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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám:  1258/2016. 
 
 
 

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

Bizottságának 2016. február 23-án 17:30 órakor tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor 
  Ajtai Elemérné, Bartók István, 
  Kiss Lajos,(4 fő bizottsági tag) 

dr. Menyhárt Anett jegyző 
dr. Vancsura István polgármester 
dr. Taricska Tibor alpolgármester 
Győri István 
 
 

Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási ügyintéző 
           Ajtai Elemér CNÖ képviselő 
           Kapus Márta köztisztviselő 
           Kerekes András hangtechnikus 
           Győri Anikó újságíró 
           Török Józsefné Tiszaalpári Alkotók Keze Egyesület Elnöke 
       
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: dr. Csernus Tibor, Kézsmárki László, dr. Vancsura 
Zoltán  
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 17:50 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: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
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Győri István, képviselő 
 
Szeretné, ha ez a rendkívüli ülés lekerülne napirendi pontról, mert egyáltalán nincsenek vele 
elkésve, nagyon örül, hogy az utak felújítása elkezdődik. Ez az előterjesztés egyenlő a 
nullával. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Előterjesztés az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 
fejlesztési támogatása módosításáról  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

2. Előterjesztés Tiszaalpári Alkotók Keze Egyesület kérelméről  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
 
1.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Előterjesztés az adósságkonszolidációban részt nem vett települési 
 önkormányzatok fejlesztési támogatása módosításáról  

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

dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az előző Képviselő-testületi ülésen kellően nem volt átnézve az - az anyag, ami az út 
kijelölésről szólt, és benne maradtak olyan utak, amik ebben az évben lettek útalappal ellátva. 
Sajnos ezek az utak még nem felelnek meg a szilárd burkolatú út alapjának. Úgy gondolja, 
hogy a módosítás már tartalmazza azokat az utakat, ahol minden további nélkül el lehet 
végezni a szilárd burkolattal történő borítást. Természetesen a többi út sem kerül hátrányba. 
Fontossági sorrendet próbáltak felállítani, megnézték mekkora a lakott rész azon az utcán, 
mennyire rossz az állapota, és milyen hosszú. Ezzel a módosítással pillanatnyilag azok az utak 
kerülnek elsősorban megcsinálásra, amik nagyon rossz állapotban vannak. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
A 104 millió x Ft lefedi a teljes négyzetmétert? Az utcák száma az kevesebb lett, gondolja 
azért mert a 3 m 4 m-re növekedett. 
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dr. Vancsura István, polgármester 
 
Igen. 
 
Győri István, képviselő 
 
Nagyon örül, hogy az utcákra megkapták ezt a pénzösszeget. De vannak olyan utcák pl: a 
Mártírok utca, ami földút és teljesen partos, homokosan is teljesen száraz út, ezt lehetne 
halasztani. Ennél fontosabb utak is lennének pl: Toldi utca, mivel onnan rengeteg panasz 
érkezik, hogy nagyon rossz állapotban van.  
 
Győri István, képviselő 
 
Jegyzőkönyvbe szeretné mondani, ma végig ment az utakon, a Köztársasági út a 
körforgalomtól, ahol Papp Józsefék laknak, az a része nagyon rossz, kátyús. Az rendben van, 
hogy a körforgalom meg van csinálva, de a körforgalomtól Fiedler Nándorék felé vezető 
útszakasz már nincs benne. Szeretne magyarázatott kapni, hogy melyik fele lesz az útnak 
megcsinálva, mert a jobb oldala az nagyon kátyús, és az ténylegesen felújításra szorul. 
Nagyon elgondolkodna a Katona József úton, mert az is parton van. Amit még kiemelne, hogy 
nem fontos a  Kazinczy Ferenc utca, ott 5-6 család lakik, ettől sokkal közérdeket szolgáló 
utcák is vannak, amiket többen igénybe vesznek, és úgy érzi azokat kellene előtérbe helyezni. 
Törölné a Kazinczy Ferenc, Katona József, Mártírok utcákat és ezek majd a második fázisba 
kerüljenek bele. Az előterjesztésben az utakról meg van állapítva a hossza, a négyzetmétere, 
de nincsenek meg azok a paraméterek, hogy hány cm aszfaltot és koptató réteget kap. Arra 
kéri a Képviselő-testületet, hogy halasszák el, beszéljék meg újra a polgármester úrral, 
próbálják meg módosítani az utcákat, nézzék meg melyik a frekventáltabb utca és melyiket 
használják többen. Nagyon szépen le van írva, hogy a Petőfi utca és a Rákóczi utca közötti 
terület le lesz borítva. Úgy gondolja a Köztársasági útnál is pontosan meg lehetne határozni, 
hogy a körforgalom és a félegyházi utca lesz lehatárolva, mert az sokkal kátyúsabb. A 
Táncsics utcából ki kell tiltani a kamionokat. A Képviselő-testületnek kötelessége olyan 
táblákat kitenni, hogy az utakat ne tegyék tönkre. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ha képviselő úr odafigyelt volna, ő elmondta, hogy van több utca is, amit még meg kell 
csinálni. Most pillanatnyilag erre futja, ezek az utak valamilyen módon frekventáltak. 
Javasolja, fogadja el a bizottság, hogy ezek az utak kerüljenek bele. 
 
Győri István, képviselő 
 
Tisztelt Polgármester Úr, ő azt mondta most is, hogy vannak olyan utcák amik nem 
frekventált helyen vannak. Amit a legjobban hiányol, hogy az előterjesztésben meg van adva 
a négyzetméter meg folyóméter, csak azt nem látja benne, hogy milyenre tervezik, milyen 
költségekkel melyik utca mennyi. Tudni fogja-e ezt a Képviselő-testület ellenőrizni, mert 
Tiszaalpáron 2/3-át is kispórolják a pénzeknek a technológiai fegyelmezetlenség miatt. 
Felügyelni kell majd, hogy rossz műszaki tartalommal ne épüljenek utak, de ha épül is, akkor 
olcsóbban, és ne olyan drágán mint ahogy eddig megépültek. 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Legjobb tudomása szerint ez csak egy kalkuláció, ami alapján a pénzt lehívásra kerül. Utána 
erre valamilyen pályázatot, közbeszerzést kell kiírni, ami alapján majd elkészülnek a tervek, 
amit Győri István képviselő most kér. Ez egy becsült költségvetés és majd a végén látják meg, 
hogy mi fog ebbe beleférni. 
 
Győri István, képviselő 
 
Ezt  a pénzt már nem kell lehívni, ez már meg van. 
 
Kerekes András 
 
Annyit szeretne mondani, hogy körülbelül egy éve voltak bent a Kazinczy utca lakosai. Itt 
ültek és Győri István képviselő volt az, aki megígérte nekik, hogy ha vége lesz a 
csatornázásnak az elsők között fogják azt az utcát megcsinálni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.  

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
46/2016.(II.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 
fejlesztési támogatása módosításáról  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatása módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 10. pont szerinti „a település 
belterületén út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása” elnevezésű pályázat 
Támogatási Szerződésének módosítási tartalmát. 
 
 
2.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpári Alkotók Keze Egyesület kérelméről  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Megalakult a Tiszaalpári Alkotó Keze Egyesület, ami helyi kézművesekből áll, akik a 
kézügyességüket használják fel a megélhetésükhöz vagy a hobbijukhoz. 
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Győri István, képviselő 
 
Az, hogy az egyesületi formát megalakították semmi gond vele, a gondok akkor kezdődnek 
mikor azt mondták, hogy át kell rendezni a kiállítótermet, a Kiskunsági Nemzeti Parknak a 
természet- és madárkiállítását. A Kádár Lajos Emlékszobát pedig át kell telepíteni a 
könyvtárhoz. Úgy gondolja a Kádár Lajos Nyugdíjas Klubba vagy a Művelődési Házba is 
lehetőség lenne kiállítani a gobelin képeket, ha azt művészetnek lehet nevezni, ami le van 
kopírozva és körbe varrják. A Művelődési Háznál még fűtést sem kell fizetni, de azt, hogy a 
Kádár Lajos Emlékszobát átrakni a könyvtárba ami egyébként is  7-8 millió Ft mínuszban van 
a költségvetésben. A könyvtár a tiszaalpári adófizetők pénzét feléli 7 millió Ft értékben, a 
művelődési ház pedig 5-6 millió Ft értékben, és meg sem próbálják ezt a problémát kezelni. A 
könyvtár működését redukálni kellene, kevesebb nyitvatartási idő és kevesebb alkalmazott 
kellene. Tiszaalpáron még a könyvtárban sincs művelődés, nem ülnek be az emberek olvasni, 
de ha beülnének, akkor azt mondja az ember, hogy áldoz a művészetre ennyit. De ilyen 
szituációba 10 millió Ft-ról lemondani, ez vagyonfelélés, a tiszaalpári emberek pénzének 
felélése. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A könyvtár az így úgy is fenn van tartava, és ha ott lesz a kiállítás az nem fog többlet 
költségbe kerülni. A kézműves kiállítás tavasztól - őszig tart majd nyitva, fűtés költség nem 
lesz. Tudja, hogy a képviselő urat nem érdekli a művelődés, sem az, hogy az emberek itt mit 
építenek. Mindenféle alkotás, amit a tiszaalpári emberek építenek az képviselő úrnak egy 
darab semmi, a trianoni emlékművet is egy darab kavicsnak nevezte. 
 

(hangzavar) 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben gondozzák majd ezt a házat? 
 
Kerekes András 
 
A gobelin háznak ő az ötlet adója, mert Magyarországon még nincs ilyen. Már 7. alkalommal 
rendeznek nagyon nagy sikerekkel gobelin kiállítást, a májusi tavaszköszöntő keretein belül. 
3-400 km-ről is jönnek kiállítani Debrecenből, Győr mellől. A lényeg, hogy amennyiben az 
egyesület be lesz jegyezve ezen a székházon, a Bethlen Gábor utca 2. szám alatt fog működni. 
A madárkiállítás nem lesz átrendezve. A Kádár Lajos hagyatéka, mivel író volt, úgy gondolja 
egy írónak a könyvtárban a helye. Mivel ez a ház lesz bejegyezve székháznak, így az 
egyesület pályázhat olyan dolgokra, amivel ezt az épületet fel lehetne újítani. A kiállítás 
nyitva tartása április 30. vagy május 1. onnantól kezdve október 31-ig lesz nyitva, mert a 
turisztika addig tart. A látogatók az összes kiállító helyiségért fizetnének 500 Ft-ot lehet, hogy 
csak a villanyszámlát futná ki, lehet, hogy évente kifutna egy beruházást. Az alkotók saját 
kezű munkájukat ingyen fogják felajánlani. A Bársony Mihályról szóló gobelint az alkotó 200 
óra alatt és százezer öltéssel varrta ki. Ilyen nincs az országban, erre igény lenne, hogy most 
az ingatlan jelen pillanatban így fog funkcionálni és nem úgy, hogy bérbe ki van adva, legyen 
kísérleti jellegű. Kárt nem tesznek benne azzal, hogy ha fel lesz újítva. 
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Győri István, képviselő 
 
Nem azt mondta, hogy erre nincs szükség. Megalakult az egyesület és támogatja, megtiszteli a 
kiállításaikat azzal, hogy elmegy. Vannak ennél fontosabb beruházások, épületek amiket 
rendbe kellene tenni. 
 
Török Józsefné 
 
Nem csak gobelinről lenne szó, szeretnének tanfolyamokat indítani. Pl. a tűzzománc, amit 
már el is kezdtek. Szeretnék bevonni az iskolásokat azért is, hogy a gyerekek minél hamarabb 
elkezdjék a kézművességet. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
 
Tiszteletre méltó, amit az egyesület csinál. Tudomást szeretne szerezni arról, hogy kik az 
egyesületi tagok, és a költségvetésbe be lett-e tervezve ez a kiadás? Mert a határozat - tervezet 
tartalmazza. Mivel nem csak kiállítás fog ott létrejönni, hanem kézműves szakkör is, ő úgy 
gondolja a Kádár Lajos szoba kicsi lesz.  
 
Török Józsefné 
 
Három bizottsági tag van és 13 alapító tag. 
Bizottsági tagok: 
 
Török Józsefné-elnök 
Gergely Ramóna – elnök helyettes 
Barna Anita – titkár 
 
13 alapító tag: Kerekes András, Kanalas János, Gergely István, Csernák Zsolt, Kálmán 
Jánosné, Buzder Lantos Jánosné, Marsa Istvánné, Zaletnyik Lászlóné, Illés Renáta, Bartók 
Margit, Novák Dóra, Pintér Anikó, Kapás Éva. Az alapító tagokon kívül még van további 6 
jelentkező. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A Kádár Lajos hagyatékának a könyvtárba való átköltöztetése mint költség - idő 
szempontjából tényező. Az egyesület tud így ott működni jelenleg? 
 
Török Józsefné 
 
Jelenleg, igen. A költségről még annyit szeretne mondani, hogy az alkotók felajánlották azt, 
hogy ha kell ki is festik a helyiséget, és az önkormányzatnak csak az anyagot kell megvenni. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
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47/2016.(II.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpári Alkotók Keze Egyesület kérelméről  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpári Alkotók Keze Egyesület kérelméről szóló előterjesztést megtárgyalta 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Bethlen Gábor u. 3. sz. alatti ingatlan 
használatát határozatlan időre biztosítsa – felmondási idő hat hónap - a Tiszaalpári Alkotók 
Keze Egyesület számára, az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében az épületben 
található állandó kiállítások mellett. 
A használatért díj ne kerüljön felszámításra, valamint az ingatlanra vonatkozó közüzemi díjak 
is az önkormányzatot terheljék. 
 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 18:29 órakor bezárta. 
 

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

 
 
 


