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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám:1472/2016. 
 
 
 

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

Bizottságának 2016. március 31-én 16:00 órakor tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  Bartók István,Kiss Lajos 
  dr. Vancsura Zoltán(4 fő) 
  dr. Menyhárt Anett jegyző 

dr. Vancsura István polgármester 
  Győri István képviselő 
 
Külön megjelentek: Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
           Ajtai Elmér CNÖ képviselő 
           Bálint Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző  
           Bartucz István településüzemeltetési előadó 
           Horváth Zoltán településüzemeltetési előadó  
           Kapus Márta köztisztviselő 
           Kiss Mária óvodavezető 
           Palásti Viktor Gondozási Központ vezető 
           Sztakó Ildikó könyvtárvezető  
           Kerekes András hangtechnikus 
           Győri Anikó újságíró 
           Gombos Györgyné 
           Gombos György 
           Farkas Árpádné 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tagok: dr. Csernus Tibor 
    
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag: Ajtai Elemérné, Kézsmárki László 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 16:14 órakor megállapította, hogy a bizottság 4 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Bartók István bizottsági tagot. 
Megkérdezte Bartók István elfogadja-e a felkérést? 
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Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, további napirendi pontok kerülnének felvételre, a Római Szent Franciska 
Karitászcsoport kérelme, illetve Tiszaalpár Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtárban 
kialakítandó Kádár Lajos emlékszoba festése. Zárt ülés keretében további egy napirendi pont 
kerülne felvételre, Dobák Sándorné kérelme. Javasolja, a 26-os napirendi pont akkor legyen 
tárgyalva, mikor dr. Csernus Tibor bizottsági tag megérkezik. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét.       
 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Előterjesztés a Gondozási Központ 2015. évi munkájának értékeléséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Palásti Viktor intézményvezető 
 

2. Előterjesztés a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint 
Szakmai Programjának módosításáról  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Palásti Viktor intézményvezető 
 

3. Beszámoló a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2015. évben folytatott szakmai 
munkájáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Kiss Mária óvodavezető 

 
4. Beszámoló a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2015. évben 

folytatott szakmai munkájáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
 

5. Előterjesztés Kádár Lajos születésének 120. évfordulója alkalmából tartandó 
megemlékezésre 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Sztakó Ildikó könyvtárvezető 

 
6. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervéről 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
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7. Előterjesztés a Víziközmű Társulás megszűnésével kapcsolatos önkormányzati 
feladatokról (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
8. Beszámoló a folyamatban lévő pályázatokról 

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

 
9. Farkas Mihály kérelme „Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy” használatához 

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

10. Előterjesztés a Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár fejlesztésére benyújtandó 
VP-6-7.4.1-1-16 kódszámú pályázatról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  

 
11. Előterjesztés az Árpád Művelődési Ház terembérleti díjainak emeléséről  

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

12. Előterjesztés Alkotmány utcai parkolók térburkolattal történő ellátása vonatkozásában 
beérkezett pályázatokról  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 

      Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Bálint Ágnes vagyongazd. ügyintéző 
 
13. Előterjesztés a külterületi és belterületi utak állapotáról és az időarányosan elvégzett 

feladatokról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Horváth Zoltán településüzemeltető 

 
14. Előterjesztés az „Aranyhomok” Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának 

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

 
15. Előterjesztés Sárkányhajó bérléséről   

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

 
16. Előterjesztés Tavaszköszöntő 2016. programjairól  

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

 
17. Tájékoztató Miniszterelnökséget vezető Miniszter válaszleveléről 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
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18. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 
természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) Ör. számú önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló ……/2016.(……..) Ör. számú rendeletéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  

 
19. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi, 

fogorvosi körzetek területének megállapításáról szóló 5/2002.(VII.15.) Ör. számú 
rendeletének módosításáról szóló ……/2015.(….) Ör. számú rendeletéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  

 
20. Beszámoló az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. Tiszakécske Orvosi 

Ügyelet 2015. évi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök   
 

21. Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában alternatív fűtés kialakításához 
tervező ajánlatok bekérésére  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

22. Előterjesztés a régi temető kegyeleti parkká történő átalakításához tervezői ajánlatok 
bekérésére (Az anyag később kerül kiküldésre.) 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 

      Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
23. Előterjesztés az általános iskola-, sportöltöző- és a II. számú háziorvosi rendelő előtti 

területek előtt történő parkoló kialakításához tervezői árajánlatok bekérésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

24. Előterjesztés a 2343 hrsz-ú, 6066 Tiszaalpár, Gróf Széchenyi István u. 2/1. ingatlan 
értékesítési szándékról (Az anyag később kerül kiküldésre.) 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

25. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat intézményeinél rágcsálóirtási 
munkálatok elvégzésére (Az anyag később kerül kiküldésre.) 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

26. Tájékoztató élelmezésvezetői pályázat kiírásának érvénytelenítésére 
(Az anyag később kerül kiküldésre.) 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

27. Tájékoztató Torda testvértelepülésünkkel való 30 éves kapcsolat fennállásának alkalmából 
történő díszoklevél adományozásáról (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
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Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

28. Tájékoztató a kivágott nyárfarönkökkel kapcsolatban (Az anyag később kerül kiküldésre.) 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
29. Előterjesztés migránsok kötelező elosztásáról szóló uniós rendelet elutasításáról 

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

30. Előterjesztés a „Tiszaalpári I. számú felnőtt háziorvosi szolgálat fejlesztése” c. pályázat 
beadásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

31. Előterjesztés a TOP pályázat kereteiben szükséges rehabilitációs szakértő kiválasztására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

32. Tájékoztató Első Tiszaalpári Szövetkezet kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

33. Előterjesztés Római Szent Franciska Karitászcsoport kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

34. Előterjesztés Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtárban kialakítandó 
Kádár Lajos emlékszoba festéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

35. Bejelentések 
Zárt ülés 

36. Előterjesztés Guzsik Zoltán önkormányzati lakás iránti kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
37. Előterjesztés Farkas Árpádné Tiszaalpár, Kinizsi u. 22. szám alatti lakos étkezés térítési 

díjának elengedésére vonatkozó kérelméről 
(Az anyag később kerül kiküldésre.) 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

38. Előterjesztés Cséplő Krisztián Tiszaalpár, Halász u. 3. szám alatti lakos étkezés térítési 
díjának elengedésére vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
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39. Előterjesztés Kálmán Károlyné Tiszaalpár, Szabadság u. 1. szám alatti lakos étkezés 
térítési díjának elengedésére vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

40. Előterjesztés Repáruk Ignác Tiszaalpár, Csokonai u. 11. szám alatti lakos kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

41. Előterjesztés Boldog József Tiszaalpár, Toldi M. u. 51. szám alatti lakos étkezés térítési 
díjának mérséklésére vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

42. Előterjesztés Dobák Sándorné kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 

1.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés a Gondozási Központ 2015. évi munkájának értékeléséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Palásti Viktor intézményvezető 

 

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. 
 
52/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Gondozási Központ 2015. évi munkájának értékeléséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) d) 
bekezdése alapján a fenntartásában lévő Gondozási Központ 2015. évi munkáját – az 
intézmény vezetője által készített beszámoló alapján - fogadja el. 

A Bizottság a Gondozási Központ szakmai munkáját megfelelőnek tartja. 
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2.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Előterjesztés a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, 
 valamint Szakmai Programjának módosításáról  

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

 
Győri István, képviselő 
 
Önkormányzati kötelező feladat az étkeztetés és a házi segítségnyújtás, viszont az időskorúak 
bentlakásos ellátása nem kötelező feladat. Így vegyes profil integrált intézményként kezelve, a 
bentlakók 25 fő számára ez plusz 17-20 ezer Ft-ot jelent. A szociális étkeztetés mínusszal 
dolgozik, ami a térítési díjakba beépül. Tulajdonképpen az önkormányzat megfinanszírozza a 
szociális segélyekből ezt a veszteséget, de az ottani bentlakókkal meg megfizeteti az 
önkormányzat. Ugyanez vonatkozik a házi segítségnyújtásra az étkezésnél. Ő számítása 
szerint 17-20 ezer Ft - al lehetne csökkenteni a térítési díjakat. 
 
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. 
 
53/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Gondozási Központ Szakmai Programjának módosításáról  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Gondozási Központ Szakmai Programjának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta 
és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 
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. 
 
54/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
3.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Beszámoló a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2015. évben folytatott 
 szakmai munkájáról 

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

 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Rendkívül részletes és nagyon szépen kidolgozott anyag van előttük. Látszik, hogy az 
óvodában nagyon komoly munka folyik a gyerekek felügyeletén kívül. 
 
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. 
 
55/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2015. évben folytatott  szakmai 
munkájáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda 2015. évben folytatott szakmai munkájáról szóló beszámolót. 
 

 
 
4.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Beszámoló a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2015. 
 évben folytatott szakmai munkájáról 

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

Hozzászólás nem történt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
 
 
 
56/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2015. évben 
folytatott szakmai munkájáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, a Tiszaalpári 
Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2015. évben folytatott tevékenységéről szóló 
beszámolót. 
 

 
5.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Előterjesztés Kádár Lajos születésének 120. évfordulója alkalmából tartandó 
 megemlékezésre 

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

 
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. 
 
57/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Kádár Lajos születésének 120. évfordulója alkalmából tartandó 
megemlékezésre 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Kádár Lajos születésének 120. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezésről szóló 
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 

dr. Csernus Tibor  bizottsági tag 16:25 órakor megérkezett a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság   ülésére 

Így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma 5 fő 
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6.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési 
 tervéről 

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

 
Győri István, képviselő 
 
Tudomása szerint 25 millió Ft-ig nem kell közbeszerzési eljárás. Ha tisztességesen ki lesz 
vitelezve az aszfaltozás az is azt jelenti, hogy körülbelül 40 – 50 millió Ft plusz van a 
rendszerbe és a közbeszerzési eljárásnál az elfolyik. Abból ténylegesen nem valósul meg 
semmilyen beruházás, az a pénz valakiknek a zsebébe folyik. Kéri a Képviselő-testületet 
nagyon gondolja meg ezt a közbeszerzési eljárást, mert ebben benne van a korrupció 
melegágya. Nem kötelező a 181 millió Ft felhasználása, szüneteket hagyva, és kisebb 
ciklusokba 20-24 millió Ft-os beruházásokra szétosztva, egyszer annyi utat lehetne 
megépíteni, mint amit a polgármester legutóbb is javasolt a Képviselő-testületnek. 
 
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. 
 
58/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, a Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét. 
 
 
7.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Előterjesztés a Víziközmű Társulás megszűnésével kapcsolatos önkormányzati 
 feladatokról (szóbeli előterjesztés) 

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

 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
December közepén megtartotta a Víziközmű Társulat a küldött gyűlését. Akkor döntöttek 
arról, hogy az elszámolással a Víziközmű Társulat meg kívánja szüntetni a működését. Az 
elszámolás keretében átadásra kerülne a Víziközmű vagyon. A cégbíróság felé 30 napos 
határidőn belül kellett volna lépést tenni. Január közepén ő erre kísérletet tett, de akkor még 
sajnos a jegyzőkönyv nem volt elkészítve, február végén készült el a jegyzőkönyv. Utána neki 
voltak olyan elfoglaltságai, ami miatt érdemben nem tudott előrébb lépni. A mai napig nincs 
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előrelépés a cégbíróság felé, a bejelentés érdekében. A jövő héten ezt mindenféleképpen meg 
fogja tenni, és onnantól kezdve fog hivatalosan az elszámolás a cégbíróság tudomására jutni. 
Azt nem tudni, hogy az elszámoló bizottság az bármilyen tevékenységet végzett-e, mert az 
független volt ettől. Tudomása szerint érdemi tevékenység az elszámolás érdekében nem 
történt. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Egy döntést azért mindenféleképpen kellene, hogy hozzanak, mert attól, hogy a Víziközmű 
megszűnik attól még a feladatok ott maradnak. Nagyon sok lezáratlan dolog van.  Javasolja, 
hogy Domokosné Koncz Editet egy 3 hónapos megbízási szerződéssel vegyék át, hogy kész 
lezárt anyagot tudjon átadni az önkormányzatnak. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Ez konkrétan már több alkalommal felmerült, és egyetért azzal, hogy Domokosné Koncz 
Editet az önkormányzatnak át kell venni. Ezt a döntést olyan feltétel hozzák meg, hogy azzal 
a nappal, amikor konkrétan kimondja a megszűnését a Víziközmű Társulat azzal a nappal 
legyen jogfolytonos az ő jogviszonya, és addig a Víziközmű Társulaton belül tevékenykedjen. 
Ez így, hogy március 31-én megszűnik, ez soha nem volt kimondva. Erről pontosan 
Víziközmű Társulat küldött gyűlésének kellene egy döntést hozni, hogy az elszámolás 
megtörtént, az elszámoló bizottság rendben talált mindent, és átadható. A határozott időt sem 
tartja célszerűnek, mert ezek a munkafolyamatok folyamatosak lesznek, a szerződésekkel való 
elszámolás, vagy amikor 2018-ban lezárul az egész folyamat, akkor pedig az ügyfelekkel 
történő elszámolás, biztos, hogy valamilyen szinten adminisztrációt követel. Az, hogy a 
hivatalnak van-e erre jelenleg kapacitása azt majd meg kell tudni. A könyvelési rész az 
mindenféleképpen a hivatalra fog hárulni. 
 
Győri István, képviselő 
 
A Víziközmű Társulat a cégbírósághoz be van jegyezve, és ennek a társulatnak volt egy 
tevékenységi köre, mégpedig az, hogy a szennyvízberuházást itt levezesse Tiszaalpáron. A 
szennyvízberuházás megvalósult, a fő dolgok megépültek. A Víziközmű Társulatnak lett 
volna egy jogköre, hogy 2018-ban elszámolja a hozzájárulási költséget a lakossággal 
szemben. Tiszaalpáron önkormányzat segédlettel, okirat hamísítás tényállása mellett, amivel 
az ügyészséghez fordult, de nem meri az ügyészség letárgyalni, hogy nézzék már meg történt-
e okirat hamísítás itt az önkormányzatnál. Bűnözök, ülnek itt a tiszaalpári önkormányzatnál. 
A Víziközmű Társulat törvénytelenül alakult meg. 
 

(hangzavar) 

 
 
8.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Beszámoló a folyamatban lévő pályázatokról 

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
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dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
2015. június óta hálózatba is vissza tudnak termelni a napelemek. Van esetleg egy forintos 
összeg, hogy mennyit termelnek vissza? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Ilyen összeg nem biztos, hogy rendelkezésre fog állni, mert az elszámolás az úgy történik, 
hogy az oda-vissza termelés eredményeképpen, ha többletfogyasztás van, akkor kevesebb lesz 
a fizetni való. Forintosítani ezt úgy lehet, hogy mennyivel kevesebbet fizettek. 
 
Győri István, képviselő 
 
A jegyző asszonyt szeretné kérdezni, hogy az adósságkonszolidációban részt vett települési 
önkormányzatoknál, miért kellett közbeszerzési eljárást kiírni. Tudomása szerint igaz az-az 
állítás, hogy mind az a 181 millió Ft, ami befog jönni a tiszaalpári önkormányzathoz annak 
nem kell közbeszerzési eljárás alá esnie, azt fel lehet bontani. 
 

(hangzavar) 

 
 
 
9.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Farkas Mihály kérelme „Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy” használatához 

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

 
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. 
 
59/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Farkas Mihály kérelme „Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy” használatához 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, Farkas Mihály 
6065 Lakitelek, Kinizsi Pál u. 22. sz. alatti lakos „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használatára 
vonatkozó kérelmét és engedélyezze a védjegy használatát.  
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10.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés a Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár fejlesztésére 
 benyújtandó VP-6-7.4.1-1-16 kódszámú pályázatról 

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

 
Győri István, képviselő 
 
Itt lesznek uniós pénzek, nagyon ürül, hogy ha a könyvtár is fejlesztésre kerül, örül, hogy az 
orvosi rendelő is meg lesz építve. De a sorrendisség az ütemezve van, 2020-ig. Ha véletlen az 
iskolánál majd azt mondják, hogy alkalmatlan tanításra, és a gyerekeknek el kell járniuk 
tanulni, az nagyon - nagy szégyen lesz a tiszaalpári Képviselő-testületnek. Mert piorítást 
élveznek olyan beruházások, amiket el lehetne halasztani. Nagyon meggondolandónak tartja 
az olyan beruházásokat, amit a tiszaalpári lakosság szolgáltatásával lehet nélkülözni. 
 
Csernák 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. 
 
60/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár fejlesztésére benyújtandó VP-
6-7.4.1-1-16 kódszámú pályázatról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, a Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár fejlesztésére benyújtandó VP-6-7.4.1-1-16 kódszámú 
pályázatott. 
 
 
11.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Előterjesztés az Árpád Művelődési Ház terembérleti díjainak emeléséről  

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

 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Igazából azért van ez az emelés, mert régen volt emelve. De ezek az árak mennyiben fedik le 
a rezsi költséget, nem tudni. A következő emelésnél ki kellene számolni, hogy ha egy órára 
fel van kapcsolva a villany, téli időszakban, a nagyterem +előtérnél, akkor mennyi rezsi megy 
el. Egyáltalán beleférnek-e a 2500 Ft-ba. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Ezek a költségek minimum 24 órára vannak vetítve, a gyakorlatban úgy néz ki, hogy eddig 
volt 72.000 Ft és ez most emelkedik. A nagyterem+előtér vonatkozásában, hogyha egy 
kirakodó vásár beindul, és 4 órát fizetnek az 10.000 Ft, ennél is biztos, hogy villany, energia 
költség nem fog ennyi felmerülni, mert az épület valamilyen mértékben fűtve van. Nem hiszi, 
hogy nagy eredményeket lehet várni egy ilyen kimutatástól, főleg ha 24 órát kifizetnek, akkor 
bele kell, hogy férjen ez a költség. 
 
Győri István, képviselő 
 
A költségeket biztos fedezi, de nem tudja a képviselők tisztában vannak-e azzal, hány millió 
Ft veszteséget termel a Művelődési Ház. 
 
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. 
 
61/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Előterjesztés az Árpád Művelődési Ház terembérleti díjainak emelésére  
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az Árpád Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának IV. fejezet c) 
pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
Az Árpád Művelődési Ház bérleti díjait 2016. május 1-jétől az alábbiak szerint határozza 
meg: 
 
helység megnevezése nettó összeg ft/óra 
nagyterem + előtér 2 500 Ft 
nagyterem + előtér esti, éjszakai ls fokozott 
igénybevétel (bálok, lakodalmak, min. 24 
óra) 

3 500 Ft 

előtér 1 500 Ft 
kamaraterem 1 500 Ft 
iroda 1 000 Ft 
Kádár Lajos Közösségi Ház rendezvényre 2 000 Ft 
 
 
A kiszámlázás egész órában történik, úgy hogy a 30 percet el nem érő törtidőszak elengedésre 
kerül, az azt meghaladó időtartam pedig egész óraként kerül beszámításra. A bérleti díj 
időtartamának megállapítása érkezéstől távozásig történik. A bérleti díj befizetése a 
Polgármesteri Hivatal Pénztárában történik. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
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Határozatról értesül: 
1. dr. Vancsura István polgármester elektronikusan 

2. dr. Menyhárt Anett jegyző elektronikusan 

3. Bálint Katalin a vagyongazdálkodási csoportvezető elektronikusan 

4. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető elektronikusan 

5. Németh Sándorné köztisztviselő 

6. Túri Mária munkavállaló 

 
 
 
12.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Előterjesztés Alkotmány utcai parkolók térburkolattal történő ellátása 
 vonatkozásában beérkezett pályázatokról  

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Bálint Ágnes vagyongazd. ügyintéző 
 
Győri István, képviselő 
 
Egy parkolót 200.000 Ft-ért megépíteni az nagyon sok. Kapubejárót parkolónak megcsinálni 
nem a tiszaalpári emberek érdeke, hanem ez ott lakó embereké. Itt a tiszaalpári adófizető 
emberek pénze van elköltve. Ehhez még közbeszerzési eljárás sem kell. Így elkölteni a pénzt 
nagy felelőtlenség. Tiszaalpáron a pénzek elköltése 2010 óta történik, mióta Bartók István is 
itt van a tiszaalpári Képviselő-testületbe. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Az előtte szólóhoz ellentétben ő azon csodálkozik, hogy, hogyan jön ki ennyiből. Mert ő a 6 
millió Ft-ot elosztotta 500 négyzetméterrel, az 12.000 Ft bruttó négyzetméter ár. Ami azt 
jelenti, nem kerül 10.000 Ft-ba négyzetmétere, hihetetlen ár. Csak a burkoló anyag 4-5 ezer Ft 
alaphangon, csak a legfelső réteg, az alá való réteg szinte ugyanannyi, és akkor hol van a 
munkadíj? 
 

(hangzavar) 

 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Azért tudják olcsóbban kivitelezni, mert lényegesen olcsóbban szerzik be az anyagot. Ha az 
önkormányzat csinálná, akkor drágább lenne. 
 

dr. Csernus Tibor 16:55 órakor kiment a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésről 
Így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma 4 fő 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
elfogadta az alábbi határozatot. 
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62/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az Alkotmány utcai parkolók térburkolattal történő ellátása vonatkozásában 
beérkezett pályázatokról  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, a ViaNouve 
Bt. árajánlatait az alábbiak szerint:  

1. 30 férőhelyes parkoló kivitelezése esetén: alternatív árajánlat - melynek végösszege 6 
474 391 Ft. 

2. A járda- és autóbejáró burkolatok térburkolattal történő ellátása esetén: 2 378 755 Ft 

 
 
13.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Előterjesztés a külterületi és belterületi utak állapotáról és az időarányosan 
 elvégzett feladatokról 

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

 
dr.  Vancsura István, polgármester 
 
Érdemben most tudják elkezdeni az utaknak a javítását. Eddig a sár miatt nem lehetett 
elkezdeni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke. 
 
Nem látja az előterjesztésben a belterületi utak kátyúzását. 
 
dr.  Vancsura István, polgármester 
 
Benne van a költségvetésbe, mikor kezdődnek az aszfaltozások akkor fog az is elkezdődni, 
mert oda az aszfaltot meg kell rendelni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke. 
 
Javasolná a külterületi utaknál a zárdához vezető utat kátyúzásra, mert az mindig ki szokott 
maradni. Az út szélén lévő fáknak a gallyai belógnak az útra, jó lenne ha azzal is történne ott 
valami. 
 

dr. Csernus Tibor 17:00 órakor visszajött a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma 5 fő 
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Győri István, képviselő 
 
Nagyon sajnálja, hogy a Tiszai út nem lett megcsinálva. A polgármester úr a tiszai 
közösségtől 2 millió Ft-ot síbolt ki azzal a címszóval, hogy a Tisza partot és környékét rendbe 
teteti. A horgászok nem tapasztalták a javulást. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Az előterjesztésben szó van körülbelül 100.000 Ft zúzott kő vásárlásáról. Ezt nem kellene 
beletenni a határozat-tervezetbe? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Felírta magának, hogy ezt tegyék bele. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A föld utaknál még annyit szeretne mondani, hogy nyomatékosítani kellene az utak kimérését, 
mert addig nem jutnak egyről a kettőre. Miután ki lett mérve és maradt hely, akkor a csapadék 
vízelvezető árkot is ki kellene ásni. Addig még nincs kimérve, nem lehet kiásni, mert nagyon 
sok gazdálkodó felszántja az útszélét és az árkot is, és nincs hova folynia a víznek. 
 
Győri István, képviselő 
 
Amit a bizottsági elnöke elmondott az több 10 millió Ft-ba kerülne. Tudomása szerint, az 
önkormányzatnak van egy olyan műszere, amivel ezt meg tudja oldani magának. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
A földutak 90% nincs a helyén 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szerinte nem volna 10 milliós költség, folyamatában haladhatna ez a dolog. Képviselő úrnak 
szeretné mondani, hogy aki minden nap földes úton jár, annak minden pénzt megér az, hogy 
normális úton járjon. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, azzal a módosítással, hogy egy kamion zúzottkő 
kerüljön beszerzésre. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
63/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a külterületi és belterületi utak állapotáról és az időarányosan elvégzett 
feladatokról 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a külterületi és belterületi utak állapotáról és az időarányosan elvégzett feladatokról szóló 
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, azzal a 
kiegészítéssel, hogy egy kamion zúzottkő kerüljön beszerzésre. 
 
 
14.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Előterjesztés az „Aranyhomok” Kistérségfejlesztési Egyesület 
 Alapszabályának módosításáról 

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

 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Ennek volt már valami értelme? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Igen. Tavaly augusztusban a Hírős Napok keretén belül a tiszaalpári termelők kiállítottak. A 
megyei közgyűlés különdíját kapta a település. A helyi vállalkozók különféle rendezvényeken 
tudnak részt venni, pl: tojásfesztivál. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Vannak látogatók? 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Igen vannak, ő is ott szokott lenni. Most is megy májusban. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Augusztusban megint megrendezésre kerül, és minden képviselőt tisztelettel meghív a 
kiállításra, nagyon színvonalas műsort szoktak összeállítani. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Ők hasonló munkát végeznek, mint a pályázat író cégek, de még ő sem kapott soha tőlük egy 
megkeresést, tehát úgy gondolja, eléggé lekorlátozódik az ő tevékenységük arra, hogy 
havonta rendeznek egy megyei szintű találkozót. Úgy látja, hogy a tevékenységi körükből jó, 
ha 1% -ot üzemeltetnek, a többi az csak papíron létezik. 500.000 Ft –ot szavaznak meg évről - 
évre, ezért cserébe jó lenne, ha pályázatírással segítenék az őstermelőket. Szerinte még a 
bizottsági elnök urat sem keresték meg soha, azzal a szándékkal, hogy megsegítenek írni egy 
pályázatot. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Valamilyen szinten az Aranyhomok Egyesülethez tartozik az is, aki segít neki a pályázat 
írásban. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Akkor ezek szerint érdemben működnek, csak nem látványos. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Most újul meg a honlapjuk, és népszerűsítik azokat a településeket, amelyek tagjai. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
A faluban nem tudnak semmit róla. Jó lenne legalább egy plakátot kihelyezni. 
 
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. 
 
64/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az „Aranyhomok” Kistérségfejlesztési Egyesület  Alapszabályának 
módosításáról 
 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az „Aranyhomok” Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 
15.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Előterjesztés Sárkányhajó bérléséről 

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

 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Üzleti szempontból kérdezné, mennyibe kerülne egy sárkányhajó építése? Láthatóan nagy 
sikere van, és ha lenne egy saját az önkormányzatnak, akkor évente többször is igénybe 
lehetne venni. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Annak idején amikor volt turisztikával kapcsolatos pályázat, amin sajnos nem nyertek, akkor 
annak az is része lett volna, hogy 2db 10 személyes sárkányhajót vásárolnak. Akkor 
darabonként 1,5 millió Ft volt a 10 személyes. Ő mindenképpen a vásárlást támogatná, mert a 
megépítése egy ilyen hajónak nagyon komoly szakértelmet igényel. 20 személyes sárkányhajó 
darabonként 2,5-3 millió Ft, plusz még a kiegészítők. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Az újalui volt varrodába van 3 keyboard, amit fel kellene újítani. Azzal el lehetne indítani a 
hajókázást. Emellett esetleg lehetne még az önkormányzatnak vas csónakja, vízi biciklije, 
amit bérbe lehetne adni. Javasolná, hogy azokat a keyboardokat mindenféleképpen el kellene 
hozni onnan, mert oda bárki bejárhat. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Ha turisztikai pályázatra lenne benyújtási lehetőség, akkor az - az épület erre volt szánva, és 
tárolásra is alkalmas lenne. Közel van a parthoz és nem is kellene mindent levinni a vízre. 
 
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. 
 
65/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
a „Sárkányhajó bérlés” tárgyában. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a „Sárkányhajó bérlés” tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
Az előterjesztés alapján elfogadja, hogy a Tiszaalpári Napokon Sárkányhajó verseny 
megrendezésre kerüljön, a sárkányhajókat  a Szegedi Sárkányhajó Egyesülettől veszi bérbe. 
 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
              dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 

2. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan, 

3. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 

4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, elektronikusan, 

5.  Irattár 
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16.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Előterjesztés Tavaszköszöntő 2016. programjairól 

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

 
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. 
 
66/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tavaszköszöntő 2016. programjairól 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tavaszköszöntő 2016. programjairól szóló előterjesztést megtárgyalta azt az 
előterjesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
              dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 

2. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan, 

3. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 

4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, elektronikusan, 

5. Kerekes András hangtechnikus 

6. Irattár 

 
 
17.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Tájékoztató Miniszterelnökséget vezető Miniszter válaszleveléről 

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

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Tájékoztatás megtörtént. 
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18.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
 pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) Ör. számú 
 önkormányzati rendelet módosításáról szóló ……/2016.(……..) Ör. számú 
 rendeletéről 

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

Győri István, képviselő 
 
Ő úgy gondolja, hogy a szociális segély arra van, hogy akinek nincsen pénze, és szociálisan 
rászorult, azt segítenie kell a tiszaalpári önkormányzatnak. Erre kaptak 34 millió Ft a múlt 
évben is. És év végén kiderült, hogy 10 millió Ft megmaradt. 
 

(hangzavar) 

 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Alapvetően nincs problémája az összegszerűséggel csak, hogy az van beleírva, hogy 40.000 
Ft/fő.  Az ő elképzelésében ez azt jelenti, hogy legalább 40.500 Ft-ba kerüljön a kirándulás. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Amikor a Képviselő-testület a 120.000 Ft-ot globálisan, táboroztatásra nem fogadta el. Most 
eléjük került egy húsz szoros összeg, úgy érzi ez egy picit sok. Nem érti, ha 120. 000 Ft nem 
volt, akkor 3 millió Ft honnan lesz erre.  Másrészt viszont, valamennyi összeget a hátrányos 
helyzetű gyerekek szülei is elő tudnak teremteni arra, hogy valamiféle hozzájárulást 
biztosítsanak. Azt, hogy az önkormányzat fizesse 100%-ba a táboroztatást, azt egy kicsit 
túlzásnak tartja. Javasolja, hogy kérjenek be egy konkrét költségvetés tervezetet, hogy hova 
szeretnének menni, hány napra, és ott milyen programokat kívánnak szervezni.  
 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
Ebből egy színvonalas tábort tudnának megvalósítani, ott alvással. Ezeknek a gyerekeknek 
nincs lehetőségük arra, hogy falun kívül menjenek. Azért gondolták, hogy ha a lehetőség 
adott, akkor szerveznének egy tartalmasabb programot. A következő ülésre meghívják az 
igazgató nőt és Bodnár Enikőt, akkor eltudják mondani, mit foglal magába ez az összeg. 
 
Bartók István, a bizottság tagja  
 
Vannak állami táboroztatások, az igazgató nő és a helyettesek miért nem tudnak ilyen 
helyekre pályázni? Elhiszi, hogy az igazgató nőnek kényelmes idejönni és pénzt kérni, de 
talán menjen a KLIK - hez és onnan kérjen. És akkor az önkormányzat egy kisebb % - al 
hozzájárulna nem pedig a teljes összeggel. 
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dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
Az önkormányzat kereste meg az igazgató nőt, hogy a 2H tábort, a testület a szociális keretből 
próbálja megoldani. Akkor vetődött fel az ötlet, hogy ha van rá keret, akkor a szociálisan 
rászorult gyerekeknek szerveznének egy olyan tartalmas tábort, hogy el tudják őket vinni 
Tiszaalpár határain kívül. Látta ezeket a gyerekeket és nincsenek nekik programjaik, 
élményeik. 
 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Javaslata lenne, úgy határozzák meg, hogy a részvételi költségek 80 % - át, de maximum 
40.000 Ft-ot támogatna az önkormányzat. Lenne egyfajta mozgástér is. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Sok időt nem lehet erre feláldozni, hogy ezt eldöntsék, mert a tábort meg kellene szervezni. 
Nyílván való iskola időn kívül lenne, de akkor is 2-3 hónap biztos, hogy kell a szervezésnek. 
 
Bartók István, a bizottság tagja  
 
Semmi gond azzal, hogy támogassák. De 2,8 millió Ft-ot 60-70 gyermekre elkölteni nem 
biztos, hogy jó befektetés. Lehet, hogy 120 hasonló gyermek is lenne, akikre el lehetne 
költeni.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

 
Ha százalékosan mozgóvá tennék, és egyfajta önrészt meghagynának az utazó részéről, akkor 
gyakorlatilag, több lehetőség is kinyílna, nem csak egy egyszeri bővebb programú, hanem 
akár további lehetőségek is. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Támogatja a színvonalasabb elképzelést, mert a gyerekeknek egy olyan inspirációt kellene 
nyújtani, ami a fantáziájukat olyan irányba, mozgatja, hogy az ő helyi sorsukból érdemes 
kitörni. Javaslata, hogy maximum 40.000 Ft-ig támogassák. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Határozati javaslata lenne, hogy maximum 40.000 Ft legyen, ami a 80%-ot jelenti, és kérjenek 
hozzá egy program tervezetet. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
A Bodnár Enikő tanárnő neve egy garancia, hogy nem lesz egy rossz tábor, az igazgató nő 
neve az már nem garancia.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
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Egyetért dr. Csernus Tibor javaslatával, de konkrétan kérjenek névsort és programot. És arra 
tudnak konkrét választ adni. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A tervezet 1§ - 5 § - i maradnak a 6 § kiesik, a többi számozása e szerint módosulna.  

 

(hangzavar) 

 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított rendelet-tervezet kihagyva a 6 §. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
elfogadta az alábbi rendelet-tervezetet. 
 
67/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) 
Ör. számú  önkormányzati rendelet módosításáról szóló ……/2016.(……..) Ör. számú 
rendeletéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  
a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) Ör. számú 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2016.(IV.12.) Ör. számú rendeletét 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek azzal, hogy a rendelettervezet 6. 
§-ának elfogadását nem támogatja a bizottság. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, hogy kérjenek be részletes programot, és annak 
ismeretében hozzanak döntést. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
elfogadta az alábbi rendelet-tervezetet. 
 
68/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) 
Ör. számú  önkormányzati rendelet módosításáról szóló ……/2016.(……..) Ör. számú 
rendeletéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  
kéri, hogy az általános iskola nyári táborának támogatásához benyújtásra kerüljön egy 
részletes programterv. 
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19.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
 háziorvosi, fogorvosi körzetek területének megállapításáról szóló 5/2002.(VII.15.) Ör. 
 számú rendeletének módosításáról szóló ……/2015.(….) Ör. számú rendeletéről 

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

 
Hozzászólás nem történt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
69/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságaa háziorvosi, fogorvosi körzetek területének megállapításáról szóló 
5/2002.(VII.15.) Ör.  számú rendeletének módosításáról szóló ……/2016.(….)Ör. számú 
rendeletéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a háziorvosi, fogorvosi körzetek területének megállapításáról szóló 5/2002.(VII.15.) Ör. 
számú rendeletének módosításáról szóló 9/2016.(IV.12.)Ör. számú rendeletét megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
20.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Beszámoló az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. Tiszakécske 
 Orvosi Ügyelet 2015. évi munkájáról 

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

 
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. 
 
70/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. Tiszakécske Orvosi 
Ügyelet 2015. évi munkájáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. Tiszakécske Orvosi Ügyelet 2015. évi 
munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
 
 
21.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában alternatív fűtés 
 kialakításához tervező ajánlatok bekérésére  

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

 
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. 
 
71/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában alternatív fűtés kialakításához 
tervező ajánlatok bekérésére  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában alternatív fűtés kialakításához tervező ajánlatok 
bekéréséről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 
22.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Előterjesztés a régi temető kegyeleti parkká történő átalakításához tervezői 
 ajánlatok bekérésére  

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
            Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
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Győri István, képviselő 
 
Az orosz nagykövet, és az egyház véleményét ki kell kérni, hogy hozzájárulnak-e? És ha majd 
elmondják a véleményüket, hogy mibe egyeznek bele, utána kell idehívni a vállalkozót, hogy 
hogyan kell megcsinálni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Kérték az érsekségtől ennek a területnek az átadását önkormányzati tulajdonba. Tulajdonba 
nem adták, de 20 évre használatra átadták. Semmilyen megkötés nincs benne, hogy milyen 
kegyeleti parkot alakítsanak ki. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy kérjenek erre a területre kiviteli terv árajánlatot. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
72/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a régi temető kegyeleti parkká történő átalakításához tervezői ajánlatok 
bekérésére. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy kérjenek 
be kiviteli terv árajánlatot erre a területre. 
 
 
23.) Napirendi pont: 
 Tárgy: Előterjesztés az általános iskola-, sportöltöző- és a II. számú háziorvosi rendelő 
 előtti területek előtt történő parkoló kialakításához tervezői árajánlatok bekérésére 

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

 
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. 
 
73/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az általános iskola-, sportöltöző- és a II. számú háziorvosi rendelő előtti 
területek előtt történő parkoló kialakításához tervezői árajánlatok bekérésére 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel 
dr. Vancsura István polgármestert kérjen be három kivitelezőtől árajánlatot az érintett 
útszakaszon létesítendő parkolók, valamint zárt vízelvezető árkok tervezése és kivitelezése 
tárgyában. 
 
 
24.) Napirendi pont: 
 Tárgy: Előterjesztés a 2343 hrsz-ú, 6066 Tiszaalpár, Gróf Széchenyi István u. 2/1. 
 ingatlan értékesítési szándékról  

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

 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Többször volt Képviselő-testület előtt, fel van értékeltetve 800.000 Ft-ra értékelték fel, három 
alternatíva van itt megjelölve, ő ebből a harmadikat támogatná. A harmadik felel meg annak, 
amit szeretnének, hogy fiatal házasok kapják meg, és a CSOK -nak megfeleljen. Igaz, hogy 
bonyolultabb, de ha ezt írják ki pályázatra több feltételnek eleget tesznek. A végén egy család 
fogja elnyerni. Az ára 1,3 millió Ft. Bent van a víz, villany, gáz. Úgy gondolja, még 
ugyanennyit rá kell költeni, hogy lakható legyen az épület. Ha egy ügyes család kapja meg, 
úgy gondolja, meg tudja csinálni, azokat a munkálatokat, hogy lakható legyen. 
 
Győri István, képviselő 
 
A tiszaalpári önkormányzatnak erre az ingatlanra nem volt szüksége. 

 
(hangzavar) 

 
A polgármester hülyíti az embereket, akiket tud, és maga köré vonzza a hülyéket. Ő inkább 
hoz egy borotvát és borotválja le a fejét, mert ha rá néz, hagy legyen még mérgesebb, mert 
még Rákosi Mátyásnál is rosszabbnak tartja. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szó szerinti jegyzőkönyvet szeretne kérni. 
 
Győri István, képviselő 
 
Az orrunknál fogva vezet ez a tökelütött, de nem is tökelütött, azt kell, mondjam nagyon okos, 
mert a Magyar Szocialista Munkáspárt kinevezte propaganda vezetőként Bács-Kiskun 
Megyében. A tiszaalpári önkormányzat vagyonát szétherdálják különböző trükkökkel. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Képviselő úr olvassa el az előterjesztést, mert a polgármester úr azt javasolta adják el. 
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Bartók István, a bizottság tagja. 
 
Ezt az épületet, ha sokáig üresen hagyják állni, akkor nem fogja megérni az 1 millió Ft-ot se. 
Javasolja, adják el az épületet, ha van rá vevő. 
 
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. 
 
74/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a 2343 hrsz-ú, 6066 Tiszaalpár, Gróf Széchenyi István u. 2/1. ingatlan 
értékesítési szándékról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 6066 
Tiszaalpár, Gróf Széchenyi István utca 2/1. szám alatti ingatlan hasznosítási módját pályázati 
úton történő értékesítésben állapítsa meg, bruttó 1,3 millió Ft értékben. 

 

 
25.) Napirendi pont: 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat intézményeinél 
 rágcsálóirtási munkálatok elvégzésére  

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

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Jegyző asszony szeretne módosítást tenni, mert elírás történt. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Nem az intézményekre, hanem a településre készült az előterjesztés. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A településen egyre több helyen van patkány, először is gócokat kellene felderíteni. Javasolja, 
jelöljenek meg 10 helyet, és arra kérjenek árajánlatot. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezetet. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
75/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat intézményeinél  rágcsálóirtási 
munkálatok elvégzésére  
 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 
jelöljenek ki 10 csomópontot a településen, és arra a területre kérjenek be árajánlatot 
rágcsálóirtásra. 

 

26.) Napirendi pont: 
 Tárgy: Tájékoztató élelmezésvezetői pályázat kiírásának érvénytelenítésére 

 (Az anyag később kerül kiküldésre.) 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
      Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

Tájékoztatás megtörtént. 
 

 
Csernák Zsolt Sándor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 18:30 órakor 10 perc 

szünetet rendelt el 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülése 18:40 órakor folytatódik 

 
27.) Napirendi pont: 
 Tárgy: Tájékoztató Torda testvértelepülésünkkel való 30 éves kapcsolat fennállásának 
 alkalmából történő díszoklevél adományozásáról (szóbeli előterjesztés) 

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

 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Legutóbb a Tordai Kulturális Napok keretében jártak Tordán. Torda település nagyon 
komolyan gondolja a két település közötti 30 éves kapcsolatot, és ennek zálogaként egy 
díszoklevelet adományozott Tiszaalpárnak. Úgy gondolja, nekik is kellene valami hasonlót 
adományozni, amikor augusztusi hónapban aláírják majd a 30 éves kapcsolatot. 
 
 
28.) Napirendi pont: 
 Tárgy: Tájékoztató a kivágott nyárfarönkökkel kapcsolatban (Az anyag később kerül 
 kiküldésre.) 

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
      Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
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Bartók István, a bizottság tagja 
 
Ettől sokkal jobban akarták, hogy sikerüljön. Egyetlen egy becsületes emberre akarták 
rábízni, de nem vállalta. Így kénytelenek voltak megcsináltatni, de úgy látszik más is 
megtudta csinálni, nem csak a falu egyetlen egy becsületes embere. Szerinte sikerült a 
favágás, fognak tudni adni fát a rászorulóknak. 
 
Győri István, képviselő 
 
Az eladásról mi a véleménye? 
 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Senki nem mondta, hogy el lesz adva a fa. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A 200.000 Ft-ot csak az ipari fára érti? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Igen. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Meg kellene hirdetni, mert csak akkor lehetne látni mi a kereslet. Méret, átlag átmérő, m³ 
ezekkel a paraméterekkel. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Próbálták már itt helybe megkínálni, de nem ért rá kimenni megnézni az illető. Értékesíteni 
kell a rönköt valamilyen módon. 
 
Győri István, képviselő 
 
Mennyi m³? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
20-22 m³ – re van saccolva. 
 
Győri István, képviselő 
 
Saccoltad ne hülyéskedj már. Látják ezek így hazudnak az éterbe. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Mi gond van a saccolással? 
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Győri István, képviselő 
 
Én ki számoltam te tökelütött. Hazudtok az éterbe. Megfogta a tiszaalpári dolgozókat, hogy 
ellopták a fákat. A 20 nyárfa mellett ki lett vágva még plusz 10 fa. Ő pontosan ki számolta, 32 
m³, és 10.000 forintjával is 320.000 Ft. Nem kell a púder, hogy nem értek hozzá, ti nem 
értetek hozzá, mert egy kapzsi tolvajok vagytok, mert szétloptátok a falu vagyonát. Több 
milliós értékű fából 100.000 Ft lett befizetve. Tisztelt tiszaalpári emberek, nagyon sajnálom, 
hogy itt a szociálisan rászoruló emberektől sajnálják a fát. 

 
(hangzavar) 

 
Bűnszövetkezet vagytok, bűn banda. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szó szerinti jegyzőkönyvet kér az elhangzottakról. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Falopásról csak Győri képviselőnek van papírja. 
 

(hangzavar) 

 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Elnök úrnak joga van felkérni Győri képviselőt, hogy hagyja el a termet. 
 
Győri István, képviselő 
 
Bartók Istvánnak a szerepe 4 évig az lesz, hogy lopjon. 
 

(hangzavar) 

 

 
29.) Napirendi pont: 
 Tárgy: Előterjesztés migránsok kötelező elosztásáról szóló uniós rendelet 
 elutasításáról 

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

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Ez nem önkormányzati hatáskör, nyugodtan túl lehet rajta lépni, szavazás nélkül. 
 
Győri István, képviselő 
 
Jogában áll nem meg szavazni.  De 1500 település ehhez csatlakozott. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
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Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással 
nem fogadta el az előterjesztésben lévő határozat-tervezetet. 1 fő nem vett részt a 
szavazásban. 
 
 
30.) Napirendi pont: 
 Tárgy: Előterjesztés a „Tiszaalpári I. számú felnőtt háziorvosi szolgálat fejlesztése” c. 
 pályázat beadásáról 

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

 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Nem csak a rendelő felújítása, hanem a szolgálati lakásnak a rendbetétele is ebből a pénzből 
fog megvalósulni. Életveszélyes állapotban kapták vissza a szolgálati lakást. A felújítás a 
teljes tető rendbehozatalától kezdve a villany, víz, fűtés-hűtés és a szellőztetésről szól. Ezek 
mellett ki lesz még alakítva a rég megkövetelt mozgáskorlátozott mellékhelyiség is. Ez az 50 
millió Ft ez bruttó összeg, ebből sajnos 10 millió Ft az áfa, amit le kell belőle vonni, így a 
nettó összeg jóval kevesebb sajnos. Szerettek volna még napkollektorokat, de sajnos azokat 
már nem fogja futni ez az összeg. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Ebből mind a két rendelő fel lesz újítva? 
 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 

Közel 40 millió Ft nettó összeg fog jutni a felújításra, ebből 2/3 rész lesz a rendelő, és 1/3 rész 
a szolgálati lakás. A szolgálati lakásnak ki van dőlve a hátsó a része, le van szakadva a 
mennyezete. Teljesen át kell alakítani, hogy a mozgáskorlátozott mellékhelyiséget is a 
váróteremből lehessen megközelíteni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A kérdés ugye arra vonatkozott, hogy mi lesz a másik rendelővel. Ősszel lesz egy pályázat, 
abból 10 millió Ft lesz a másik rendelőre fordítva. Doktor úrral megbeszélték, hogy a 10 
millió Ft takarja körülbelül azokat a munkálatokat amik ott vannak. Ez a Leader pályázat, itt 
is hasonló módon lesz felosztva a pénz, mint a TOP -os pályázatnál, településenként létszám 
arányosan. Tiszaalpár 60 millió Ft-ot fog kapni.  
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
A rendelő most úgy lesz kialakítva, hogy ha bevezetik a csoport praxist, akkor is mind a 
ketten elférnek benne. Ez a csoport praxis egy működő modell Észak Magyarországon. Lehet, 
hogy pár éven belül egyetlen egy rendelő lesz a faluban. Nem lenne rossz dolog, mert ezzel a 
csoport praxissal együtt járna egy gyógytornász, és egy diatetikus. A mai egészségügy azért 
roskadozik, mert semmi nem gátolja az embereket, hogy orvoshoz menjenek. 
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Győri István, képviselő 
 
Úgy gondolja, a 2015-2020 - as ciklusba felbontásba fogja kapni a tiszaalpári önkormányzat a 
pénzeket. Megérti, hogy Vancsura család priorítást kíván szerezni magának, örülni fog neki, 
ha lesz ezekre pénz. Szeretné tudni, hogy évente a tiszaalpári önkormányzat milyen 
lebontásokba kapja a pénzeket, és ezután is hogyan fogja kapni, minek a függvényében. 

 

(hangzavar) 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
76/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a „Tiszaalpári I. számú felnőtt háziorvosi szolgálat fejlesztése” c. pályázat 
beadásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata " Tiszaalpári I. számú felnőtt háziorvosi szolgálat 
fejlesztése" címmel pályázatot nyújtson be a TOP-4.1.1-15 "Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése" című pályázati felhívásra bruttó 50.000.000 Ft támogatási 
összegre.  

31.) Napirendi pont: 
 Tárgy: Előterjesztés a TOP pályázat kereteiben szükséges rehabilitációs szakértő 
 kiválasztására 

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

dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ezeknél a TOP - os pályázatoknál vannak bizonyos feltételek, egyrészt szakértői szinten, 
másrészt más területen. Az összes TOP – os pályázatot rehabilitációs szakértőhöz kötik, nem 
csak az orvosi rendelő felújítását, hanem a kerékpárutat, és az iskolával kapcsolatos 
pályázatot is. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
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77/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a „Tiszaalpári I. számú felnőtt háziorvosi szolgálat fejlesztése” c. pályázat 
beadásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, 
hogy„Tiszaalpári I. számú felnőtt háziorvosi szolgálat fejlesztése” c. pályázat rehabilitációs 
szakértői feladattal Dr. Laki Tamást (7635 Pécs, Erdész u. 81.) bízza meg bruttó 220.000,- Ft 
vállalási díj ellenében. 

 

32.) Napirendi pont: 
 Tárgy: Tájékoztató Első Tiszaalpári Szövetkezet kérelméről 

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

 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A kérelemben az áll, hogy az Első Tiszaalpári Szövetkezet, a Móricz Zsigmond utca végén 
lévő földből 2 hektárnyi területet szeretne, gyomirtózva és rendbe hozva. Az elmúlt két év 
tapasztalata azt bizonyította, hogy olyan módon gyomosodott el ez a terület, hogy ezt az 
önkormányzatnak kell kezelésbe venni. Erre a területre a támogatást megigényelték, tavaly is, 
és már az előző években is. Szerencse, hogy nem volt vizsgálat, mert csak a parlagfűért több 
millió Ft-os bírságot kaptak volna. Javasolja, maradjon egyelőre az önkormányzatnál. A 
Szociális Szövetkezetnek más források után kell nézni. Javasolta kérjenek a Magyar Államtól. 
Az önkormányzat ezt a kérést nem tudja teljesíteni. 
 
Győri István, képviselő 
 
Ajtai Elemérnek szeretné mondani. Hányszor vezeti meg még a polgármester, mikor szüksége 
van rájuk ide jönnek, demonstrálnak. Amit a polgármester úr leírt, nitrát tartalom, tudomása 
szerint 2 q - nál több nitrogén tartalmú műtrágyát nem szabad felhasználni. Mondják, azt a 
polgármesternek, hogy adnak érte 10 Ft hektáronként, bérleti díjat. Azt ő is tudja igazolni, 
hogy mindig úgy kapták meg azokat a földeket, hogy tiszta kő és tarack volt. A polgármester 
úr nem azt akarja, hogy a cigányság vagy a halmozottan hátrányos helyzetű emberek 
dolgozzanak. Az önkormányzati dolgozók lopják a fát, saját maguk részére hazafelé.  A 
bizottsági elnök nem engedhetné meg azt a polgármester úrnak, hogy a saját kicsinyes 
érdekeit előtérbe helyezze, a hátrányos helyzetű emberekkel szemben. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Személyeskedés miatt megvonja a szót. 
 

(hangzavar) 

Győri István, képviselő 
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A cigányságnak mondaná, még egyszer ide ne jöjjenek demonstrálni a polgármester úr 
mellett. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A települést a képviselő társuk olyan szinten lejáratja, jönnek a visszhangok vissza. 
 

(hangzavar) 

 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Ha azon gondolkodnak, hogy területet adjanak akkor biztos, hogy külterületen esély sincs rá. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta dr. Vancsura István javaslatát, hogy ne támogassák a kérelmet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással 
nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
33.) Napirendi pont: 
 Tárgy: Előterjesztés Római Szent Franciska Karitászcsoport kérelméről 

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

 
Győri István, képviselő 
 
A tiszaalpári embereknek mondaná a 20. 000 Ft nagyon jó helyre megy. 
 

Bartók István bizottsági tag 19:28 órakor kiment a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági 
ülésről 

Így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma 4 fő 
 
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. 
 
78/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságaa Római Szent Franciska Karitászcsoport kérelméről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Római 
Szent Franciska Káritászcsoport részére családi sportnap megrendezéséhez 20 000 Ft 
támogatást biztosítson. 
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34.) Napirendi pont: 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtárban 
 kialakítandó Kádár Lajos emlékszoba festéséről 

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

 
Bartók István bizottsági tag 19:30 órakor visszajött a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági 

ülésre 
Így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma 5 fő 

 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Három árajánlatot kértek be, ebből egy nem tudja vállalni. 
 
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. 
 
78/2016.(III.31.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága aTiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtárban kialakítandó 
Kádár Lajos emlékszoba festéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
munkálatok elvégzésével bízza meg Dósa Szilveszter szobafestő mázoló-tapétázó vállalkozót. 
 
 
35.) Napirendi pont: 
 Tárgy: Bejelentések 
 
Bartucz István, településüzemeltető 
 
Több dolgot pontosítana, mert nem mindenki van tisztában a törvényekkel. Tudni kell, hogy a 
nitrát érzékeny területeknél, a térkép az változott, növényvédelmi törvény lépett közbe 
hatályba. A Móricz Zsigmond utca végén lévő terület az rajta volt a térképen, az a földterület 
be is lett vizsgálva, vissza is jött az eredmény, nitrát érzékeny terület és gazdálkodási naplót 
kötelesek róla vezetni. 
 
Győri István, képviselő 
 
Lenne egy kérdése az a vállalkozó, aki 15 millió Ft-ot követelt az önkormányzattól. Szeretné 
tudni rendezve lett-e. A jegyző asszonyt szeretné kérdezni, hogy az önkormányzat fizette-e 
ki? 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Nem. 
 
Győri István, képviselő 
 
Akkor a polgármester fizette ki saját zsebből. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A képviselő úr beszél össze - vissza mindent. Rendőrségi szakaszban van a dolog. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
A fogorvosi rendeléssel kapcsolatosan lenne észrevétel, abszolút rendszertelen nincsenek 
betartva a rendelési idők. Előjegyzett időpontban nem fogadja a doktornő a betegeket, mert 
neki el kell mennie. Jó lenne rendbe rakni, hogy most van fogorvosa a falunak vagy nincs. 
 
Győri István, képviselő 
  
Szeretné kérdezni a polgármester urat, hogy a gyógyszertárat ki üzemelteti. van - e 
üzemeltetési szerződése? Mert ha nincs akkor összeférhetetlen az állásával. Azt tapasztalja, ha 
bemegy a gyógyszertárba senki nem mer rendelni,  a polgármester úr nélkül. 
 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 19:37 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább 
munkáját. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
/:  Csernák Zsolt Sándor  :/                                           /:  Bartók István:/ 
       a bizottság elnöke                                 a bizottság tagja 

 
 
 
 
 


