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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám:406/2016. 
 
 
 

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

Bizottságának 2016. január 29-én 17:00 órakor tartott soron következő 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) 
  dr. Menyhárt Anett jegyző 

dr. Vancsura István polgármester 
  Győri István 
 
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
   Ajtai Elmeér CNÖ képviselő 
   Kerekes András hangtechnikus 
   Győri Anikó újságíró 
   Hlavati Beatrix 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Demeter Terézia 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 17:05 órakor megállapította, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte dr. Csernus Tibor bizottsági tagot. 
Megkérdezte dr. Csernus Tibort elfogadja-e a felkérést? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, zárt üléssel kezdődik a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülés, és a többi napirendi 
pont e szerint módosulna. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül el-
fogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét.       
 

dr. Vancsura Zoltán 17:07 órakor megérkezett a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság      
ülésére 

Így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma 6 fő 
                                                                                                                                                                                                                                                          
Napirendi pontok:  
 

ZÁRT ÜLÉS 
1. Előterjesztés Guzsik Zoltán önkormányzati lakás iránti kérelme tárgyában 

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

NYÍLT ÜLÉS 
2. Előterjesztés a 2016/2017-es nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának meghatá-

rozásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Kiss Mária óvodavezető 
 

3. Előterjesztés a Local Agenda – A Fenntartható fejlődés helyi programjának elfogadásáról 
2015-2020 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

4. Előterjesztés Papp Kálmán, Venter László kérelme „Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy” 
használatához 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

5. Előterjesztés Tiszaalpár, Mátyás király utca 2. szám alatti társasház módosított és egysé-
ges szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának elfogadásáról   
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

6. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás felülvizsgála-
táról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

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

8. Előterjesztés a 2016-ban megrendezni kívánt programokról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
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9. Előterjesztés az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett nagyközségi 
megemlékezésről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 
 

10. Előterjesztés közmeghallgatás időpontjáról, helyéről, napirendi pontjairól  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

11. Tájékoztató a Bizottság, a Képviselő-testület 2015. évi II. félévi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök /dr. Vancsura István polgármester  
 

12. Előterjesztés Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Középiskolája, Szakiskolája, Speciális 
Szakiskolája és Kollégiuma oktatási intézménnyel való együttműködési megállapodás 
megkötése tárgyában az iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  / dr. Vancsura István polgármester  
 

13. Előterjesztés dr. Vancsura István polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváha-
gyásáról, tájékoztatás 2015. évi szabadság felhasználásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
              dr. Menyhárt Anett jegyző  
 

14. Előterjesztés a tiszaalpári 194 helyrajzi számú, természetben 6066 Tiszaalpár, Bethlen G. 
u. 9 és 11. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 

15. Előterjesztés finanszírozási szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  / dr. Vancsura István polgármester  
 

16. Előterjesztés Torda testvértelepülésről érkezett meghívásról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  / dr. Vancsura István polgármester  
 

17. Bejelentések. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 17:17 órakor nyílt ülés keretében folytatta tovább 
munkáját. 

 
2.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Előterjesztés a 2016/2017-es nevelési évben az óvodai beiratkozás               
 időpontjának  meghatározásáról 

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Kiss Mária óvodavezető 
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Hozzászólás nem történt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta az alábbi határozatot. 
 
2/2016.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 2016/2017-es nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának meghatáro-
zásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek,hogy a  
2016/2017-es nevelési évben Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat fenntartásában lévő 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodába az óvodai beiratkozás időpontja:  2016. április 20-
án szerdán 800-1600 óráig,  2016. április 21-én csütörtökön 800-1600 óráig. Felkéri dr. 
Menyhárt Anett jegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói közlemény közzétételére. 
 
 
3.) Napirendi pont:  

 
 Tárgy: Előterjesztés a Local Agenda – A Fenntartható fejlődés helyi programjának el
 fogadásáról 2015-2020 

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

Győri István, képviselő 
 
Nem tudja ennek az anyagát olvasta-e valamelyik képviselő-társa, ami e-mail-be el lett küld-
ve. A 2010-2015-ös fent van Tiszaalpár honlapján. Már át lett alakítva? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A honlapon is a 2015-2020-as van fent. 
 
Győri István, képviselő 
 
Akkor már frissítve van? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Nem frissítve, Győri Istvánnéval ma telefonon egyeztetek. A képviselők megkapták december 
körül, a honlapra is felkerült egy időpontban, majd most újra ki lett küldve a napokban, né-
hány lakossági észrevétel érkezett, voltak benne minimális elírások. És ami most kiment e-
mailbe az már a felülvizsgált. 
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Győri István, képviselő 
 
Jelezte korábban, hogy ő szeretné írásban is megkapni, mert az írás az nem vész el, mert a 
honlapon újra lehet szerkesztgetni, írogatni. Szeretné megkérdezni a polgármester urat, és a 
jegyző asszonyt, hogy ez az új, ami most fent van ebben esetleg van-e olyan, hogy az öntözési 
rendszer kiépítése, vagy ehhez hasonló dolgok, vannak-e a 2015-2020-ig prioritások között. 
Mert a 2010-2015 között nem találta.  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
2015. december 17-én lett feltéve a 2015-2020-ig. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az ilyen mértékű öntözés fejlesztés meghaladja a település jogkörét, azért nincs benne. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta az alábbi határozatot. 
 
3/2016.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Local Agenda – A Fenntartható fejlődés helyi programjának el fogadásáról 
2015-2020 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta, javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzata a Local Agenda – A Fenntartható fejlődés helyi programja 2015-2020 c. do-
kumentumot, annak tartalmát fogadja el.  
 
 
4.) Napirendi pont:  

 
 Tárgy: Előterjesztés Papp Kálmán, Venter László kérelme „Tiszaalpári Helyi Termék 
 Védjegy” használatához 

 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. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta az alábbi határozatot. 
 
4/2016.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Papp Kálmán kérelme „Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy” használatához 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Papp 
Kálmán, 6065 Lakitelek, Felső Alpár 4. sz. alatti lakos „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használa-
tára vonatkozó kérelmét, és engedélyezze a védjegy használatát. Felkéri a polgármestert, hogy 
az önkormányzat nevében a kérelmezővel kösse meg a Védjegyhasználati szerződést. 
 
 
 Tárgy: Venter László kérelme „Tiszaalpári Helyi Termék  Védjegy” használatához 

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

 
Győri István, képviselő 
 
Venter László mit termel? 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Füstölt mangalica hústermékeket. 
 
Győri István, képviselő 
 
Mi érdeke fűződik a tiszaalpári önkormányzatnak ahhoz, hogy védjegyhasználati kérelmet 
adjon ki a Lakitelki termelőknek, mikor szankcionálni kellőképpen nem tudhatjuk, ha véletlen 
olyan termék jelenik meg a piacon, ami Tiszaalpár hírnevét veszélyeztetheti, a tiszaalpári ter-
melőket jobban tudjuk szankcionálni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta az alábbi határozatot. 
 
5/2016.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Venter László kérelme „Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy” használatához 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Venter 
László 6066 Tiszaalpár, Csongrád úti körzet 30. sz. alatti lakos „Tiszaalpár Helyi Védjegy” 
használatára vonatkozó kérelmét és engedélyezze a védjegy használatát. Felkéri a polgármes-
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tert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezővel kösse meg a Védjegyhasználati szerző-
dést. 
 
 
5.) Napirendi pont:  

 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár, Mátyás király utca 2. szám alatti társasház módosított 
 és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának elfogadásáról   

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

Bartók István, a bizottság tagja 
 
Véleménye szerint kár volt társasháznak meghagyni. Nem biztos, hogy bérlőt kellene oda 
engedni, főleg ha kibővített rendelő lesz. Társasház nélkül működött Újfalun az Ady Endre 
utcába, ahol orvosi rendelő és lakóház is van, az sem társas ház. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

 
Pályázat előtt áll ez az ingatlan egység, az orvosi rendelő, a pályázat vonatkozásában is cél-
szerű meghatározni, hogy mire lesz ez a fejlesztési pénz elköltve. Ennek megfelelően    tulaj-
donlappal igazoltan orvosi rendelőként működő egység lesz a pályázathoz benyújtva, hogy 
erre fog a pénz elköltődni. Ez a fizikai megosztás mindenféleképpen célszerű abból a szem-
pontból, hogy minél konkrétabban orvosi rendelőként működő egységet határoljon körül. 
 
Győri István, képviselő 
 
Rendelkezik társasházzal és átlátja ezeket a törvényeket. Ennél a lakásnál most két tulajdonos 
van, nagy veszteséget okoznak Tiszaalpár lakosságának, és a tiszaalpári önkormányzatnak, az 
miatt is, hogy tulajdonképpen az orvos 54% - al többségi tulajdon résszel rendelkezik, és amit 
ő mond azt a másik 46% nem tudni, hogy kinek lesz a tulajdona, az köteles továbbra ugya-
núgy fizetgetni. Maradjon továbbra is önkormányzati tulajdon így egybe, el lehet választani, 
és a beruházásokat egybe lehet alkalmazni. De ha véletlen baleset éri akkor az se biztos, hogy 
ez továbbra is orvosi rendelőként fog funkcionálni, akkor kiszedi majd ennek a hasznát. Ezt 
nem szabad megszavazni a Képviselő-testületnek. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Lényeges dolog, hogy technikailag társasházként működik és ez így a két egységet jól körül 
határolható módon lefedi, hogy mi lakás és mi orvosi rendelő. Ennek a társasháznak nagyon 
sokáig egy tulajdonosa lesz. Ez évek óta fennálló állapot ez a társasházas állapot, azzal a kü-
lönbséggel, hogy akkor még az orvosi rendelő számára még kisebb terület állt rendelkezésre, 
most az orvosi rendelőhöz hozzá csatolnak még egységet, ez az összes különbség az eddigi-
ekhez képest. 
 
Győri István, képviselő 
 
És ki diktálhat, a többségi tulajdonos? 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Mind a kettőnek az önkormányzat a tulajdonosa. Az orvos, az használó nem tulajdonos. A 
tulajdonosi jogokat a tulajdonos gyakorolja. 
 
Győri István, képviselő 
 
Az a véleménye, hogy összeférhetetlenség áll fenn a két Vancsura és dr. Csernus Tibor között 
is, aki ezt a szerződést előkészítette. Lehet nagyon jó szerződést csinálni, mint ahogy a Tiszá-
nál is, hogy 200 milliót vesztettünk, Itt is garantálja, hogy nagyon sokat fognak veszteni, az ő 
véleménye hogy, vagy képviselő legyen, vagy ügyvéd, de ügyvédként nem vállalta volna el 
ezt a szerződést. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Egyetért az ügyvéd úr jogi állásfoglalásával. Két apró igazítást szeretne javasolni, fel van tün-
tetve az Alapító Okiraton a közös tulajdon részeknél, hogy személygépkocsi tároló 16,5 m2 
valamikor valóban volt ilyen, de ez már nem létezik, az anyagtároló az meg van, és ez két 
helyen is szerepel, ennek szeretné kérni majd a törlését. 
 
Bartók István, képviselő 
 
Az önkormányzat tulajdona az egész épület. Győri István képviselő, emlegeti az 54%-ot meg 
46%-ot, itt az eszmei hányadról a használati százalékról van szó, semmi köze a tulajdonjog-
hoz. 
 
Győri István, képviselő 
 
Ezt a társasági törvényt dr. Csernus Tibor csak lemásolta, azt hiszi, mekkora munkája fekszik 
benne, de ez egy nagy nulla munka.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a dr. Vancsura Zoltán által módosított határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta az alábbi határozatot. 
 
6/2016.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpár, Mátyás király utca 2. szám alatti társasház módosított és egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának elfogadásáról   
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, a Tiszaalpár, 
Mátyás király utca 2. szám alatti társasház módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratának elfogadásáról szóló előterjesztést a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
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6.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és 
 Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás 
 felülvizsgálatáról 

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

 
Hozzászólás nem történt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta az alábbi határozatot. 
 
 
7/2016.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és  Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás felülvizsgá-
latáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, a  
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (1)-(5) bekezdése alapján, a 
Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 4. sz. mellékletét képező - Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat és Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat között létrejött - Együttműködési 
Megállapodást felülvizsgálatát, és változtatás nélkül fenntartását.  
 
 
7.) Napirendi pont:  

 
 Tárgy: Előterjesztés Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatásáról 

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

 
Győri István, képviselő 
 
A költségvetésbe ez a 300 ezer Ft fog beépülni? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Igen. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
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Nem arról van szó, hogy nem akarnak fizetni, ez a méltányos ránk eső rész. Gyermek szak-
rendelés, szemészet, kardiológiai szakrendelés, sürgősségi fogadóhely ez a négy entitás van 
felsorolva. Tiszaalpár ebből kettőt használ ki a szemészetet és a kardiológiai szakrendelést. 
Gyermek szakrendelés van a faluba, illetve a sürgősségi fogadóhelyet nem tudják igénybe 
venni. A Kecskeméti sürgősségi ellátást vesszik igénybe. Nem lesz veszendőbe menő pénz. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta az alábbi határozatot. 
 
 
8/2016.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Kis-
kunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet számára 2016. évben 300. 000 Ft működési 
támogatást biztosítson. 
 
 
8.) Napirendi pont:  

 
 Tárgy: Előterjesztés a 2016-ban megrendezni kívánt programokról 

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

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Ez egy elég magas költségvetés, a rendezvények tekintetében. Valamiféle mértékletesség  
legyen benne. Közel 5 millió Ft  rendezvények tekintetében nagy összeg. Úgy tudja, van re-
mény arra, hogy bizonyos pályázati források lesznek még, de az ezután fog még kiderülni. 
Bízik benne, hogy azok is rendelkezésre fognak állni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Úgy gondolja eddig is volt mértékletesség, mert azokkal a pénzekkel, amik ide voltak rendel-
ve kíméletesen volt bánva, András nagyon ügyesen kezeli ezt, és szinte minden egyes rendez-
vényt ő bonyolított le. Van egyetlen pályázat, ami 5 millió Ft egymaga, és bízik benne, hogy 
fognak is nyerni vele. Minden egyes lehetőségre megpróbálnak pályázni. 
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Győri István, képviselő 
 
Úgy gondolja a képviselők szavazzanak meg 3,5 millió Ft. Sokallja a XIV. Bársony Mihály 
Tekerőlantos találkozóra az 1,5 millió Ft-ot, a Tiszaalpári napoknál is lehetne faragni az ösz-
szegből. Pályázzanak az egyesületek, vagy bárki, vannak kulturális lehetőségek. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A tavalyi költségekhez viszonyítva 30% -al van ez a keret megemelve. Ha a pályázat legalább 
ekkora összegű pénzt behozna a rendezvények lebonyolítására, akkor bízik benne, hogy az 
arra szánt pénzt sikerül majd megtakarításként az önkormányzat oldalán jóváírni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Két olyan rendezvény lesz még ebben az évben, ami nincs is benne, az egyik Kádár Lajos 
születésének 120 éves évfordulója, amit illik méltóan megünnepelni a településnek, másik 
Torda településsel 30 éves a kapcsolat, ezt a rendezvényt is illene olyan szinten megtartani, 
ami a két település jó kapcsolatát bizonyítja. Ezt is pályázni szeretnék, illetve pályázzák is. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta az alábbi határozatot. 
 
9/2016.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 2016-ban megrendezni kívánt programokról 
 
 Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, „a 2016-ban 
megrendezni kívánt programok” tárgyú előterjesztést. 
 
 
 
9.) Napirendi pont:  

 
 Tárgy: Előterjesztés az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett 
 nagyközségi megemlékezésről 

 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. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta az alábbi határozatot. 

 
10/2016.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
a  „Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére” tárgyában. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága a következő döntést hozta: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága a „Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére” tárgyú előter-
jesztést megtárgyalta azt az előterjesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadja. 
 
 
10.) Napirendi pont:  

 
 Tárgy: Előterjesztés közmeghallgatás időpontjáról, helyéről, napirendi pontjairól  

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

Győri István, képviselő 
 
Szeretné, ha napirendi pontba a polgármester úr beszámolna a szennyvízberuházással kapcso-
latos dolgokról. Arról, hogy befejeződött és annak a pénzügyi hátteréről. A lényeg az, büntető 
jogi felelősség mellett lehet felhasználni a víziközmű társulat pénzét az utak helyreállítására. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Javaslata lenne a képviselő úr felé, hogy amikor lesz ez a közmeghallgatás, akkor próbáljon 
oda ülni a kijelölt helyre. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta Győri István képviselő úr módosító javaslatát, hogy szennyvízberuhá-
zással kapcsolatos beszámoló legyen napirendi pont keretében. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással - 
nem fogadta el a javaslatot. 2 fő nem vett részt a szavazásban.  
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta az alábbi határozatot. 
 
 
 
11/2016.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a közmeghallgatás időpontjáról, helyéről, napirendi pontjairól 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Magya-
rország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján 2016. 
március 07. (hétfő) 17.30 órai kezdettel közmeghallgatást tartson. 
Közmeghallgatás helye: Művelődési Ház nagyterem 6066 Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 2. 
Napirendi pontjai: 
 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évben végzett munkájáról, 
Előadó:dr. Vancsura István polgármester 

2. Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi terveiről, beruházásairól, pénzügyi lehetősége-
iről 
Előadó:dr. Vancsura István polgármester 

3. Egyéb kérdések, javaslatok, hozzászólások 
 
 
11.) Napirendi pont:  

 
 Tárgy: Tájékoztató a Bizottság, a Képviselő-testület 2015. évi II. félévi munkájáról 

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

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A tájékoztatás megtörtént. 
 
 
12.) Napirendi pont:  

 
Tárgy: Előterjesztés Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Középiskolája, Szakiskolája, 
 Speciális Szakiskolája és Kollégiuma oktatási intézménnyel való együttműködési 
 megállapodás megkötése tárgyában az iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításá-
ról 

 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 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta az alábbi határozatot. 
 
 
12/2016.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Középiskolája, Szakiskolája, Speciális 
Szakiskolája és Kollégiuma oktatási intézménnyel való együttműködési megállapodás 
megkötése tárgyában az iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról 
 
 Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, a Kiskunhalasi 
Szakképzési Centrum Középiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Ok-
tatási Intézménnyel együttműködési megállapodás kötését, Javasolja támogatni a diákok 50 
órás közszolgálat teljesítése érdekében az együttműködést.  
Felkéri dr. Vancsura István polgármester, hogy a mellékelt keret megállapodásra irányuló 
szerződéstervezetet írja alá. 
Felkéri a Polgármesteri Hivatal vezetőjeként dr. Menyhárt Anett jegyzőt, a Tündérrózsa Nap-
közi Otthonos Óvoda, a Gondozási Központ és a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és 
Iskolai Könyvtár vezetőjét, hogy az együttműködés részleteit dolgozza ki, és ezzel biztosítsa a 
közmunka lehetőségét a tiszaalpári középiskolás diákok számára. 
 
 
13.) Napirendi pont:  

 
 Tárgy: Előterjesztés dr. Vancsura István polgármester 2016. évi szabadság  
 ütemezésének jóváhagyásáról, tájékoztatás 2015. évi szabadság felhasználásáról 

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

 
Hozzászólás nem történt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta az alábbi határozatot. 
 
13/2016.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a dr. Vancsura István polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváha-
gyásáról, tájékoztatás 2015. évi szabadság felhasználásáról  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek,dr. Vancsura 
István polgármester 2016. évi szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
2016. március 05.       1 nap 
2016. március 16. – 2016. március 18.    3 nap 
2016. március 23. – 2016. március 29.    4 nap 
2016. október 3. - 2016. október 14.     10 nap 
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2016. november 7. - 2016. november 18.    10 nap 
2016. december 16. - 2016. december 31.    11 nap 
 
 
14.) Napirendi pont:  

 
 Tárgy: Előterjesztés a tiszaalpári 194 helyrajzi számú, természetben 6066 Tiszaalpár, 
 Bethlen G. u. 9 és 11. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 

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

 
Győri István, képviselő 
 
Ne adjanak már ki háromszoros árat egy telekért. Mikor a reális ára 360 ezer, mert elég zárt 
helyen van építési telekként nehéz értékesíteni és így még azt az árat se éri. Miért adják el 
Barna Sándornak 550 ezer Ft-ért sokkal nagyobb telket, frekventált helyen, a főúton. Érdekes 
módon, ami vagyonos telek nem éri meg, nem piacképes az önkormányzat számára, három-
szoros négyszeres áron veszi meg az önkormányzat. Ez a baj a tiszaalpári önkormányzattal, 
hogy ez egy vagyon felélés és sógor koma jó barátságnak az egyik eleme van képviselve. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Ha megveszik, ha nem, annak az épületnek a bontása mindenképpen a tulajdonost terheli. Ha 
ezt úgyis meg kell neki csinálni, akkor utána is rá érnek még alkudozni a területről. Beszélje-
nek akkor, ha tiszta a telek. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ennek a teleknek a TRT terven ezen az oldalán most út van, tulajdonképpen ami most le van 
rombolva ott lenne egy út. A TRT tervet, ha módosítani kívánják, akkor ez benne van már, de 
ki lehet venni belőle. Ha megvennék ezt a területrészt, akkor van egy olyan terv korábbról, 
hogy ha az épület le van bontva és az út ki van ott alakítva, akkor a buszoknak is van ott egy 
parkoló rész. De ez az ár nagyon sok, ennyiért nem szabad megvenni. Az út miatt, ha nem 
tudnak megegyezni, akkor a TRT-be azt a szakaszt ki kell sajátítani. Akkor ott marad a másik 
rész, amivel sok mindent nem lehet kezdeni. Jelenlegi állapotában az az épület semmilyen 
kegyeleti dolognak nem felel meg. Javasolja, napolják el, és kérjenek másik árajánlatot. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Itt fontos dolog lenne a Várnak a megközelítése, ami a falu szempontjából egy turisztikai lát-
ványosság, megközelítése nagyon nehézkes. Szinte egy fontos utcáról lenne rá közlekedés a 
Várra. Ezért még véletlen sem szabad kivenni ezt az utat TRT - ből, sőt ki kell sajátítani ezt az 
ingatlant, fel kell értékeltetni. Azt is lehet, hogy a veszélyesség miatt kötelezik őket a bontásra 
és az elszállítatásra. Ki kell várni még, elbontják és elviszik, és ha nem hajlandóak az árból 
engedni, akkor ki kell sajátítatni az ingatlant. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A parkoló olyan eszköz a Várnak a megközelítésére, ami egy lényeges dolog. A busz témakör 
az meg pluszban növeli, mert arra a szakaszra amúgy is nehezen tudna busz bemenni és azért 
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nagyobb rendezvényeken felmerülhetnek buszos vendégek, résztvevők. A tárgyalást azt sem-
miféleképpen nem szabad megszakítani. A kisajátítást meg kell, hogy előzze a feleknek az 
egyezségi kísérletre való törekvése, azt javasolja, valamiféle összegszerűséget határozzanak 
meg, és hatalmazzák meg a polgármester urat, hogy folytasson tárgyalásokat és próbáljon 
adott esetben megközelítő álláspontot kialakítani ebben a kérdésben. 
 
Kézsmárki László 18:05 órakor megérkezett a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésére 

Így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma 7 fő 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Egy ilyen háznak az elbontása milyen költséggel jár? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
200 ezer Ft körül. Lenne egy javaslata erre a tárgyalásra, hogy az egyik fele maradjon a 600 
ezer Ft, és ha ezzel egyet tudnának érteni, akkor még pluszba az önkormányzat elbontaná az 
épületet. Ez is költség lenne, de fel lehetne vele gyorsítani a dolgot. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Lenne még egy személyi javaslata, hogy a falu egyetlen egy becsületes emberét bízzák meg 
az alkudozással Győri István képviselőt. 
 
Győri István, képviselő 
 
Az ott egy V alakú út, ami akkor lenne buszparkolásra alkalmas, ha csinálnának oda egy zárt 
vízelvezető rendszert. Inkább el kellene terelni a polgármesteri hivatal felé az embereket, és 
ott az aradi vértanúkról készült szobrokat, az 56-os emlékművet is meg tudnák nézni. Parkosí-
tani kellene azt a telket valamilyen szinten. Ettől sokkal jobb beruházásokat lehet alkalmazni 
Tiszaalpáron, jobb helyeket lehet találni a buszok parkolására. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Először meg kell venni a telket és majd egy másik alkalommal is ráérnek megbeszélni, hogy 
mi is lenne a cél vele. Mivel ez egy eladási ajánlat volt, és itt le kellene bonyolítani egy üzle-
tet. Javasolja, hogy a képviselő-testület bízza meg Győri István képviselőt, hogy bonyolítsa, le 
ezt a vételi ügyet alkudozzon, kössön üzletet. Megkérdezte Győri István képviselőt elvállalja? 
 
Győri István, képviselő 
 
Nem vállalja el. Novák Lajos bontsa el és szállítsa el a törmeléket onnan. 
 
/hangzavar/ 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Javasolja, 1500 Ft/m2, és a bontást az önkormányzat vállalja. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
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Ha ezekkel a romos a házakkal nem lépnek semmit, akkor még évekig ezt fogják nézni az 
emberek. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta Győri István, képviselő javaslatát, hogy Novák Lajos bontsa el, és Bar-
na Sándornak eladott telek négyzetméternyi áron. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1tartózkodással 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
14/2016.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a tiszaalpári 194 helyrajzi számú, természetben 6066 Tiszaalpár, Bethlen G. u. 
9 és 11. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az ingat-
lan tulajdonosa bontsa el a telken lévő romos épületet, hatalmazza fel dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson Novák Zoltánnal, hogy Barna Sándornak eladott 
ingatlan négyzetméterárát tudja az önkormányzat adni a telekért. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta dr. Csernus Tibor javaslatát, hogy polgármester úr tárgyaljon, 1500 
Ft/m2 áron, és az önkormányzat bontsa el. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással 
nem  fogadta el a javaslatot. 
  
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy a polgármester urat bízzák meg a további tárgyalással a két te-
lekkel kapcsolatban, és a következő-képviselő testületi ülésre kerüljön beterjesztésre. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfo-
gadta az alábbi határozatot. 
 
 
15/2016.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a tiszaalpári 194 helyrajzi számú, természetben 6066 Tiszaalpár, Bethlen G. u. 
9 és 11. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy hatal-
mazza fel dr. Vancsura István polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson Novák Zoltánnal a 
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vételár csökkentésével kapcsolatban, és ennek megfelelően új előterjesztés kerüljön előkészí-
tésre, a következő Képviselő-testületi ülésre, a vállalkozó meghívása mellett. 
 
 
15.) Napirendi pont:  

 
 Tárgy: Előterjesztés finanszírozási szerződés megkötéséről 

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

 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Figyelmébe szeretni ajánlani mindenkinek, nézzék meg, hogy hány oldal a szolgáltató kötele-
zettsége és hány oldal a finanszírozó kötelezettsége, a három oldal aránylik az egy negyed 
oldallal szemben. Ebből következik, hogy a Magyar Egészségügy egyetlen egy biztosítóra van 
alapítva, ez egy kiszolgáltatott helyzetet jelent, és a jelenlegi egészségügynek ez az egyik leg-
nagyobb problémája. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
16/2016.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a finanszírozási szerződés megkötéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, az egészség-
ügyi szolgáltatások Egészségbiztosítás Alapból történő finanszírozásának részletes szabályai-
ról szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet 76/G.§. (1) bekezdésének értelmében egyetért azzal, 
hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral új finanszírozási szerződés megkötése jöjjön 
létre az előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezet alapján, és bízza meg Dr. 
Vancsura István polgármestert a finanszírozási szerződés aláírásával. 
 
 
16.) Napirendi pont:  

 
 Tárgy: Előterjesztés Torda testvértelepülésről érkezett meghívásról 

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

dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az időpont még változni fog, valószínű a március 19-i időpont lesz. Kérjenek be másik ár-
ajánlatot hátha az kedvezőbb lesz. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy a buszköltséget az önkormányzat biztosítsa. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfo-
gadta az alábbi határozatot. 
 
17/2016.(I.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a finanszírozási szerződés megkötéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a „Tor-
dai meghívás”-t fogadja el, és az erre vonatkozó busz költséget a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat biztosítsa. 
 
 
 
17.) Napirendi pont:  

 
 Tárgy: Bejelentések. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Mai napon kapott egy kérelmet, és így a következő Képviselő-testületi ülésen lesz majd napi-
rendi pont. Az Első Tiszaalpári Szociális Szövetkezet egy kérelemmel fordult a képviselő-
testület felé, ismételten szeretnék a Bodri tanyát igénybe venni, kacsatenyésztésre ehhez sze-
retnék kérni a képviselő-testület támogatását, 10 éves használatot, és anyagi támogatást is 
szeretnének. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Iskola és környékének a parkolási lehetősége, vagy legalábbis a sárnak a megszűntetése. Úgy 
gondolja ezzel is kellene foglalkozni. Szeretné, ha lehetőség lenne, a Tiszaalpári Hírmondóba 
a fogorvosnő bemutatására. Azért is, hogy ismerje meg a falu, mert a személyiségen kívül a 
szakmaiság is fontos lenne. Vannak visszhangok azzal kapcsolatosan, hogy milyen összege-
kért dolgozik a doktornő, mi az amit, SZTK alapon csinál, és mi az, amit nem. Milyen beje-
lentkezési rendszer van? Nem minden visszhang pozitív, ebből a szempontból. Úgy gondolja, 
a doktornő részére lenne ez segítség, jó lenne tisztázni vele, vagy általa. 
 
Győri Anikó, újságíró 
 
Hétfőn 16:30-ra megy hozzá interjút készíteni. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Sokan már panaszkodtak, nem tiszták a körülmények. 
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dr. Vancsura István, polgármester 
 
Valóban célszerű az újságba megjelentetni. A doktornővel beszélt e-tárgyba és már ki van 
függesztve, mi az, ami ingyenes, és mi az, amiért fizetni kell. Szeretné a nyilvánosság előtt is 
megdicsérni Győri Anikót, mert az első szám, amit kiadott az nagyon korrekt, annyival lett 
fűszerezve, hogy színes előlappal lett készítve, célszerű lenne még a belső oldalait is színesre 
elkészíteni. 
 
Győri István, képviselő 
 
Megkeresték a tiszaújfalui emberek, hogy a buszmegálló ahol van, ott elképzelhető lenne-e 
egy zebra felfestése? Lenne egy kérdése Anikóhoz, hogy a Sirius rádióban elhangzott-e olyan 
a polgármester úrtól, hogy a Tiszaalpár Általános Iskola pályázati pénzt nyert felújításra? 
 
Győri Anikó, újságíró 
 
Nem. Olyan ment a rádióban még decemberben beszélgettek, hogy a polgármester úr tervezi 
Tiszaalpár-Lakitelek közötti kerékpár utat. Olyan, hogy az Általános Iskola nyert-e valamit, 
olyan nem. 
 
Győri István, képviselő  
 
Köszönöm. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Valóban van egy TOP pályázat, ebben a pályázatban benne van a kerékpárút, iskola felújítása, 
orvosi rendelők. Ebben az évben két dolog fog megvalósulni, az egészségügyi komplexumnak 
a rendbetétele, a másik az iskolaépület energetikai felújítása, ami tartalmazza a nyílászárókat, 
homlokzati szigetelést. Amibe nem tudnak belenyúlni az a fűtési rendszer, de nyilvánvaló, 
hogy egy épület energetikának alapvető feltétele a fűtésrendszer átalakítása is, de 2018. októ-
berig nem az önkormányzat rendelkezik a fűtéséről így valószínű, hogy ez kimarad. Nagyon 
nagy szigorítás van ebben a TOP pályázatban abból egyet emelne ki az pedig az azbeszt. Az-
beszt mentesnek kell lenni az épületnek. A rendelőnél és az iskolánál is azbeszt alapú a tető, 
ez komoly gondot fog jelenteni, és adott esetben le kell szedni az azbesztet. Amit nem az is-
kolának kell csinálni, hanem önkormányzati pályázat alapján a megyei TOP keretből fog a 
felújítás megvalósulni. A megyei TOP keret 63 milliárd Ft, ami településenként szét van oszt-
va. Kerékpárúthoz annyit szeretne még hozzá tenni, hogy valóban az első terv az Tiszaalpár 
és Lakitelek közötti út volt, egyetlen akadálya van, hogy más közigazgatási területen nem 
építhetnek kerékpár utat. Helyette a következő lett belerakva, ami fontos a településen a Ki-
rálysaroktól befelé, a másik az Üzemi Lakóteleptől a településig, és a harmadik része a Polyák 
falut érinti és valószínű, hogy csak a település határig tudják elvinni, mert Lakitelek egyelőre 
elzárkózik tőle. 
 
 
 
 
Győri István, képviselő 
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Örülne neki, ha ennek a pénznek a fedezete meg lenne. Utalt már rá, hogy a szennyvízberuhá-
zásnál a lakosság által befizetett, plusz több százmilliós hátterére ezt egyértelműen nem lehet 
felhasználni.  
 

/hangzavar/ 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
 
A Dobó utcai lakosoktól érkezett egy jelzés, az utcában van egy nagyon romos ház, ami egy 
idős néni otthonát is veszélyezteti és a gyerekek is be-beszaladgálnak oda játszani, ezzel kap-
csolatosan kellene valami intézkedést tenni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A következő a probléma, ott a tulajdonos gyámság alatt volt, intézték és már majdnem sike-
rült a gyámhatóságnak átadni csak közben meghalt a tulajdonos és onnantól kezdve állami 
tulajdonba megy át. Nem sokat tud ígérni. Folyamatosan megy a levél Lezsák képviselő úr-
nak, hogy az ilyen állapotú lakásoktól jó lenne megszabadulni, egyrészt a veszélyezettsége 
miatt, másodsorba rontja a település képet. A Bokrosi útba is van két ilyen ingatlan, és ha nem 
sikerül március közepéig valami megoldást találni, akkor saját felelősségére fényképezés után 
elbontja azokat az ingatlanokat. 
 
Kerekes András 
 
Továbbra is a Művelődési Háznál a bejárattal jó lenne, ha történne valami. 
 
További hozzászólás nem történt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 18:40 órakor lezárta 
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  Csernák Zsolt Sándor  :/                                           /:  dr. Csernus Tibor:/ 
      a bizottság elnöke                                             a bizottság tagja 

 
 

 


