szövetkezetet fenntartani, 
működtetni. A másik szociális szövetkezetről csak tájékoztató van egy úriember, aki 
megkereste és Alpárral komoly tervei vannak. 
 
 
32.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy Tájékoztató az iskolákat működtetők támogatásáról 

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

 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Tájékoztatásul mondja, hogy ugye azt mondták, minden évben 15 millió Ft ráfordítanának az 
iskolára. De mikor döntöttek az iskola sorsáról akkor még nem tudták, hogy körülbelül 4-5 
millió Ft-os támogatást kaptak volna. 
 
 

/hangzavar/ 

 
33.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy Előterjesztés járdaépítési kérelem elbírálására 

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

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
277/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a járdaépítési kérelem elbírálására 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Simonyi 
István 6066 Tiszaalpár Dózsa Gy. U. 35. szám alatti lakos kérelmét támogassa és az ingatlana 
előtti szakaszon történő járdaépítés anyagának költségét 74.145,- Ft erejéig biztosítsa, azzal, 
hogy a kérelmező a munkálatokat 2015. december 31. napjáig köteles elvégezni vagy 
elvégeztetni, mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást kamattal együtt kell az 
önkormányzat felé visszafizetnie. 
 
 
 
34.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Javaslat a régi számítógépek eladományozására 

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

Győri István, képviselő 
Ha el lesznek ajándékozva a számítógépek, akkor nagyon szeretné látni a névsort hogy, 
kikapja meg. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
Nemes célnak és jónak tartja. De mikor olvasta a javaslatot rögtön az jutott eszébe, hogy 
2013- ban azért küzdöttek, hogy a nemzetiségi önkormányzat egy számítógépet kapjon, 
hozzájusson. Akkor nem volt, most meg fel van tornyosulva. Ezt megjegyzésként szerette 
volna hozzátenni.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Néhány gépről van szó, amihez nincs semmi, azt szeretné kérni, ha már adnak, ilyen 
adományt akkor egészítsék ki  klaviatúrával egérrel, hogy komplett legyen. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
278/2015.(XII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a régi számítógépek eladományozására 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 
engedélyezze, az önkormányzatnál, illetve a Polgármesteri Hivatalnál található elavult, nem 
használt számítógépek, illetve informatikai eszközök a településen élő rászoruló családoknak 
adományként átadásra kerüljön. 
 
 
 
 
35.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy Bejelentések 
 
 
 
 
Győri István, képviselő 
 
Be van kamerázva a Petőfi utca a vadászház felé, és mégis le tudják rakni az emberek 
szemetet. Azt nem érti, hogy- hogy nem fogtak még ott meg senkit. A másik dolog, 
megkezdődtek a fa kivágások. Lehet, hogy még valaki küldi is őket oda, feltételezi, mert, 
hogy senkit nem fognak meg soha. Így nem kell csodálkozni, ha 2000 q fát szét tudnak 
osztani a faluba, anélkül, hogy a polgármester úr és a rendőrség látta volna, és amibe részt vett 
a polgármester esetleg. Nem tudja, hogy részt vett-e és milyen szinten, a gyanú felmerül. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Nyugodtan vádaskodjon képviselő úr mást nem is tud. 
 
Győri István, képviselő 
 
Aki kiveszi az iktatóból a 30.000 Ft-os szociális segélyes papírt, és kamatmentes hitelre 
átíratja az milyen ember? Ajtai Zoltánnénak, lett adva 20.000 Ft szociális segély, és Ajtai 
Zoltánnak 30.000 Ft, majd a polgármester átíratja kamatmentes hitelre az Ajtai Zoltánnét. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Hozza el képviselő úr légy szíves ezt az iratot. 
 
Győri István, képviselő 
 
El van téve dr. Csernus Tibornak meg is mutatta. 
 
Bartucz István, településüzemeltető 
 
Két fa tolvaj ellen folyik eljárás. 
 
Kerekes András 
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Művelődési ház főbejárata életveszélyes, gyorsan kellene tenni ellene valamit. Van-e garancia 
rá? 
 
Bartucz István, településüzemeltető 
 
Az a vállalkozó, aki felújította a művelődési házat ő sértette meg a markolóval, akkor be is 
vállalta, hogy majd garanciába megcsinálja, és ha majd lesz komolyabb javítás a művelődési 
háznál, akkor egybe meg lesz majd csinálva. 
 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 21:42 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább 
munkáját. 

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

 
 


