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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám:2129/2016. 
 
 
 

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

Bizottságának 2016. május26-án 17:00 órakor tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  Ajtai Elemérné, Bartók István, 
  dr. Csernus Tibor,Kézsmárki László (5 fő) 
  dr. Menyhárt Anett jegyző 

dr. Vancsura István polgármester 
dr.Taricska Tibor alpolgármester 

  Győri István képviselő 
 
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
   Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
   Molnár István Belső Ellenőr 
   Ajtai Elemér CNÖ képviselő 
   Bálint Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző 
   Kapus Márta köztisztviselő 
   Kerekes András hangtechnikus 
   Győri Anikó újságíró 
   Kiss Mária óvodavezető 
   Hegedűs Jánosné nyugdíjas közalkalmazott 
   Bálint Gabriella Zsuzsanna nyugdíjas óvodapedagógus 
   Borsi Sándorné adóügyi ügyintéző 
   Sándor Ernőné családsegítő, szakmai vezető 

Papp József  
   Tóth László Róbert 
   Bodor Ádám 
   Kőrös Zoltán Dávid 
   Sánta Zoltán 
   Zsigó Ferenc 
  
   
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
 
 



3 

 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 17:13 órakor megállapította, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Ajtai Elemérné bizottsági tagot. 
Megkérdezte elfogadja-e a felkérést? 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, plusz egy napirendi pontot vennének fel a 8. helyre az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló pályázatról, továbbá előrébb kerülne Papp József ingatlan vásárlási 
kérelme, a kézilabdázok kérelme valamint az Alpárfeszt 2016 rendezvény támogatásról szóló 
kérelem. 
A többi napirendi pont számozása e szerint módosulna. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét.       
 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Nyugdíjba vonulók köszöntése 
 

2. Előterjesztés Papp József (6066 Tiszaalpár, Vak Bottyán u. 9. sz. alatti lakos) ingatlan- 
vásárlási kérelméről 

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

3. Előterjesztés Kézilabdázok kérelméről 
  Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
  Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

4. Előterjesztés Alpárfeszt 2016 rendezvény támogatásáról 
  Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
  Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

5. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzésről 
  Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 

        Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök/Molnár István belső ellenőr 
 

6. Tájékoztató a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft.-ről 
   Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
   Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök/Molnár István belső ellenőr  
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7. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség 2015. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 
valamint családsegítési feladatok ellátásának átfogó értékeléséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
8. Tájékoztató adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

fejlesztéseinek támogatásáról 
        Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 

  Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 
 

9. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 22/2015.(XI.3.) Ör. számú önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló ……/2016.(……..) Ör. számú rendeletére 

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

10. Előterjesztés a Gondozási Központ napelemes rendszerrel történő ellátására pályázati 
forrásból 

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

11. Önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázatról 
  Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
  Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

12. Előterjesztés mezőőri szolgálat létrehozásáról 
  Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
  Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

13. Előterjesztés Anno Logisztik Kft. (6066 Tiszaalpár, Deák Ferenc u. 71/D.) ingatlan- 
vásárlási kérelméről 

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

14. Előterjesztés a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő tiszaalpári 
1147 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában érkezett vásárlási szándékról 

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

15. Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda alternatív fűtésének módosítása 
tárgyában beérkezett árajánlatokról 

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

16. Előterjesztés 6066 Tiszaalpár, Gróf Széchenyi István utca 2/1. szám alatti ingatlan 
hasznosításáról  

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

17. Előterjesztés Kecskeméti Rendőrkapitányság Tiszakécske Rendőrőrs kérelméről 
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  Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
  Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

18. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet 
  megtárgyalására és elfogadására 
  Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
  Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

19. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi mentő 
tűzvédelmi tevékenységéről 

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

20. Előterjesztés TISZAALPÁRI NAPOK 2016 fellépőiről 
  Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
  Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

21. Előterjesztés TRIANONI megemlékezésről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

22. Előterjesztés Torda testvértelepülésről érkezett meghívásról  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

23. Előterjesztés a 2016. évben megrendezni kívánt XXIII. Tiszaalpári Alkotótábor tárgyában  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

24. Előterjesztés Tiszaalpári Hírmondó Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

25. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 
25/2013.(XII.2.) Ör. számú rendeletének módosításáról szóló ……/2016.(……..)  Ör.  
számú rendeletéről 

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

26. Előterjesztés kivágott fa értékesítéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

27. Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásban végzett munkáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

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

29. Beszámoló a Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség 2015. évi működtetéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök/dr. Csernus Tibor képviselő  
 

30. Bejelentések 
 

Zárt ülés 
 

 
31. Előterjesztés igazgatói javaslatról  

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

32. Előterjesztés Hutflesz János Tiszaalpár, Wesselényi u. 7. szám alatti lakos étkezés térítési 
díjának elengedésére vonatkozó kérelméről 

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

33. Előterjesztés Hutflesz Jánosné Tiszaalpár, Wesselényi u. 7. szám alatti lakos étkezés  
térítési díjának mérséklésére vonatkozó kérelméről 

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

34. Előterjesztés Némedi-Varga Jánosné Tiszaalpár, Hunyadi u. 2. szám alatti lakos étkezés 
térítési díjának elengedésére vonatkozó kérelméről 

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

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

36. Előterjesztés Gombos Györgyné lakhatás iránti kérelme tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

37. Előterjesztés Szikora Mihály Tiszaalpár, Munkácsy u. 22. szám alatti lakos kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

38. Előterjesztés Palásti Róbertné Tiszaalpár, Bem u. 9. szám alatti lakos kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
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1.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Nyugdíjba vonulók köszöntése 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntötte Hegedűs Jánosnét és Bálint Gabriellát nyugdíjba 
vonulásuk alkalmával. 
 
 
2.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Előterjesztés Papp József (6066 Tiszaalpár, Vak Bottyán u. 9. sz. alatti lakos) 
 ingatlan- vásárlási kérelméről 

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

dr. Vancsura István, polgármester 
 
Papp József ismert a településen, húsboltot üzemeltetnek, ezt a vállalkozást szeretnék 
bővíteni. Sajnos a jelenlegi építési rendeletek nem teszik lehetővé, hogy belterületen ez 
bővítésre kerüljön. Több helyszín megnézése után jutottak arra a megállapításra, hogy a 
szennyvíztisztítóhoz vezető út és Kiskunfélegyháza út által határolt területen több mint egy 
hektár önkormányzati terület van, az alkalmas lenne arra, hogy a vállalkozást bővítsék. 
Időközben felmerült egy másik ötlet is, ami a régi a gyümölcscsomagoló után van, de az a 
terület több szempontból is problémás, egyrészt létesítendő kerékpárút miatt, másrészt viszont 
az egy keskeny terület, és nem igazán alkalmas ennek a vállalkozásnak a létesítéséhez. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Célszerű lett volna, a két napirendi pontot összevonni mivel ugyan arról a területről kellene 
dönteni. Az út és a vasút közötti területet nem biztos, hogy célszerű lenne elvetni, tekintettel 
arra, hogy az előtte lévő épület már kitereli a kerékpár utat a közútnak a területére. Annak a 
területnek pont az a szélesebb része, ami az út és a vasút között található, ez egy normál 
építési telek 20m széles. Jellemző, hogy belterületen is 18-20m szélességűek az építési telkek. 
Ilyen szempontból nem biztos, hogy ez a terület erre a célra nem lenne alkalmas. 
 
Győri István, képviselő 
 
Egyetért dr. Csernus Tiborral, hogy összevontan kellett volna tárgyalni. Amivel viszont nem 
ért egyet, hogy mind két terület a Békés Credit Kft. - vel legyen felértékeltetve. A Békés 
Credit Kft. - t nagyon át kellene vizsgálni, mert az óvodánál, a tiszaalpári önkormányzat 
súlyos milliókat vesztett a felmérés alapján. A Békés Credit Kft. megvezette a Képviselő-
testületet, mert nem valós számokat írt le. Örül neki, hogy helyi vállalkozók megveszik a 
területet, mert ez ipari területnek van kijelölve. Korrekt felmérés alapján kell meghatározni 
egy korrekt árat, mert a tiszaalpári emberek önereje is benne van, hogy kiépült az 
infrastruktúra. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Gazdasági ipari területről van szó, melynek a rövidítése GIPE. Le van írva a HÉSZ 
vonatkozásában, hogy alapvetően milyen paraméterek alapján alakítható ki telek, illetve 
építhető be ezen a területen. A bel- és külterület között van egy lényegi különbség a 
beépíthetőség tekintetében, itt azzal, miután már  GIPE területté van nyilvánítva nem kell 
számolni. Itt csakis a GIPE terület az, ami irányadó. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Más szemszögből közelítené meg a dolgokat. Egy ilyen kis termelő kapacitású üzemet, mint 
amit Papp József is szándékozik létrehozni ki van szorítva, egy olyan helyre ahol vasüzem 
működik, és esetlegesen a szomszédja egy kamionos cég lesz. Egy ilyen kisüzemet 
kiszorítanának egy olyan területre, ami nagyüzemeknek van fenntartva. Van az 
önkormányzatnak egy olyan rendelete, ami semmit nem ér. Nem, hogy segítenének a 
vállalkozóknak, hanem inkább hátráltatják őket. Bele kényszerítik őket olyan költségekbe, 
ami nem kötelező egy beruházásnál. Javasolná, nézzék át a települési rendezési tervet, mert 
olyan területekre vannak tervek, amik magán kézben vannak. Magánkézbe lévő területre az 
önkormányzat ne számoljon. A települési rendezési tervbe azt a szót kellene módosítani, hogy 
gazdasági tevékenységet is lehessen folytatni. Ha segíteni szeretnének, akkor ezzel kellene 
kezdeni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A települési rendezési tervnél azt kell tudomásul venni, hogy a teljes mértékű liberalizálásnak 
a lehetősége azért nem célszerű, mert akkor mindenki elkezdené a dolgokat a saját 
elképzelése szerint alakítani. Vannak olyan jellegű tevékenységek ahol muszáj ezt a határt 
meghúzni. Ez az ipari jellegű tevékenység volt az, aminél meg lett húzva a határ. Szolgáltató 
jellegű tevékenységnél 2-3 fős vállalkozás létrejöhet, kereskedelmi egységek is létrejöhetnek, 
az iparinál van az, hogy ez a lakó övezetben ne legyen folytatva. A vasút vonatkozásában 
azért nem látja problémásnak a dolgot, mert ipari tevékenység lenne, a vasutat ilyen módon 
nem fogja zavarni, a túloldala a vasútnak egyébként is GIPE terület. Azt beszélték a 
tervezővel, hogy ő tudna a rendezési tervhez egy olyan nyilatkozatot adni, hogy ez is GIPE 
területnek minősül, és akkor a vasút sem tudja megtiltani, hogy ott ipari tevékenység 
működjön. 
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
Meg van az szabva, hogy GIPE területen minimum kialakítható telek méret az 3000m2, 
nyílván a kialakult területeket nem bántják, nem tudja pontosan megmondani, hogy mekkora 
az a terület, amiről beszélnek. A 632-es hrsz. - ú számú ingatlan, ami a vasút és közút között 
van. Lemérték és 18 m a vasút és az útpadka közötti távolság. Ez az egyik, ami problémát 
jelenthet. Ezen az ingatlanon nincs bejelölve, de szokásjog alapján egy bevezető út szeli ketté. 
Ez a térképeken nem került feltüntetésre. Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy ezt a területet 
értékesíti, akkor lehet, hogy az egész területet értékesíteni kellene, mert nem lehet kettőbe 
venni az út miatt.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
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Gyanítja, ezt valamilyen módon át lehetne hidalni, ha csak ez az egy probléma van, az 
útkérdés. 
 
Győri István, képviselő 
 
Szeretné kérdezni Papp Józsefet, szeretne ott vágni is? 
 
Papp József 
 
Nem. 
 
Győri István, képviselő 
 
Ha csak félkész terméket akar feldolgozni akkor az más kategória. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Papp Józseftől véleményt szeretne kérni. 
 
Papp József 
 
Sajnos minden kivett terület magán kézben van, és senki nem akar eladni belőle. Próbált több 
embert megkérdezni, de senki nem értékesíti. Külterületen a beépítettség százaléka 3%, ahhoz 
meg kell venni 7000 m2, hogy ráférjen a 200 m2 - es húsfeldolgozó üzem. Még a faluban 30-
40%- os a beépítettség. Gyakorlatilag mind a két megoldás érdekelné, de nem bírt még 
beszélni Varga Tamással a Népegészségügyi Főosztály vezetőjével, hogy az élelmiszer 
iparnak mekkora a védő távolsága, a szennyvíztisztítóval szemben. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Módosító javaslata lenne, hogy értékeltessék fel mindkét területet. 
 
Győri István, képviselő 
 
Felesleges felértékeltetni bizonyos dolgokat.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Minden önkormányzati területet eladás előtt fel kell értékeltetni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta dr. Vancsura István polgármester módosító javaslatát, miszerint 029/4. 
hrsz., valamint a 632 hrsz.-ú ingatlanokat értékeltessék fel a Békés Credit Kft.-vel 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül -
elfogadta az alábbi határozatot. 
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87/2016.(V.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Papp József (6066 Tiszaalpár, Vak Bottyán u. 9. sz. alatti lakos) ingatlan- 
vásárlási kérelméről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
Tiszaalpár 029/4. hrsz., valamint a Tiszaalpár 632 hrsz.-ú ingatlanok értékbecslését 
készíttesse el a Békés Credit Kft-vel. Az ingatlanok értékbecslése kerüljön előterjesztésre a 
következő képviselő-testületi ülésre. 
 
 
3.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Előterjesztés Kézilabdázok kérelméről 

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

 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Egy észrevétele lenne, hogy a kézilabdázók kérelme és a Tiszakécske Rendőrőrs kérelme 
ugyanazt a tartalmat határozza meg, és ugyan akkora összegre 100.000 Ft-ra tesz javaslatot. 
Nem tudja, hogy ezt komolyan kell-e venni. Jó lenne tisztázni. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A rendőrőrs határozat-tervezetéhez kiegészítésként még annyit szeretne mondani, hogy a 
tartalék keret terhére lenne biztosítva a 100.000 Ft. 
 
Zsigó Ferenc, a kézilabdázók képviseletében 
 
Tiszaalpáron már 2 éve működik az egyesület. Az elmúlt évben a saját magunknak kitűzött 
célokat és eredményeket sikerült elérni. Az edzések látogatottsága 15-20 fős létszámról 50-60 
fős létszámra növekedett. A csapat 2 év után elérkezett oda, hogy a megyei I. osztályú 
bajnokságra is nevezzen. Ennek összességébe 700.000 Ft-os költségvetési igénye van. Ezt a 
700.000 Ft-ot több helyről tervezték beszerezni. A kérelembe szándékosan nem jelöltek meg 
összeget, de 150.000-200.000 Ft-ra lenne szükségük, lévén, hogy már az idei évbe egyszer 
150.000 Ft-ot kaptak, amit ezúton is szeretnének megköszönni. Ez a 150.000 Ft egy évi 
finanszírozásra tökéletesen elég lenne, ha nem lennének bajnokságok. Az elmúlt egy évet egy 
Tiszakécskei profinak nevezhető edző segítségével edzették végig. A sporttevékenységen 
kívül látható, hogy nem csak egy csapatot, hanem egy közösséget is próbáltak kiépíteni. A 
következő években is szeretnének minden olyan rendezvényen megjelenni ahol Tiszaalpárt 
tudnák képviselni. 2016. augusztus 31-ig esedékes, hogy a nevezéseket leadják. A Sport 
egyesület 1/3-os támogatottsága megvan, az önkormányzattól még további segítséget 
szeretnének kérni ehhez. Túl sok helyen még nem tudtak megnyilvánulni. Ha ezt a támogatást 
megkapnák, akkor ez útjára indíthatná ezt a sportot, amint a beadványban is olvashatják. 
Ezzel az önkormányzat egy olyan ügyet támogatna, aminél az igény már most mutatkozik, és 
kínálja magát. Nem óhajtanak divatot csinálni abból, hogy az önkormányzathoz járjanak 
pénzért. A csapatnak volt egy olyan terve, hogy amennyiben Tiszaalpár tudná támogatni a 



11 

 

csapatot akkor egy 4 x 4 méteres ponyvát készítenének, amire Tiszaalpár ismertető jeleit 
tennék fel. 
 
Győri István, képviselő 
 
Mekkora egy kézilabda pálya pontos mérete? 
 
Bodor Ádám 
 
40 x 20-as 
 
 
Bartók Tibor, a bizottság tagja 
 
A tornateremért bérleti díjat kell fizetni? 
 
Bodor Ádám 
 
A sportegyesület rendezi ezt a részét. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Köszönjük szépen. Nagyon szimpatikus volt ez a bemutatkozás. Gratulál a szép 
eredményekért, és további kitartást kíván. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak és a 
Képviselő-testületnek egyik fontos feladata lesz a közeljövőben, hogy a kézilabda pályát 
megteremtse. 
 
Bodor Ádám 
 
A pályával kapcsolatban szeretne hozzászólni, Lakitelek építetett egyet a Bozsik program 
keretében. 
 
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. 
 
88/2016.(V.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a kézilabdázok kérelméről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
kérelemben megjelölt célok megvalósításához 100 000 Ft támogatást biztosítson a 
tartalékkeret terhére. 
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4.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés Alpárfeszt 2016 rendezvény támogatásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A kérelemben színpadot és annak az összeszereléséhez segítséget, továbbá 30.000 Ft-os 
támogatást szeretnének kérni. 

 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja. 
 
Ez a fesztivál immár 3. alkalommal kerül megrendezésre. A fiatalok körében ez nagyon 
elismert dolog, próbáltak önmaguknak kultúrát és hagyományt őrizni. Ez a 30.000 Ft, amit 
kértek még az ásványvizet sem fogja kifutni, a megjelenő vendégeknek. 
 
Sánta Zoltán 
 
Nagyon-nagy az érdeklődés a fesztivál iránt. Az egész országból jönnek zenekarok, de főleg 
Tiszaalpár és a Bács-Kiskun megyei térségből vannak, érdeklődök. A Vajdaságból is lesz 
résztvevő, és egy Szerb zenekar is be fog mutatkozni. Sok érdeklődés van így a fesztivál 
közeledtével arra, hogy Tiszaalpár merre található, és érdeklődnek szállások iránt is. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, az Alpárfeszt 2016 rendezvény támogatásáról. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal,1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
89/2016.(V.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az Alpárfeszt 2016 rendezvény támogatásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az 
Alpárfeszt rendezőinek a rendezvény megvalósításához 30 000 Ft támogatást biztosítson. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, az Alpárfeszt 2016 rendezvény színpad 
biztosítására. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
90/2016.(V.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Alpárfeszt 2016 rendezvényhez színpad biztosítása  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a következő döntést hozta: 
 
Sánta Zoltán és Bodor Ádám az Alpárfeszt 2016 nevű program szervezőinek színpad 
használatára benyújtott kérelmét támogatja, a rendezvény idejére a színpad használatát 
biztosítja. 
 
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    
                                                                       

 
5.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzésről 

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök/Molnár István belső ellenőr 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A Belső Ellenőr Úr arra törekszik, hogy a hivatal gazdálkodása és egyéb tevékenysége a 
teljesség felé törekedjen. Köszöni a segítséget. 
 
Győri István, képviselő 
 
Összeférhetetlenségi esetek: Úgy gondolja, hogy a polgármester összeférhetetlen, ha továbbra 
is üzemelteti a gyógyszertárat. Az adóhátralékoknál nagyon komoly átvizsgálást szeretet 
volna kérni a belső ellenőrtől, arról is tudomást szeretett volna szerezni, hogy milyen  
területen nézzenek utána a dolgoknak. A 2015-2016-os a pénzügyi zárszámadásnál látható az, 
hogy 800.000 Ft-ra valakik megemelték a polgármester úr fizetését. Nem tudja kinek volt 
kompetenciája ezt megemelni. Az Eperke családi napközi egyáltalán nem működik 
szabályosan, különösen akkor nem, ha a gyerekek 2-3 hétig betegség miatt nem jelennek meg, 
és mégis kifizettetik velük a térítési díjat. Nem kaptak magyarázatot arra sem, hogy a 
konyhánál a tiszaalpári önkormányzat miért vett több normatívát igénybe, és az miből 
tevődött össze. Több ebédet főztek és nem volt annyi gyerek? 
 

 (hangzavar) 
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Molnár István, Belső Ellenőr 
 
A képviselő úr az összeférhetetlenség kérdését feszegette, félreértésről van szó, mert ez az 
összeférhetetlenség azt jelenti, hogy a belső ellenőr és a hivatal viszonyában, a hivatal által és 
az önkormányzat által végeztetett belső ellenőri feladatok között nincs összeférhetetlenség. 
Mert pl.: összeférhetetlen az, ha a belső ellenőrt operatív munkával bízzák meg. A belső 
ellenőrzés tanácsadó, tényfeltáró feladat, tehát ilyen összeférhetetlenség 2015- ben nem 
fordult elő. A következő kérdés az adó, a képviselő úr arról panaszkodik, hogy nem kapott 
választ az összefoglaló belső ellenőrzési jelentésből. A jelentés sorról sorra megismerhető a 
hivatalban. Az összefoglaló ellenőrzési jelentésben pedig csak a lényeg van benne. Az 
összefoglalóban is választ kaptak arra, hogy 2014-ben, szintén számmal hivatkozva dátummal 
jelezte, hogy az ellenőrzési jelentés 70 millió Ft-os adóhátralékot mutatott ki. Azt a 
beszámolót elfogadta a Képviselő-testület, azonban a bizottság a magas adó hátralékra 
figyelemmel azt kérte, hogy a belső ellenőrzés 2015-ben vizsgálja ki az adóhátralékok okát. 
Ezt meg is tette, melyet szintén számmal ellátott, ellenőrzési jelentésben összefoglalt. Ebből a 
jelentésből megállapítható, hogy 70 millió Ft-os hátralékból 40 Ft millió Ft behajthatatlan. Az 
adóhatóság akkor törli az adózók közül az adó alanyokat, ha a cégbíróság jogerős végzéssel 
törölte őket a cégnyilvántartásból. A 70 millió Ft-ból még 30 millió Ft az, ami beszedhető. A 
következő tétel, amelyben a képviselő úr  a belső ellenőrzéshez szólt, a civil szervezetek 
közötti  Eperke támogatását bírálta, ami olyan szempontból lehet alapos kritika, hogy a 
támogatott szervezet gyakorlata nem fogadható el, de a belső ellenőrzésnek nem az volt a 
feladata, hogy azt a gyakorlatot vizsgálja, hanem az volt a feladata, hogy az Eperke részére 
adott támogatás arra lett – e felhasználva, amire kapta. Azt állapította meg bizonylatokkal 
alátámasztva, hogy igen arra használta fel, amire kapta, és el is számolt vele. A képviselő úr 
civil szervezetekre tett kritikája egy külön tárgykörbe tartozik, ami most nem volt a 2015- ös 
évi belső ellenőrzési munkának része. Említette a képviselő úr a konyha dolgát. Annyit értek 
el konyha ügyben, hogy az iskolát fel kell hívni, az adatszolgáltatási kötelezettségére. Ugyanis 
az önkormányzat kötelező feladata az élelmezés, amit akként oldott meg, hogy 
szakfeladatként működtet egy élelmezési üzemet. Az élelmezési üzem, hogy tudja azt, 
mennyit kell főznie, részére adatot kell szolgáltatni, a szolgáltatás igénybe vevőnek, és ha az 
iskola ezt az adatszolgáltatást nem teljesíti, illetve nem azt adja, amit kellene akkor ez 
károkozás, ezzel a polgári törvénykönyv előírásait is sérti, ugyanis az előírja, hogy a 
szolgáltató és a szolgálatot igénybe vevő köteles együttműködni és köteles egymást 
tájékoztatni a szerződésben foglaltak kapcsán. Amit pontosan tudni lehet az az, hogy a konyha 
annyit főz, amennyi létszámot kap.  Aki ezt az együttműködést megszegi az kártérítésre 
kötelezhető. Ha rossz létszámot kap a konyha, akkor rossz adagszámot főznek, és akkor a 
képviselő úr által feltett kérdés, hogy hol van az étel, ez mind kockáztatja a helyes anyag 
elszámolást. Rengeteg kockázati tényezője van a rossz együttműködésnek. A Víziközmű 
társulattal kapcsolatban annyit tud mondani, hogy nem volt tárgya 2015-ös évi belső 
ellenőrzési feladatoknak. Az összefoglaló tökéletesen fedi és tartalmazza azt, ami történt. 
 
Győri István, képviselő 
 
A Belső Ellenőr Úrnak szeretné mondani, hogy egy évvel ezelőtt módosító indítványként 
beterjesztette azt, hogy a gépek gépkönyvvel működjenek, nyilvántartások napra készen 
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legyenek vezetve.  Azért, hogy az nem lett ellenőrizve nem a belső ellenőr a hibáztatja, hanem 
a polgármester urat, mert az ő érdeke volt. 
 
Molnár István, Belső Ellenőr 
 
A nehéz gépek gépjárművek üzemeltetésének ellenőrzése megtörtént. Jelentés le van adva. Ez 
nem a mostani összefoglaló ellenőrzési jelentésnek a tárgya. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Képviselő úr már nagyon sokszor felvetette a gyermekélelmezésnél a túligénylést. Ebben az 
évben is valószínű túl lett igényelve a gyermekélelmezés, de úgy gondolja, így még mindig 
jobb mintha alul igényelnének, és valamelyik gyerek szólna, hogy őneki nem jutott ebéd. 
Képviselő úr ezen gondolkozzon el. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
A jegyző asszonyt szeretné, kérdezné, hogy milyen lépések vannak, amit a belső ellenőr 
említett az iskolával kapcsolatban? Próbálják meg pontosítani ezt a létszámjelentést a napi 
adagokkal kapcsolatosan. 
 
dr. Menyhárt Anett jegyző 

(hangzavar) 

 

A gyerekétkeztetés önkormányzati feladat volt. Mindig is lesznek eltérések. A fő problémák 
az ingyenes étkezőknél vannak, mert nem biztos, hogy ha  a gyerek lebetegszik a szülő be 
fogja jelenteni, hogy nem megy. És arra a napra is mikor a gyerek már reggel nem megy, az 
adag már le van főzve. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Tíz óráig kiderül, hogy a gyerek beteg. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Azt csak a következő naptól tudják kihúzni. 
 

(hangzavar) 

 
A hivatalsegéd, aki itt dolgozik átvitte az iskolának. Az igazgató asszony nem írta alá az 
átvételit, de lemásolta az anyagot. Ezután postai úton fogja feladni. Hívta a csoportvezetőt, 
hogy egyeztessék a megvalósítás lépéseit. 

 

(hangzavar) 

 
Győri István, képviselő 
 
A hivatalba is hiába reklamál, hogy a lakcímkártyán nem valós adatok vannak. És akár merre 
megy, mindenhol hülyének nézik, és megkérdezik miért ideges? Nem tud mást mondani, mint 
azt, hogy hülyék vannak a tiszaalpári önkormányzatnál, és hülye a polgármester is. 
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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. 
 
91/2016.(V.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a 2015. évi belső ellenőrzésről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2015. évi belső ellenőrzésről beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek. 
 
6.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Tájékoztató a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft.-ről 

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

 
Győri István, képviselő 
 
A tiszaalpári önkormányzatnak mennyi plusz adót kellett fizetnie? Látja azt, hogy ÁFA -t 
visszaigényelhetnek. Bodor Ádámtól kérdezné, mennyi plusz jövedéki adót kellet 
befizetniük? Fizetni kellett-e ÁFA -t?  
 
Bodor Ádám 
 
Tartozásuk nem volt. 
 
Molnár István, Belső Ellenőr 
 
Tájékoztatni szeretné a Tisztelt Bizottságot, hogy a Kft. végelszámolása a végéhez érkezett. 
Az adóhatóság felülvizsgálta a beszámolókat, és annak mellékleteit, megállapította, hogy az 
adóhatósággal szembeni követelésük helyesebben az adó hatóság felé fizetendő 195.000 Ft 
adórendezettség teljesítése után a felhasználható készpénz 481.000 Ft. Azt is lehet látni ebből 
az előterjesztésből, hogy az adóhatság a Kft. javára 270.000 Ft Áfa különbözetett állapított 
meg melynek a kérése megtörtént, és vissza fogják utalni a Kft. számlájára. Az adó alapon is 
valamelyest csökkentett, és az elszámolás során mintegy 426.000 Ft adó megtakarítás 
jelentkezet. Ez mind az adóhatósági ellenőrzés eredménye. Pénztári készpénzként 347.900 Ft, 
amelynek az átadása Bodor Ádám végelszámoló feladata. A végelszámoló Bodor Ádám 
fizesse be a 347.900 Ft-ot. A bankszámlán van 118.000 Ft, a NAV visszautal 270.000 Ft-ot 
így van 735.900 Ft, készpénzük. A felosztható vagyon 481.000 Ft. A könyvvizsgáló asszony 
elkészítette az összes okiratot ahhoz, hogy ügyvédi közreműködéssel bejelenthető legyen a 
cégbírósághoz a cég megszűnése, a beszámoló közzé lett téve, ezt az Igazságügyi 
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Minisztérium céginformációs szolgálata visszaigazolta, most még úgy van nyilvántartva, hogy 
végelszámolás alatt álló cég, de amint ezt ügyvédi közreműködéssel a cégbírósághoz 
bejelentik, amihez a szükséges mellékleteket a könyvvizsgáló asszony megküldte. Akkor 
ezzel gyakorlatilag a Kft. végelszámolása megtörténik. Egészen jól állnak ahhoz képest, hogy 
2014. - ben elkezdték, 2015. szeptember 30.-val befejezték, azt követetően az irat feldolgozás 
megtörtént és most jutottak el arra a pontra, hogy a Kft. elfelejthető. 
 
Győri István, képviselő 
 
Ez egy nagyon korrekt ellenőrzés volt. Örül neki, hogy a Kft. megszűnt. Biztos benne, hogy 
10 milliós nagyságrendű veszteség érte a tiszaalpári önkormányzatot. Mivel az önkormányzat 
finanszírozta a Kft-t. Örült volna neki, hogyha a polgármester úr vette volna a bátorságot és 
eléjük tette volna azt, hogy mennyit fizettek be az adóhatóság felé, mennyi összeget adtak a 
Kft.-nek stb. 
 
Molnár István, Belső Ellenőr 
 
A képviselő úrnak válaszként mondaná, a Kft. könyvelésében valamennyi számviteli 
nyilvántartásában keresztül lettek vezetve mind azok az adatok, amiket képviselő úr feltett 
kérdésnek.   
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Az előterjesztésben szerepel az, hogy mellékletek. Jó lett volna ezeknek a  mellékleteknek 
megismerni a tartalmát. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
E-mailen megküldésre kerültek a képviselőknek. 
 
 
7.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség 2015. évi gyermekjóléti, 
 gyermekvédelmi, valamint családsegítési feladatok ellátásának átfogó értékeléséről 

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

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság tagja 
 
Ami szembetűnő volt az - az, hogy a várandós anyák száma 2015. december 31.-én 81, az 
előző évekhez képest eléggé kimagasló.  
 
dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 
 
Az 5. oldal közepén található egy statisztikai adat, ahol fel van tüntetve, hogy 2015.- évben 
községünkben 67 gyermek született, utána magyarázkodó jelleggel ott van, hogy 2011.- évben 
38, 2013.-évben: 46 és 2015.-évben:53. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság tagja 
 
Igen, a számokkal van egy kis kavarodás, mert a 2015.-ös évet kétszer jelzi. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság tagja 
 
Sándor Ernőné, kíván-e hozzászólni? 
 
Sándor Ernőné 
 
A tavalyi adathoz nem. Az ideihez igen, összevonták a családsegítést a gyerekjóléttel. 2016. 
január 1-től 2016. június 1-ig egyedül vitte, ezután már más munkakörben kíván dolgozni. Be 
is adta a felmondását. A Képviselő-testületnek szeretné megköszönni az eddigi segítségét, 
támogatását az együttműködését a szolgálattal. 
 
Győri István, képviselő 
 
Miért mondott fel? 
 
Sándor Ernőné 
 
Azért mert úgy érzi az ő személyisége nem megfelelő ehhez a munkához. Nem csak 
ismeretanyag kell ehhez a munkához, hanem emberi tényező is. 
 
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. 
 
92/2016.(V.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a2015. évi gyermekjóléti,  gyermekvédelmi, valamint családsegítési 
feladatok ellátásának átfogó értékeléséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2015. évi gyermekjóléti,  gyermekvédelmi, valamint családsegítési feladatok ellátásának 
átfogó értékeléséről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek. 
 
 
8.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Tájékoztató adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
 fejlesztéseinek támogatásáról 

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
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Győri István, képviselő 
 
A pályázati kiírási lehetőségeknél van olyan, hogy a vízrendezési és csapadék elvezető 
vízrendszer felújítására is beadható pályázat. A vízrendezés az a vesszőparipája és bárcsak ne 
lenne igaza. Ebben benne van az öntözési rendszer is. Nem tudja, ez mennyire hátráltatja a 
polgármester urat abban, hogy a tiszaalpári embereknek a Víziközmű társulatnál túlfizetett 
összegeket visszaadják, a képviselő társaimmal egyetértésben. Követeli, hogy adják vissza azt 
a pénzt, ne az öntözési rendszert építsék ki. A másik, hogy 2018-ig érvényes a települési 
rendezési terv, és ez most felújításra kerül, nem tudja hány millió Ft-ot fognak kifizetni egy-
két évre azért, hogy három ingatlannak a mezsgyéje 1-2 méterrel odébb kerüljön. Úgy érzi ez 
pénzpocsékolás a tiszaalpári önkormányzat részéről, és az adófizetők pénzével nem 
kellőképpen bánik a Képviselő-testület. Leginkább a polgármester úr, mert ő kezdeményezte a 
településrendezési terv újra készítetését. Az előterjesztésben szerepel még az, hogy tiszaalpár 
önkormányzata 2015.-ben 105.189.541 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, 
melyből 22 utca került felújításra belterületen. Itt nem jó a megfogalmazás mert nem 22 utca, 
hanem 22 utcának a részlete került felújításra. Teljes mértékben rá kellene bízni az útfelújítást 
és akkor nem csak 22 utca férne bele. Még egy ilyen lehetősége nem lesz Tiszaalpárnak, ez az 
uniós támogatási forrás 2018-ig van, ezt kell kihasználni. És ne az egyéni kapzsiság motiválja 
a képviselőket. 

(hangzavar) 

 

Teljes mértékben vagyonelkobzást kért a polgármesterre és Kiss Lajosra is. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Milyen jogon fenyeget itt bárkit is a képviselő úr. 
 
 
Győri István, képviselő 
 
A polgármester hatalmas károkat okoz folyamatosan a tiszaalpári önkormányzatnál. 
 

(hangzavar) 

 

Nem arra tettek esküt, hogy a saját zsebüket tömik, hanem, arra, hogy a tiszaalpári emberek 
érdekeit szolgálják. 
 
 
9.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 22/2015.(XI.3.) Ör. számú 
 önkormányzati rendelet módosításáról szóló ……/2016.(……..) Ör. számú rendeletére 

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

 
Győri István, képviselő 
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Megkeresték őt a tiszaalpári lakosok, mert a Bácsvíz Zrt.- től olyan számlát kaptak, amin 
visszamenőleg 10 hónapra kérik a talajterhelési díjat. A Bácsvíz Zrt. műszakilag még nem 
vette át a szennyvíz bekötéseket, amit véleménye szerint át kellene venni, és szerződést kötni 
az ingatlan tulajdonosokkal. Onnantól kezdve kellene fizetni. Ő okirat hamisításért a tiszalpári 
önkormányzatot feljelentette az ügyészségen, a Víziközmű társulat alakulása szempontjából. 
A polgármester úr nem tartja be a törvényeket. De ha a polgármester Rákosi Mátyás 2, akkor 
legyen diktatúra. 

 

Ajtai Elemérné 19:20 órakor kiment a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésről 
Így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma 4 fő 

 

dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ügyrendi kérdésben szeretne szólni, 19:30 óra van, és a 6. napirendi pontnál tartanak. Ennek 
az időnek40%-át Győri István képviselő elbirtokolta. Jó lenne, ha egy kicsit moderálná magát. 
Mert amit képviselő úr csinál annak semmi köze a bizottsági munkához. 

 

(hangzavar) 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi rendelet-tervezetet. 
 
93/2016.(V.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a talajterhelési díjról szóló 22/2015.(XI.3.) Ör. számú  önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló ……/2016.(……..) Ör. számú rendeletére 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, 
a talajterhelési díjról szóló 22/2015.(XI.3.) Ör. számú  önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 11/2016.(……..) Ör. számú rendeletét megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 
10.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Előterjesztés a Gondozási Központ napelemes rendszerrel történő ellátására 
 pályázati forrásból 

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

Hozzászólás nem történt.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozat-tervezetet. 
 
94/2016.(V.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Gondozási Központ napelemes rendszerrel történő ellátására  pályázati 
forrásból 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy, a 
2016.évi központi költségvetésről szóló 2015.évi C. törvény 3. melléklet II.2. d) pont szerinti 
„Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati 

intézmények fejlesztése, felújítása támogatására” az önkormányzat pályázatot nyújtson be. 
 

 
Ajtai Elemérné 19:25 órakor visszajött a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésre 

Így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma 5 fő 
 

 
11.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázatról 

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

 
dr. Vancsura István, polgármester 

 
Ebből a pályázatból utat, járdát lehet építeni. Azt javasolja, hogy az Alkotmány utca mindkét 
oldala, illetve a Szent Imre tér mindkét oldala legyen megcsinálva. Ezeket a járdákat ebből a 
pályázatból finanszíroznák. Ezt a 15 millió Ft fedezné, ehhez kellene még 2.249.000 Ft 
önrész. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Az előterjesztésben le van írva, hogy a maximálisan igényelhető támogatási összeg. Most az 
igényelhető vagy az össz. beruházás értéke a 15 millió Ft? A levezetés pedig meg azt mutatja, 
hogy a teljes össz. költség 15 millió Ft, melyből 15% önerő.   
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Maximálisan igényelhető 15 millió Ft. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Ezek szerint, akkor nem igényelnek 2,5 millió Ft.  
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
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Igényelhetnek. De akkor mit térkövezzenek még ki? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Nem tudja, csak kérdezte. 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Ő ezt a két utcát kapta az Alkotmány utcát és a Szent Imre teret. A pályázati szempontnál 
figyelembe kell venni, hogy az kerül elbírálásra, ami tömegközlekedési útvonalat érint. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
Utat ezért nem tudtak beletenni. 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Ezért nem tudta a Művelődési Ház elejét beletenni. Az iskolát az azért tudta, mert ott a 
Csongrádi busz megfordul. A főutat pedig azért, mert annak ott van a végén a vasút megálló. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Ezek szerint nincs más, amit le lehet térkövezni?  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
elfogadta a határozat-tervezetet. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság tagja 
 
Újfalun is lehetne. Az orvosi rendelőtől, a húsboltig ameddig futja az összeg. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Javasolná, hogy a 15 millió Ft-ot igényeljék meg, plusz ehhez jöjjön az önerő. És akkor így 
számolják ki, meddig tudják a járdát elvinni. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Másik utcát nem lehet beletenni? 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
De lehet. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
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Az igényelhető maximális összeg 15 millió Ft, és ehhez kapcsolódóan biztosítja a Képviselő-
testület az önerőt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozat-tervezetet. 
 
95/2016.(V.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázatról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy, 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: 
költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. c.) pontja alapján meghirdetett pályázati felhívásra 
pályaművet nyújtson be.  
Az adóerő- képesség értelmében a benyújtott pályázat 85%-os támogatottságú, azaz a 
maximálisan lehívható összeg  br. 15.000.000,- Ft, a pályázat összköltsége br. 18.233.780,- Ft 
melynek önerejét a br. 3.233.780,- Ft –ot biztosítsa a testület a 2016. évi tartalékkeret terhére. 
 
 

12.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés mezőőri szolgálat létrehozásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  

 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 

 
Mennyi a normatíva, amit az állam biztosít éves szinten? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Egy fő mezőőrnél 90.000 Ft és a megállapításnak van egy egyszeri támogatása. 
 
dr.Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Milyen joggal van felruházva? Kinek a termőföldjét területét ellenőrizheti a mezőőr. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Leginkább az önkormányzat vagyonát kellene védeni, az útmentén lévő fákat. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Kérdezné Tóth urat, tud-e felvilágosítást adni arról, hogy mi a feladata egy mezőőrnek? 
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Tóth László 
 
Egy önkormányzati mezőőr nem személyre szólóan védi a földet, védi az önkormányzat 
utjait, területeit. Egy teljes közigazgatási külterületen szabálysértési eljárást kezdeményezhet, 
helyszíni bírságolhat. Tiszaalpárt teljes egészében lefedheti 1 fő. Hatósági jogkörrel bármikor 
önállóan intézkedhet. Mind a magánszemélyek mind az önkormányzat védelmében szolgál. 
Egy főre jutó támogatás 90.000 Ft/fő/hó illetve a megalakulása 500.000 Ft. 
 
Győri István, képviselő 
 
És ha a támogatási forma csökkeni fog? 
 
Tóth László 
A támogatás tavaly emelkedett 50.000 Ft-ról 90.000 Ft-ra.  
 

Kézsmárki László 19:45 órakor távozott a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági üléséről 
Így a jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő 

 

(Hangzavar) 

Bartók István 19:45 órakor kiment a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság üléséről 
Így a jelenlévő bizottsági tagok száma 3 fő 

 

dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ez a kérdés már évek óta húzódik. Tiszaalpáron akkor volt mezőőrség, amikor még a TSz. 
működött. Ha csak a fa értéket nézik, amit évente elvisznek akkor már érdemes mezőőrt 
alkalmazni. A másik dolog, hogy szinte már minden településen van mezőőr, aki védi azt a 
tulajdont, ami oda tartozik. Úgy gondolja Tiszaalpárnak is áldozni kellene rá. Pályázatra ki 
kell írni, ha úgy, dönt a bizottság illetve a testület, de bízik benne, hogy Tóth úr is beadja a 
pályázatát. 

Bartók István 19:48 órakor visszajött a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésére, 
így a jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő. 

  
dr. Menyhárt Anett 
 
Külön mezőőri járulékot lehet kiszabni a földtulajdonosokra. Ami csökkentené a kiadásokat, 
és amit helyi rendeletben kell megalkotni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Módosító javaslatot szeretne tenni, hogy napolják el, addig, amíg nem lesz meg a mezőőri 
járulékkal kapcsolatos rendelet-tervezet. Kidolgozott számítási anyaggal, szerepeljen mellette, 
hogy a javasolt tétel alapján mekkora lesz az éves várható bevétel és hogyan hat ki a 
működésre. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Javasolná, hogy kérdezzék meg a gazdákat, hajlandóak-e hozzá járulni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
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Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozat-tervezetet. 
 
96/2016.(V.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a mezőőri szolgálat létrehozásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy, a 
mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló döntés meghozatalához beterjesztésre kerüljön a 
mezőőri járulékról szóló rendelet-tervezet, továbbá a település gazdálkodóival egyeztetés 
kerüljön lefolytatásra. 
 
 
13.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés Anno Logisztik Kft. (6066 Tiszaalpár, Deák Ferenc u. 71/D.) 
ingatlan- vásárlási kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  

 
Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke 
 
Elnapolva. 
 

 
14.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő 
tiszaalpári 1147 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában érkezett vásárlási szándékról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Nem tudja, erről tudnak- e szavazni? Bartók István szavazhat-e? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Szavazhat ő is, nem kizárt az ő szavazata. 
 
Győri István, képviselő 
 
Ha nem Bartók Istvánról lenne szó, akkor is ez lenne a véleménye. 2018-ig érvényes 
szerződés volt a benzinkutat működtető Kft. és az önkormányzat között. Aminek havi bérlete 
díja 1 millió Ft felett volt. Ahogy Bartók Istvánhoz került ez lecsökkent 420.000 Ft-ra. Ami 
azt redukálja, hogy ha itt lesz 5 évig akkor már 3 millió Ft nyeresége is meg lesz, így 
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képviselőként. Barna Sándor beadta írásban, hogy hajlandó 10 millió Ft –ot fizetni azért a 
területért. Tudomása szerint Viglási Gábor és Kőrös Lajos közösen bejöttek, hogyha a 
tiszaalpári önkormányzat azt az ingatlant értékesíteni kívánja, akkor legyenek szívesek 
értesíteni őket is, mert vételi ajánlatot szeretnének tenni. Ők mondták, hogy 10 millió Ft fölött 
is adnának érte. Itt kezdődik a gond, mikor a képviselők egymással mutyizgatnak, egy 
mobilizálható vagyonnal, ami az utókor számára is esetleg egy pénzforrást jelenthetne. Ő arra 
tett esküt, hogy a tiszaalpári önkormányzat vagyonát próbálja megóvni.  

 

(Hangzavar) 

Bartók István, a bizottság tagja 
 
Ezen a területen lévő épület mármint a benzinkút, az saját tulajdon. 2018- ban fog lejárni a 
szerződés, akkor ő olyan szerződést fog kötni, ami neki kedvező lesz. Folyamatosan mindig 
mindennek meg kell felelni. Minden évben hoznak valami újdonságot környezetvédelem 
gyanánt, ezek nagyon sok pénzbe kerülnek. Ilyen pl: fekete - fehér öltözőt kell a 
személyzetnek biztosítani, mert rákkeltő anyagokkal dolgoznak, ilyen a benzin. Ő ezt nem 
fogja megépíteni másnak a területére csak a sajátjáéra. Szerencse, hogy a vasbolt ott van 100 
méteren belül. Ezért megengedték, hogy ott csináljon egy öltözőt. 3.600.000 Ft-ot kínál érte. 
Az önkormányzatnak azon a telken csak a fű van, amit ő gondoz. És ha nem köt szerződést az 
önkormányzattal, akkor se lehet őt onnan kitenni, mert használati joga van. 

 

(Hangzavar) 

dr. Vancsura István, polgármester 
 
Három ilyen terület volt a településen, ahol a föld az önkormányzaté volt, a főépület meg 
nem. Egyetlen ilyen terület van még ez a benzinkút, aminek a kérelme most előttük van. 
Mindig is azt mondta, hogy akkor működik jól egy vállalkozás és akkor tud fejleszteni, ha az 
alatti lévő föld is az övé. Javasolja, hogy amennyire felértékeli majd a Békés Credit Kft., 
illetve amit majd meghatároz a Képviselő-testület azon az áron adják el. 

 

(Hangzavar) 

Győri István, képviselő 
 
A polgármester szétlopja a falut, szégyene a településnek. Törvénytelenül építette meg a 
gyógyszertárat. Milyen ember az ilyen? Magának való. Egoista, Rákosi Mátyás is különb volt 
tőle, ez még annál hitványabb ember. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szó szerinti jegyzőkönyvet szeretne kérni az elhangzottakról. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság elnöke 
 
Szerinte ne döntsenek most arról, hogy kinek adják el, csak a becslésről. A határozat két 
dologból tevődik össze. Az első, amikor az ingatlant értékesíteni kívánják, a második a 
becslés. 
 
Győri István, képviselő 
 
Annak legyen eladva a terület, aki legtöbbet kínálja érte. 
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dr. Vancsura István, polgármester 
 
Szó szerinti jegyzőkönyvbe venni, hogy Bartók István neki az eladási összegből 10 millió Ft-
ot visszafizet. 
 
Győri István, képviselő 
 
Ő nem azt mondta. Azt mondta, hogy Barna Sándor 10 millió Ft-ot ígért arra, amire Bartók 
István 3 millió Ft-ot. Miért nem Barna Sándornak adták oda. Rohadt bűnözőnek tartalak. 
Kollaboráns. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szó szerinti jegyzőkönyvet kér. 

(Hangzavar) 

 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Ne a Békés Credit Kft.-vel történjen az értékbecslés. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
 
Így van valaki mással. 
 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
A Békés Credit Kft.-vel csináltatják az értékesítéseket már 7-8 éve. Ez úgy alakult ki, hogy 5 
ingatlan értékbecslőtől kértek be ajánlatott, hogy mennyiért értékelnének ingatlanokat. Ő volt 
a legolcsóbb. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta Ajtai Elemérné módosító javaslatát, hogy értékeltessék fel, és most ne 
döntsenek arról, hogy kinek adják el. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozat-tervezetet. 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
 
97/2016.(V.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő tiszaalpári 1147 
hrsz-ú ingatlan vonatkozásában érkezett vásárlási szándékról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az 1147 
helyrajzi számú ingatlan értékbecslését készíttesse el a Békés Credit Kft-vel.  
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dr. Csernus Tibor 20:30 órakor kiment a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésről 
Így a jelenlévő bizottsági tagok száma 3 fő 

15.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda alternatív fűtésének 
módosítása tárgyában beérkezett árajánlatokról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  

 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
Eljött az ELŐ-SZER Kft. és megnézte, hogy is lehetne megvalósítani az átvezetést. Két 
csoport szobáról illetve a hozzá tartozó helyiségekről van szó. Jelen pillanatban központi fűtés 
üzemel, gázkazán üzemelteti azt. A cél az lenne, hogy a meglévő pelet kazánra rá lehessen 
kötni azt a két szobát. A helyszíni szemle alkalmával megállapítást nyert, hogy el lehet 
vezetni a csöveket falon kívül is, de elég sok problémát okozna ez a megoldás. Erre a Kft-nek 
az volt a javaslata, vezessék el a tornaterem mellett, de a földben. 
 
Győri István, képviselő 
 
Ahogy látja, nagyon szépen össze van építve a terem meg a tornacsarnok. Egy keringető 
szivattyú beépítése minimális energiaforrást jelentene. 
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
Nem a keringető szivattyú jelenti a problémát, hanem az, hogy nagyon sok helyen kell 
kanyarodni a csővel és ezek hibalehetőséget jelentenek. 

dr. Csernus Tibor 20:35 órakor visszajött a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésre 
Így a jelenlévő bizottsági tagok száma 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 határozat-tervezetet.  
 
98/2016.(V.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda alternatív fűtésének 
módosítása tárgyában beérkezett árajánlatokról  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, az ELŐ-SZER 
Kft. árajánlatát, miszerint a vállalkozó 1.557.378 Ft+ÁFA-ért elvégzi a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda utólag épült csoportszobái fűtésének átalakítását- melynek következtében az 
a részleg is a pellet kazán rendszeréhez csatlakozik 
 
16.) Napirendi pont: 
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Tárgy: Előterjesztés 6066 Tiszaalpár, Gróf Széchenyi István utca 2/1. szám alatti 
ingatlan hasznosításáról  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Korábban döntött a testület arról, hogy pályázat alapján próbálják meg értékesíteni ezt az 
ingatlant. Szerinte túlságosan sok minden le volt írva, egyszerű emberek nem olvasnak el 
ennyi mindent. Következőt javasolja, sokkal egyszerűbben jelentessék meg a pályázatot. Ilyen 
feltételekkel: eladó, 1.300.000 Ft, előnybe részesülnek a több gyermekes családok. 
Részletfizetés fent áll, de garancia kell rá. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
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. 
 
 
 

17.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés Kecskeméti Rendőrkapitányság Tiszakécske Rendőrőrs 
kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  

 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Nem érti miért az önkormányzatok költségvetéseiből kér a rendőrség. Mikor már az új 
közlekedési rendszerrel milliárdos büntető behajtásnál tartanak. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozat-tervezetet.  
 
99/2016.(V.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Kecskeméti Rendőrkapitányság Tiszakécske Rendőrőrs kérelméről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
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Kecskeméti Rendőrkapitányság Tiszakécske Rendőrőrsnek a megjelölt célok 
megvalósításához 100 000 Ft támogatást biztosítson. 
 

18.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet-
tervezet megtárgyalására és elfogadására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  

 
Győri István, képviselő 
 
Nem tudja, hogy elírás-e, ha nem elírás, akkor törvénytelenség történt itt Tiszaalpáron. 
Lakásfenntartási támogatás 6.902.000 Ft. Ilyen segélyre nincs a polgármester úrnak 
kompetenciája. 
 
Bálint Katalin, köztisztviselő 
 
De van, mert ezek a kifutó lakástámogatások voltak. Akik 2014. év decemberben 
megigényelték, azoknak 2015. november 30-ig fizetni kellett. A Magyar Államkincstár ki is 
utalta. 
 
Győri István, képviselő 
 
Tiszaalpár Pejtsik Béla Iskolai Könyvtárnál a Képviselő-testületnek el kellene gondolkodnia 
azon, hogy hogyan lehetne a költségeket csökkenteni. A termőföld bérbeadása 101.000 Ft 
bevételt produkál az önkormányzatnak, mikor 1 hektár földnek az állami támogatása e körül 
van. Nem tudja, mennyi van bérbe adva, de az a gyanúja, hogy nagyon sokan nem fizetnek 
bérleti díjat. 

 
(Hangzavar) 

Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
 
A szántóföldi növényekből a befolyt termés árát nem tartalmazza a zárszámadás, ami 4,5 
illetve 5 millió Ft volt az elmúlt évben. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
nem fogadta el az előterjesztésben lévő rendelet-tervezetet.  
 

 
Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke 21:05 órakor 5 perc szünetet rendelt el. 

 
19.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi 
mentő tűzvédelmi tevékenységéről 
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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 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozat-tervezetet. 
 
100/2016.(V.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi mentő 
tűzvédelmi tevékenységéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2015. évi mentő tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek 
 
20.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Előterjesztés TISZAALPÁRI NAPOK 2016 fellépőiről 

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

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Bozsek Márk mit játszik? 
 
Kerekes András 
 
Klasszikus rock zenét. 
 
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 határozat-tervezetet. 
 
101/2016.(V.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
a „Tiszaalpári Napok 2016 fellépői” tárgyában. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a következő döntést hozta: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a „Tiszaalpári Napok 2016 fellépői” tárgyú előterjesztést megtárgyalta azt az 
előterjesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadja. 
 
 
 
21.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Előterjesztés TRIANONI megemlékezésről 

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

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Úgy tudja, az iskola most nem szeretne részt venni a Trianoni megemlékezésben. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
 
Az iskolásokat nem lehet kötelezni arra, hogy részt vegyenek. 
 
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 határozat-tervezetet. 
 
102/2016.(V.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a TRIANONI megemlékezésről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a TRIANONI megemlékezésről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. 
 
 
22.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Előterjesztés Torda testvértelepülésről érkezett meghívásról  

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

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A Gyöngyösbokrétára való meghívásról van szó. Ez csak vasárnapi napon lenne? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Igen, ide csak a néptáncosok mennének. 
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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 határozat-tervezetet. 
 
103/2016.(V.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
2016. június 11–12-én megrendezésre kerülő XL. Durindó és LIII. Gyöngyösbokréta 
Fesztiválra történő meghívásról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága 2016. június 11–12-én megrendezésre kerülő XL. Durindó és LIII. 
Gyöngyösbokréta Fesztiválra történő meghívásról  a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága elfogadja a Torda település meghívását a 2016. június 11–12-én megrendezésre 
kerülő XL. Durindó és LIII. Gyöngyösbokréta Fesztiválra, az utazáshoz a Terjéki Tours 
autóbuszát veszi igénybe. 
 
 
 
23.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Előterjesztés a 2016. évben megrendezni kívánt XXIII. Tiszaalpári Alkotótábor 
 tárgyában  

 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 3 igen szavazattal,1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozat-tervezetet. 
 
104/2016.(V.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
2016. évben megrendezni kívánt XXIII. Tiszaalpári Alkotótábor tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a „2016. évben megrendezni kívánt XXIII. Tiszaalpári Alkotótábor 
tárgyában” tárgyú előterjesztést megtárgyalta azt az előterjesztésben foglaltakkal 
megegyezően elfogadja. 
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24.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpári Hírmondó Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

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

 
 Győri István, képviselő 
 
A Tiszaalpári Hírmondóban megjelent egy olyan cikk, amivel rossz hírbe hozták az iskolát, 
hogy nem úgy áll a szülőkhöz ahogy kellene. A törvény kimondja, pl.: a tornateremben 300 
személynél több nem tartózkodhat. 
 

(Hangzavar) 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozat-tervezetet. 
 
105/2016.(V.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpári Hírmondó Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, a Tiszaalpári 
Hírmondó Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
 
25.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 
 25/2013.(XII.2.) Ör. számú rendeletének módosításáról szóló ……/2016.(……..) 
 Ör. számú rendeletéről 

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

 
Győri István, képviselő 
 
Mennyi ingatlant érint? Mert egy ilyen módosítás nagyon nagy tortúrával jár. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Van két település rész, aminek nevet kellene adni. Az egyik a Polyákfalu a másik az Üzemi 
lakótelep. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
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Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi rendelet-tervezetet. 
 
106/2016.(V.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 
25/2013.(XII.2.) Ör. számú rendeletének módosításáról szóló ……/2016.(……..)  Ör. 
számú rendeletéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 25/2013.(XII.2.) Ör. számú 
rendelet módosítását megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.   
 
 
26.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Előterjesztés kivágott fa értékesítéséről  

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

 
Győri István, képviselő 
 
A korábbi testületi ülésen azt mondta a polgármester úr, hogy közel 20m3 fa van. Kiment és 
átszámolta, most már tudja a darab számot is. A régi tűzoltó szertárhoz vittek be 1-2 m3. A 
többit kocsi számra vitték el, de csak azok mertek ilyet tenni, akiknek engedélyük volt. Kéri a 
képviselő-testületet ne szavazza meg, mert ezt tűzifának kellett volna felhasználni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Volt egy korábbi vételi ajánlat, ő 100.000 Ft-ért vitte volna mindet. Ha ezt a határozat-
tervezetet elfogadják, akkor nullára jönnek ki. A nyárfa nem igazán tüzelőfa. Javasolja, 
fogadják el. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 0 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással 
nem fogadta el az előterjesztésben lévő határozat-tervezetet. 
 
 
27.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásban végzett 
 munkáról 

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

Hozzászólás nem történt. 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozat-tervezetet. 
 
107/2016.(V.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásban végzett munkáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának tagja által 
készített 2015. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testületnek. 
 
 
28.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Járdaépítési kérelem. 

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

 
Hozzászólás nem történt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozat-tervezetet. 
 
108/2016.(V.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a járdaépítési kérelemről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Rácz 
János 6066 Tiszaalpár, Esze T. u. 48. szám alatti lakosnak az ingatlana előtti szakaszon 
történő járdaépítés anyagának költségét 59.020,-Ft erejéig biztosítsa. Azzal a feltételel, hogy a 
kérelmező a munkálatokat 2016. augusztus 31. napjáig köteles elvégezni vagy elvégeztetni, 
mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást kamattal együtt kell az önkormányzat 
felé visszafizetnie.  
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29.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Beszámoló a Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség 2015. évi működtetéséről 

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

Győri István, képviselő 
 
Ő volt megbízva, a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség a 
tiszaalpári hányadának a képviseletével. 5.640.000 Ft-ról indult. A könyvelés alapján a 
tiszalpári polgármester kivett 2 millió Ft-ot, a Tiszasasi polgármester 1 millió Ft-ot. Túl sok 
munka a holtágon nem lett elvégezve. 
 

(Hangzavar) 

 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A tulajdonosi közösség elfogadta, jóváhagyta. 
 
 
30.) Napirendi pont: 

 
 Tárgy: Bejelentések 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A Bodrogi - Bau Kft. képviseletében Nagy András 2016. április 1-jén kérelemmel kereste 
meg az önkormányzatot és kért 5 millió Ft átutalást, arra való hivatkozással, hogy az 
önkormányzat aláírt egy engedményezést. Erre három szakértő ember véleményét kérték ki, 
dr. Csernus Tibor ügyvéd úr azt véleményezte, hogy ha bíróság elé viszik, akkor nagy az 
esély a vesztésre. A másik a B & W Tender Plus Kft., aki ezt a pályázatot projekt 
menedzselte. Az a véleményük, hogy nem az önkormányzatnak kellett volna ilyen 
engedményezési nyilatkozat, hanem a közreműködő hatóságnak. Ő gyakorlatilag jogtalanul 
írta alá ezt a nyilatkozatot. Belső Ellenőr úrnak a következő volt a véleménye. 
 
Molnár István, Belső Ellenőr 
 
Egyetlen kétes értékű okmányra nevezetesen engedményezési nyilatkozatra alapozottan 
követelni nem lehet ezt a pénzt, teljes mértékben megalapozatlan. Egy ilyen előkészítetlen 
megalapozatlan követelést teljesíteni, az sérti a gazdálkodási szabályokat. A jogszabály 
kimondja, hogy a Képviselő-testület felel a biztonságos gazdálkodásért, a polgármester meg a 
szabályos gazdálkodásért. Mindezekre alapozottan feltétlenül várják be a keresetet. Ő 
határozattan meri állítani, hogy megalapozatlan, a nyilatkozat nem érvényes, mert nem arra 
illetékes személy írta alá, és nem volt hozzá joga. Kényszerhatására lett aláírva, mert 
megfenyegették, hogy leállnak az építkezéssel. Tulajdonképpen csak postások voltak, mert 
jött a pénz és fizettek. Nem szabad ilyen alapon egy fillért sem fizetni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
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Kiegészítést szeretné még hozzá tenni, a Bodrogi - Bau szállított a Gold Block Kft – nek az 
anyagot, amit elfelejtett kifizetni. Valószínű tudatos volt. Rendőrségi vizsgálat van ellenük. A 
cég felszámolása már folyamatban van. Az ügyvéd úr egyértelműen az önkormányzatot kéri, 
hogy az 5 millió Ft-ot fizesse ki. Véleménye, hogy várják meg perbe viszi-e az 
önkormányzatot, és ennek megfelelően majd látják, hogy milyen érvei vannak, és mire 
alapozza. A legrosszabb esetben  a bíróság az 5 millió Ft-ot megítéli, akkor is 15% az amivel 
tartoznának, ez azért lényegesen kevesebb az 5 millió Ft-nál. 
 
Győri István, képviselő 
 
A beruházó köteles a fővállalkozótól visszatartani 20% -ot mindaddig még a fővállalkozó 
nem tudja bizonyítani egyértelműen, hogy az alvállalkozót kifizette. Sokkal 
körültekintőbbnek kell lennie egy polgármesternek. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Célszerű lenne folyamatában tisztázni, mikor lett aláírva az okirat? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A dátumra pontosan nem emlékszik 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
2015. április 23. ha jól emlékszik. Mit tartalmaz ez az irat? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A következőt tartalmazza, hogy amennyiben nem fizet a fővállalkozó az önkormányzat 
vállalja ezért a felelősséget.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Azért kérdezte mit tartalmaz, mert szeretné pontosítani. Konkrétan az a bizonyos irat azt 
tartalmazza, hogy a fővállalkozó a Gold - Block vásárolni kíván anyagot, a Bodrogi- Bau-tól 
mindösszesen 14,5 millió Ft összegben. A Bodrogi - Bau azt kéri, hogy mivel a megrendelő a 
Gold – Block vonatkozásában az önkormányzat, ezért a megrendelő 14,5 millió Ft erejéig a 
megrendelő képviseletében a polgármester úr vállaljon felelősséget azért, hogy ezt a 14,5 
millió Ft-ot az önkormányzati pénz terhére közvetlen engedményezés útján kifizeti. Mennyi 
volt ennek a pályázatnak az önereje, amit az önkormányzat kifizetett? Ha jól emlékszik, 9-10 
millió Ft volt összesen az önkormányzati pénz, ami ebben a beruházásban megjelenhetett, a 
többi a pályázati pénz keretében érkezett meg. Ilyen feltételek mellett mi alapján lehet aláírni 
14,5 millió Ft-os kötelezettség vállalást? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Sajnos olyat aláírt, amire nem volt jogosítványa. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
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De, hogyha a polgármester úrnak nincs rá jogosítványa, akkor miért vállal 14,5 millió Ft-os 
kötelezettséget? Erről a nyilatkozatról egyeztetett e bárkivel a hivatalban? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Nem egyeztette senkivel sem. 
 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Mi utána aláírásra került a nyilatkozat, mi lett a sorsa? Bekerült a többi közé a dossziéba, 
anélkül, hogy a jegyző asszony vagy a pénzügy tudott volna róla. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Igen, és mi a gond vele? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 

Gyakorlatilag jogkör nélkül a polgármester úr aláírt 14,5 millió Ft-os kötelezettséget úgy, 
hogy a teljes beruházásból az önkormányzatnak 10 millió Ft-ot biztos nem meg haladó pénze 
van. Nincs rá jogköre. Nem tájékoztatat senkit. És ezt követően ez a papír bekerül a dossziéba 
és egyszer csak rá egy évre tudomást szereznek róla, hogy van egy ilyen dokumentum. Most 
per pillanatban van egy aláírt engedményezési nyilatkozat, mire a polgármesternek nincs 
jogköre, nem tájékoztat senki. Ezt követően kifizetésre kerül még 8 millió Ft, most 5 millió Ft 
követelnek rajtuk és ezek után hangzik el az a tájékoztatás a belső ellenőr úr részéről, hogy 
minden a legnagyobb rendben várják meg a pereskedést, nyerő pozícióban vannak, legfeljebb 
a 15% át fogják az 5 millió Ft-nak kifizetni. A képviselő-társaktól azt szeretné megkérdezni, 
hogy ezt konkrétan minek lehet minősíteni. A jegyző asszony részéről pedig azt szeretné 
kérdezni, hogy az Mötv. vonatkozásában a 70§. (1) bekezdésben foglaltak ebben a 
szituációban esetleg alkalmazhatók-e? 
 
dr. Vancsura István, polgármester  
 
A javaslata az, hogy menjenek perbe. Azt hogy elkövetett egy hibát, aláírt egy olyan papírt, 
amit nem kellett volna aláírni az egy dolog. Azt a szituációt ismerni kell az első pillanattól 
kezdve ezzel a céggel folyamatos a gond volt. A műszaki ellenőr hetente tartott egyeztetést. 
Minden egyes alkalommal csak a gond volt velük, hol a kifizetéssel, hol azzal, hogy anyag 
nem volt és megállt a munka. Azt se mondja 100 % -ra, hogy teljesen a tudatában volt, hogy 
mit ír alá. Valószínű hibás, hogy aláírt egy ilyen okiratot, de nem tudatosan és nem rossz 
szándékkal, hanem azért, hogy haladjon az ügy. Itt helyben a műszaki boltnak a TÜZÉP-nek 
tartoztak, és azt tartotta szem előtt, hogy ezek kifizetésre kerüljenek. Végül ezek kifizetésre 
kerültek. A Bodrogi Bau semmilyen számlát nem bocsátott ki részükre. Most két variáció van, 
fizetnek vagy vállalják a pert. 
 
Győri István, képviselő 
 
Van egy harmadik is. Tudomása szerint a polgármester úr fizetésének 50% -át le lehet tiltani. 
 
Molnár István, Belső Ellenőr 
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dr. Csernus Tibor bizottsági tagnak szeretné mondani. Nem azt mondta, hogy minden rendben 
menjenek perbe, ő azt mondta semmi sincs rendben megalapozatlan ez a követelés semmiféle 
bizonylati alátámasztottság nincs. Így kifizetni felelőtlen gazdálkodás. Minden gazdálkodási 
szabályt sért. Nincs más választásuk, mint bevárják, hogy mi az, amit követelnek tőlük. 
 
dr.Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Jelenleg a polgármester úr az önkormányzat képviselőjének számít-e? Ő az aláírásra jogosult. 
 
Molnár István, Belső Ellenőr 
 
Így van, ő a kötelezettség vállaló. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Ha egy ilyen szituációban valaki láthatóan és egyértelműen abban a státuszban lévőként 
fellép, mint képviselő és tesz egy nem kellően megalapozott nyilatkozatott az attól az általa 
képviselt szervezetnek, úgymond a jogviszonyban való elhelyezkedését nem fogja 
befolyásolni. Az majd befolyásolhatja, ha a szervezet és a jogalap nélkül eljáró képviselő 
közötti jogviszonyt. De önmagában a képviselő szervezetnek a státuszát ebben a 
jogviszonyban nem fogja, befolyásolja. Most teljesen különböző dologról beszélnek. Ha 
valaki megbízás nélküli képviseletet lát el, attól az a személy az felelős. Jelenpillanatban a 
polgármester úr az önkormányzat képviseletében egy joghatályos nyilatkozatot tett, amire 
nem volt jogköre. Sem előzetesen sem utólagosan nem kért tanácsot vagy jóváhagyást a 
Képviselő-testülettől sem. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
A polgármester úr védelmében. Szándékosan ilyen magatartást tanúsított Kecskeméti cég, 
Csongrádi cég. Szándékosan azért, hogy ne tudják követni, hogy ki az alvállalkozója. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Nem tudják a rendőrségi szak hol tart? Tanácsolták a Bodrogi – Bau-nak, hogy csatlakozzon 
ehhez a perhez. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
                                                                                                                                                                                                                        
Ide sorolná még azt is, hogy szerinte a polgármester elhamarkodottan átvette a csatornát is a 
kivitelezőtől. A hivatalnak is felelősséget ugyanúgy talál, mert ezekben az ügyekben nem 
hinné, hogy a jogi nehézségek és pénzügyi nehézségek nem biztos, hogy a polgármesternek 
nem kell támogatást nyújtani ebben. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Elhangzott már többször, hogy jogosulatlanul írt alá, ha már pedig jogosulatlanul ír alá, akkor 
törvénysértően jár el.   A belső ellenőr úr említette, hogy kényszer. A kényszert bíróság előtt 
bizonyítani kell. A perrel kapcsolatban azt is érdemes tudni, hogy a peres eljárási illeték az 
6%.  Ezen felül van még egy perköltség. 
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dr. Vancsura István, polgármester 
 
Kicsit úgy érzi magát, mint egy bírósági tárgyaláson, holott attól még egy kicsit messzebb 
vannak. Elismeri, hogy úgy írt alá, hogy nem volt kellően körültekintő, de azért a tétel 
mindenképpen 5 millió Ft és nem 14,5 millió Ft. A bíróság különböző dolgokat fog ebben 
mérlegelni, megvárják a rendőrségi véleményt, mert a bíróság be fogja kérni azt is. Szeretné 
kérni képviselő urat, hogy próbáljon meg ehhez úgy hozzá állni, ahogy kell és nem támadóan 
a polgármester irányában. 

(Hangzavar) 

Győri István, képviselő 
 
dr. Csernus Tibortól kérdezné, mint ügyvédtől van-e olyan jogszabály hogy közérdekű embert 
perel, és a bíróság elállhat a 6% költségbefizetéstől. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Teljesen más kategória.  
 

 (Hangzavar) 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Győri István, képviselő vádaskodik.  
 
Győri István, képviselő 
 
A polgármester meghirdetet 300.000 Ft kamatmentes hitelt és visszakért 150.000 Ft-ot. Nem 
volt egyetlen egy tiszaalpári lakos, aki azt mondta volna, hogy visszaadja. Ebben benne van a 
korrupció. 

(Hangzavar) 

 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Lát egy másik hibát is, hogy nincs egy jogi segítség a polgármester mellett. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
dr. Menyhárt Anett  Jegyző Asszony a jelenlévőkel ismerteti Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 70§ (1) bekezdését a polgármester 
sorozatos törvénysértése, mulasztás miatt a képviselő-testület minősített többséggel hozott 
határozat alapján keresetett nyújthat be, a polgármester ellen, a helyi önkormányzat székhelye 
szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bírósághoz a polgármester tisztségének 
megszűntetése érdekében. Egyidejűleg kérheti a polgármesternek e tisztségéből történő 
felfüggesztését is. A döntéshozatalnál a polgármester nem vesz részt, de a határozathozatalnál 
a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. A bíróság a keresetet soron 
kívül bírálja el. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Hol a sorozat? 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Egy esetben legalább tíz kérdés van, amit vagy megsért, vagy elmulaszt. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Itt az a kérdés, hogy a polgármestert sikerül-e megbuktatni vagy nem. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Nem. Sikerült-e a polgármesternek olyan helyzetet teremteni saját magának, hogy felmerüljön 
ez a kérdés. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ebben tévedett elismeri. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Meg sok más mindenben is. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Be kellene bizonyítani milyen más mindenben. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A Csatornában nem? Mikor itt ültek és felsorolta a hiányokat ez az értekezlet 30-án volt és 
31-én aláírva át van véve az ismert hiánylista ellenére. Megtörtént egy évre rá a bejárás? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Igen, megtörtént. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Szeretne látni jegyzőkönyvet ahol a kivitelezőnek a képviselője, az önkormányzat, mint 
megrendelő és a mérnök szervezet részéről, akik itt voltak részt vettek és aláírtak. Ez 
rendelkezésre áll? Tehát nincs ilyen, és akkor ez nem mulasztás? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Nem a bíróságon vannak, majd ott válaszolni fog a kérdésekre. 
 
Győri István, képviselő 
 
Jegyző asszony lehetőség van-e rá, hogy a polgármester úr fizetésének az 50% át letétbe 
helyezzék. 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
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Nincs. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 22:52 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább 
munkáját. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
/:  Csernák Zsolt Sándor  :/                                           /:  Ajtai Elemérné:/ 
       a bizottság elnöke                                 a bizottság tagja 

 


