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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám:  1371/2016. 
 
 
 

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

Bizottságának 2016. március 07-én 18:30 órakor tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor 
  Ajtai Elemérné, Bartók István, 
  dr. Csernus Tibor, Kézsmárki László (5 fő bizottsági tag) 

dr. Menyhárt Anett jegyző 
dr. Vancsura István polgármester 
Győri István 
 
 

Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási ügyintéző 
           Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
           Ajtai Elemér CNÖ képviselő 
           Kerekes András hangtechnikus 
           Győri Anikó újságíró 
               
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: Kiss Lajos, dr. Vancsura Zoltán  
 
Jegyzőkönyvvezető: Borvák Erzsébet 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 19:33 órakor megállapította, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte dr. Csernus Tibor bizottsági tagot. 
Megkérdezte dr. Csernus Tibortól elfogadja-e a felkérést? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
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Napirendi pontok:  
 

1. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulási megállapodás 7. 
számú módosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.17.) Ör. 
számú rendeletének módosításáról szóló …/2016. (III….) Ör. számú rendeletről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
3. Előterjesztés fakivágásról 

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

 
1.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulási 
 megállapodás 7. számú módosítására 

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. 
 
48/2016.(III.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulási megállapodás 7. számú 
módosítására 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, a Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 7. számú módosítását, 
valamint a Társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetét. 
 

  
Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 19:35 órakor kiment a bizottsági ülésről. 

Így a jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő 
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2.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.17.) 
 Ör. számú rendeletének módosításáról szóló …/2016. (III….) Ör. számú rendeletről 

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

 

Győri István, képviselő 

Itt a Kft. úgy látom, tovább működik és termeli a mínuszokat. A Magyar Államkincstár 
gyermekétkeztetés normatívára 6.662 e Ft-ot kellett visszafizetni a tiszaalpári 
önkormányzatnak. Ezt a normatívat, ha felvették és ténylegesen meg is főzték ezért az 
összegért az ennivalót, akkor ezt meg is ették. Ha nem ették meg, akkor nem tudja, hogy 
történhetett ez? Mivel a gyermekétkeztetés nyári viszonylatban is 1.1640 e Ft. Ami nagyon 
sok. Egyet viszont nem ért, ha van egy Víziközmű Társulat alakulva a szennyvíz bekötés 
lekoordinálására, és a költségvetésbe 2013-ra tervezett támogatás 315.846. e Ft. A 
szennyvízberuházásra visszaigényelhető áfa 106.734. e Ft, és még az is le van írva, hogy a 
szennyvízberuházáshoz a Víziközmű Társulattól átvételre tervezet összeg 0 Ft. Szeretné, ha 
jegyzőkönyvbe szerepelnének ezek a paraméterek. Össze lehet zavarni a Képviselő-testületet. 
A Víziközmű Társulatnak kellett volna a tiszaalpári lakossággal és a beruházás összes 
dolgaival elszámolni. A Polgármester Úr többször kijelentette már, hogy a 32 millió Ft-ra 
szüksége lett volna már a beruházásoknál. Hál istenek a Képviselő-testület nem szavazta meg, 
mert akkor törvénytelenséget követtek volna el. Örül neki, hogy a Víziközmű Társulat sem 
adta át ezt a pénzösszeget. A Víziközmű Társulatnak el kellene számolni Tiszaalpár 
lakosságával. Tiszaalpáron törvénytelenül gyűjtötték az aláírásokat. Lemondó nyilatkozatot 
írattak velük alá törvénytelenül. Úgy érzi, az ügyészségnek kötelessége lenne kivizsgálni a 
törvénytelenséget. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
49/2016.(III.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.17.)  Ör. számú rendeletének módosításáról szóló   
rendelet-tervezetről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.17.)  Ör. számú rendeletének módosításáról 
szóló rendelet-tervezetét megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
 



5 

 

 3.) Napirendi pont:  
 

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

 
Győri István, képviselő 

Itt volt a vállalkozó, felvonultak a gépek. Borvák Erzsikének lediktálta szerződést, hogy 
megrendelők vagyunk és nem eladók, de a polgármester úr rávette a jegyzőasszonyt, hogy 
írjon egy olyan szerződést, hogy eladók. Azt akarta bebizonyítani, hogy 20-szor kevesebb 
fából is milyen értéket képvisel Tiszaalpáron, és ezt nem engedte meg a polgármester úr. Már 
összeírt 34 olyan embert, akinek a családjába az 1 főre jutó havi jövedelem kevesebb, mint 
37.050 Ft. 40 embernek akart 6 mázsa fát 9000 Ft értékben kiosztani. El lehet rakni saját 
zsebre ezt a pénzt, 100 e Ft-ért ennyi fát odaadni. A múlt évben volt egy olyan döntés, hogy a 
BKV üdülő és környéke, az állomás mögötti terület, de csak a Tisza-partot szavazták meg, 
akkor hol a többi pénz, amit ezért kaptak? Ez nem az ő kompetenciája kinyomozni. Ebből már 
rendőrségi ügynek kellene lennie. Hátha a Tiszakécskei rendőrkapitányságon már komolyabb 
rendőrök vannak, mint Kiskunfélegyházán. Szégyen gyalázat, hogy ilyen nyomozók vannak 
Kiskunfélegyházán. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Miért nem vállalja Győri István, képviselő? 

Győri István, képviselő  

Ő vállalta 200 e Ft-ért. Lediktálta a szerződést, hogy nem adják el a fát, de a polgármester úr 
átíratta. Bűnözők fölött nem vállalom, azért, hogy szétmutyizzátok a fát. Hányingere van az 
ilyen polgármestertől. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Amikor határozatot hoztak senki nem mondta, hogy szét kell osztogatni a fát. Csak a 
szervezéssel lett megbízva. 
 

Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 19:45 órakor visszajött a bizottsági ülésre. 
Így a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő 

 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Győri István képviselő, visszakozott, hogy nem termeli ki a fát. Arról volt szó, hogy be lesz 
depózva ez a kitermelt fa, merthogy van annyi hely, nagyon sok fáról van szó. Arról szó se 
volt, hogy ezt valakinek szét kell osztani, arra senkinek nem volt felhatalmazása. Senki nem 
mondta, hogy eladó. A képviselő úr megijedt a feladattól.  
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Győri István, képviselő  

Úgy szólt a szerződés, hogy Győri István megrendelő megrendeli a vállalkozótól 200 e Ft-ért 
a fát, és tüzelőnek felaprítja és bedepózza. A polgármester úr azt mondta arra a szerződésre, 
hogy nem jó. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Győri István képviselő, belefulladt a feladatba. Legalább a lakosság látja, hogy duma van, 
tehetség nincs. 
 
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. 
 
50/2016.(III.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Előterjesztés a fakivágásról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Tiszaalpár, Fecske utca végén, az 1710/70 helyrajzi számú területen 20 db nyárfa kivágásával 
Németh Sándor 6066 Tiszaalpár, Kossuth Lajos u. 68. sz. alatti ajánlattevőt – 2016. február 
05-én kelt árajánlata alapján - bízza meg. Győri István képviselőnek a 35/2016.(II.15.)  Kth. 
számú határozatában a feladat elvégzésére adott megbízását visszavonja. 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 19:50 órakor bezárta. 
 

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

 
 
 

 
 


