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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 3736/2016.  
 
 

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

   Bizottságának 2016. október 07-én tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  dr. Csernus Tibor, Kiss Lajos  
  dr. Vancsura Zoltán (4 fő bizottsági tag) 

dr. Menyhárt Anett jegyző 
dr. Vancsura István polgármester 

  dr. Taricska Tibor alpolgármester 
 
Külön megjelentek:  Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
                                  Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
             Kiss Mária óvodavezető 
   Novák Imréné óvodavezető helyettes 
   Palásti Viktor Gondozási Központ vezetője 
   Bálint Ágnes műszaki-, vagyongazd. ügyintéző  
   Kerekes András hangtechnikus 
                                   Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park képviselője 
   Bondár Enikő pedagógus 
                                   Tóth Tibor r. alezredes, őrsparancsnok  
   Török Roland körzeti megbízott 
   Mizere Krisztián körzeti megbízott 
   Bertók Józsefné 
   Bertók Fanni 
   Bertók Ádám 
   Barna Sándor 
    
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tag: Bartók István, Kézsmárki László 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 17:12 órakor megállapította, hogy a bizottság 4 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Csernus Tibor bizottsági tagot. 
Megkérdezte dr. Csernus Tibor bizottsági tagtól, hogy elfogadja-e a felkérést? 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta a napirendi pontok változtatását a 2-es napirendi pont lenne a Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatójának tájékoztatója, 3. a rendőrségi beszámoló, 4. Tiszaujfalui Egyházközösség 
részére templomtető felújításához támogatás biztosítása, 5. Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda Vezetőjének kérelme, 6. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodaalapító okiratának 
módosítása, 7. tájékoztató a szociális étkeztetés igénybevételének alakulásáról. A 7. napirendi 
pont után következne egy zárt ülés a 33. napirendi pont lenne tárgyalva, utána nyílt üléssel 
folytatódik a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülés.  
 
Győri István, képviselő 
 
Három nap alatt, három meghívó lett kiküldve, most fel lett olvasva legalább 12 módosítás, 
miért nem megy be ilyenkor a Pénzügyi Gazdasági Bizottság elnöke a hivatalba egyeztetni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Nem lehet tudni, hogy melyik napirendi ponthoz jönnek vendégek. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Tájékoztató az Erdei Iskoláról, Bondár Enikő pedagógus kérelme  

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

2. Ugró Sándor a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatójának tájékoztatója 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök, Ugró Sándor igazgató 
 

3. Rendőrségi beszámoló Tiszaalpár Nagyközség 2015. évi közrend-közbiztonsági 
helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 

      Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök, Tóth Tibor r.alezredes, őrsparancsnok 

4. Előterjesztés Tiszaújfalui Egyházközösség részére templomtető felújításához támogatás 
biztosításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
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5. Előterjesztés Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Vezetőjének kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök, Kiss Mária óvodavezető 
 

6. Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

7. Tájékoztató a szociális étkeztetés igénybevételének alakulásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök, Palásti Viktor intézményvezető 
 
Zárt ülés 
 

8. Előterjesztés Bertók Józsefné kérelméről  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Nyílt ülés 
 

9. Előterjesztés az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2015. évben végzett alapcél 
szerinti és közhasznú tevékenységének  bemutatásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
10. Előterjesztés - Tiszaalpári Alkotó Kezek Egyesület Elnökének kérelme - Tiszaalpár 

településnév használatáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök, Török Józsefné elnök 
 

11. Előterjesztés Gergely Ramóna -  a Népművészet Ifjú Mestere - kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

12. Előterjesztés Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtárban terembérleti díj 
megállapításáról  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

13. Előterjesztés Molnár Gabriella óvodapedagógus kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

14. Előterjesztés a TOP 3.1.1. pályázathoz szükséges geodéziai munkálatok árajánlatairól 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
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15. 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 
 

16. Előterjesztés az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2013.(V.15.) 
Ör. számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló …../2016.(………) Ör. számú 
rendeletéről  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

17. Előterjesztés ingatlanok értékbecsléséről, javaslat értékesítésükre 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

18. Előterjesztés a tiszaalpári játszóterek időarányos állapotáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

19. Előterjesztés a téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, 
feladatokról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

20. Előterjesztés a 6066 Tiszaalpár, I. Géza király u. 4. szám előtt közvilágítás létesítéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

21. Tájékoztató Caminus Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zrt. leveléről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

22. Előterjesztés Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző 
Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola oktatási intézménnyel való 
együttműködési megállapodás megkötése tárgyában az iskolai közösségi szolgálat közös 
lebonyolításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

23. Előterjesztés Bársony Mihály Díjról, a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról 
szóló helyi rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

24. Előterjesztés Bársony Mihály szobor megvilágításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
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25. Előterjesztés védőnő munkakör betöltésére pályázat kiírásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

26. Előterjesztés várossá nyilvánítási kezdeményezésről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

27. Előterjesztés az 1956-os események tiszteletére szervezett megemlékezésről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

28. Előterjesztés Tiszaalpári Sportegyesület kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

29. Előterjesztés Siketek Futsal Bajnokok Ligáján való részvételhez támogatás biztosításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

30. Előterjesztés Polgárőrök munkájának elismeréséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
31. Bejelentések 
 

Zárt ülés 
 

32. Előterjesztés Nagy Kata 6066 Tiszaalpár, gr. Széchenyi u. 1. szám alatti lakos részére 
támogatás biztosítására 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

33. Előterjesztés Birkás Mihály kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
1.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Tájékoztató az Erdei Iskoláról, Bondár Enikő pedagógus kérelme  
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Győri István, képviselő 

A két halmozottan hátrányos gyerek mi okból nem tudott részt venni a táborba? 

Bondár Enikő pedagógus 

Sajnos nem tudja, azóta sem kapott a szülőktől magyarázatot. Annyi módosítást szeretne 
hozzá tenni, hogy nem az Erdei Iskoláról, hanem a Tiszavirág táborról van a tájékoztató. 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző 

A határozat-tervezetbe Tiszavirág tábor van. 

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. 
 
176/2016.(X.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszavirág tábor támogatási összegének módosítása 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
Tiszavirág tábor 2016. évi kiadásainak biztosításához további 26 000 Ft-ot biztosítson, tekintettel 
arra, hogy két jelentkezett gyermek nem vett részt a táborban, így a tábor egy résztvevőre jutó 
költségei megemelkedtek, mely – tekintettel arra, hogy a táborban hátrányos helyzetű gyermekek 
vettek részt - sem a résztvevő gyermekekre, sem a táborból a jelentkezés ellenére távol maradt 
gyermekekre nem hárítható át. 
 

2.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Ugró Sándor a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatójának tájékoztatója 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök, Ugró Sándor igazgató 
 
Vajda Zoltán, a Kiskunsági Nemzeti Park képviseletében 
 
Szeretettel köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta sajnos az igazgató úr nem tudott eljönni, és 
őt bízta meg, hogy tájékoztatót adjon a tiszaalpári projektről. Vajda Zoltánnak hívják a 
pályázat kezelési és fejlesztési osztály vezetője. Ezt a projektet már évekkel ezelőtt szerették 
volna megvalósítani, de sajnos akkor forráshiány miatt elutasították. A mostani körbe a 
KEHOP 4.1.0 élőhely rekonstrukciós projektben sikerült nyerni erre támogatást. Hosszú évek 
során azt tapasztalták, hogy a Nagy - tó már csak a nevében tó, hiszen ha árvíz van megtelik 
vízzel, nyáron esetlegesen kiszárad és halpusztulás is következhet be. Sokszor a nagy víz is 
problémát jelenthet, visszaemlékezve a 2010-es évre, amikor egészen a nyár közepéig kint 
volt a víz, akkor több 10 gém fészek is elpusztult. Problémát jelentett még az is, hogy hiába 
volt a Nagy - tó közvetlen Tiszaalpári Holtág mellett se ki, se be, engedni vizet csak 
korlátozott módon lehetett. Most amikor szétbontották a zsilipet és feltárták az átereszt 
kiderült, hogy 90% fel volt töltődve iszappal. Ezek az okok voltak azok, amelyek oda vezetek, 
hogy valamit szerettek volna tenni a területért és az ottani élővilágért. A legnagyobb 
beavatkozás 4 nyílt vízfelületnek a kialakítása. Anyagi keretek azt teszik lehetővé, hogy 
nagyjából egy hét ha nyílt vízfelületet tudnak kialakítani, ami azt jelenti, hogy egy méterrel 
alá megy a jelenlegi iszap szintnek. A legalacsonyabb vizek esetében is ebben egy olyan 
mélységű víz marad vissza, amiben a bennrekedt élővilág megtalálja az életfeltételeit. Ez a hét 
ha már megfelelően nagy ahhoz, hogy a halak is, ha véletlen leszárad a terület és ide 
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visszaszorulnak, akkor ezekben túl tudnak élni, de ne csak a halakra gondoljanak, hanem 
minden vízhez kötött élőlényre. Az innen kikerülő iszap egy részéből egy 2ha szigetet 
szeretnének kialakítani magában a tóban, amelyre fűz bokrokat szeretnének telepíteni, ezek 
később fészkelési lehetőséget biztosítanak az itt élő több száz pár gémnek, hogy nagy víz 
esetén is stabilan túl tudnak élni, illetve egy ragadozó mentes helyen tudják kialakítani a 
fészkelő helyeiket. A Nagy - tavat és a Holtágat összekötő csatornát már kikotorták a kettőt 
elválasztó zsilipet újjáépítették. A projekt keretében felújításra kerül még a Tőzegbánya - tó 
mellett bemenő út, illetve abba is egy új áterez fog kerülni, hogy ez a vízrendszer teljesen 
összefüggő legyen. Még egy fontos része van a projektnek az, hogy a kikerülő földből egy 
vadmentő dombot fognak kialakítani, ami árvíz esetén a nagyobb testű állatoknak menekülő 
helyet tudnak biztosítani. Kis vizeknél többször tapasztalták, hogy mindenféle traktor gumi, 
teherautó gumi van az egykori Tőzegbánya – tóban, ebből már jó néhányat kiszedtek, a 
projekt részeként feltárásra került ezeknek a gumiknak helye, ezek a gumik ki lesznek 
termelve, elszállítva és meg lesz semmisítve. Terveik szerint az idei év végére a jövő év 
elejére a földmunkák el lesznek végezve. Téma volt az utóbbi hetekben a halpusztulás, a 
következő módon lett eljárva az üggyel kapcsolatosan, mivel ez a vízterület, nem önálló 
vízterület, úgymond van halászati hasznosítója, de az a Tiszához tartozik, mivel nyílt 
hullámtéren van, jelenpillanatban Szajolhoz tartozik. Amikor látták milyen mennyiségű hal 
rekedt bent, ők megkérték az engedélyt a halmentésre, utána elvégezték az akkor már 
megkotort csatornának a lehalászását. Több száz kg pontyot és őshonos halat vittek el a 
területről. Innen egy jogi csapdába keveredtek, aki ismeri a halászatról, horgászatról 
törvénynek a módosítását, ami azt mondja ki, hogy táj idegen halfajt az egyik vízből a 
másikba átvinni tilos. A nemes halat elvitték a területről, ami ott maradt az 99,9% -ban ezüst 
kárász volt, de azt tapasztalták, hogy ahogy folyamatosan száradt le a terület a madarak ezt 
felfedezték. Adatok bizonyítják azt, hogy olyan mennyiségű madár jelent meg és mozdult rá 
erre a halbőségre, amit korábban nem láttak. Ők is folyamatosan figyelték a vizet, és a 
madarak takarították ki ezeket a táj idegen halfajokat a vízből. 2000 Danka Sirály, 300-400 
Nagy Kócsag, 60-70 db Fekete Gólya volt területen. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Köszöni szépen a beszámolót a természetvédelem képviselőjének. 40 éve él itt a településen 
és figyelemmel tudta kísérni ennek a madárvilágnak a kialakulását, hiszen ez nem túl régi 
keletű dolog. Hallottunk egy olyan beszámolót, ami tele van műtárggyal és mesterséges 
tevékenységi tervekkel. A madárvilág azután jelent meg, miután felrobbantották a gátat, a 
Tisza végezte azt, amit évezredeken keresztül tudott végezni. Alpárnak ez a réti területe 
visszaváltozott arra a területre, amit a Tisza ártérként korábban tett vele. Azt tapasztalta, hogy 
erre jelent meg a madárvilág, nem pedig a mesterséges tevékenységekre. Több milliárd Ft-os 
beruházásból 7 ha mélyvizet hoznak létre, egy olyan vízfelület mellett ami ugyan csak mély 
víz, ez az Alpári Holtág. Itt jönnek a kételyek, hogy ez mi célt szolgál, ennek a mély víznek 
ugyancsak megvan a part oldala, ott vannak a kiszáradt fák, a gémek ott fészkelnek. Az ön 
előadását sem gazdasági racionalitásában, sem pedig a természetvédelmet nem tudja 
összerakni, és egyeztetni. Arra gondol, hogy a természetvédelem hasonlóan a szürkemarhás 
projekthez próbál gazdaságot létrehozni, gazdálkodni a természetvédelmi területen, és ezzel 
tönkre tenni. Úgy gondolják, hogy egy egyméteres vízben nagy mennyiségű madárvilág fog 
fészkelni. Létre hoznak egy laza üledékből egy hatalmas dombot, amit az első árvíz el fog 
mosni. Azok a madarak, akik éppen a partoldalon vagy vízben fészkelnek és nem a fákon a 
kijövő árvíz ezeket el fogja vinni. Ez a koncepció ezer sebből vérzik, hihetetlen sok pénznek 
az elpocsékolásáról van szó. Úgy látja, hogy a természetnek a tönkretételéről van szó. Ez a 
madár világ el fog tűnni, erre a projektre, amit önök itt létrehoznak, és abban se legyen igaza, 
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hogy ez egy természetvédelmi halgazdaság irányába való elmozdulás. Úgy gondolja ugyan 
arra sorsra fog kerülni, mint a szürkemarhás projekt. 
 
Győri István, képviselő 
 
Észrevette, hogy a Szajoliak halászták le. Tudomása szerint január 1-jétől a BÁCS - HOSZ 
kezelésében van az Tiszaugi hídtól, az alpári rét. A BÁCS - HOSZ itt miért nem jelent meg, 
és miért nem próbálta képviselni a Horgász Egyesületet. Tiszaalpárnak beleszólási joga sincs, 
BÁCS – HOSZ – al van szerződése a Tiszaalpári Holtágnak. Az, hogy a gumikat kiszedték 
azt nagyon jó ötletnek tartja, mert ez a jövő útja, ha a természetet meg akarják óvni. Ez egy 
hatalmas üzlet a Kiskunsági Nemzeti Parknak, és haszna lesz belőle. Látja a beszámolóban, 
hogy olyan hajót is rendelkezésre fognak tudni bocsájtani, gondolja bérleti díjért, azoknak 
akik jönnek fényképezni, amivel valamilyen szinten el tudnak bújni a madarak elől. Ez 
bevételi forrást fog jelenteni, a Kiskunsági Nemzeti Parknak. A Kiskunsági Nemzeti Parknak 
és a BÁCS – HOSZ - nak valamilyen szinten fel kellene venni a kapcsolatot. 
 

Bartók István bizottsági tag 17:40 órakor megérkezett a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság ülésére, 

így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma 5 fő 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ennek a beruházásnak az „eredménye” évek múlva fog látszódni, hogy egyáltalán mit is 
hozott ez, előnyt vagy hátrányt. Az tény, hogy a tiszaalpári emberek, akik így szokták meg ezt 
a környezetett nagy felháborodással vették ezt a beruházást. A lakosság tájékoztatása valóban 
elmaradt a projekt előtt, ami fontos lett volna. Ez egy tanulság, hogyha ilyen jellegű beruházás 
történik, akkor előtte a lakosságot tájékoztatni kell. Köszönni szépen a beszámolót. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Egyértelmű az, hogy ez a mentett terület többé nem mentett terület, ezzel a projekttel a nyári 
gátról lemondtak, és annak a helyreállítása már nem valószínű, hogy meg fog történni. 
Továbbiakban a gazdálkodóknak és mindenkinek úgy kell gondolkodni, hogy a Tisza ki-be 
fog járni. 
 
Vajda Zoltán a Kiskunsági Nemzeti Park képviseletében 
 
Erre nem tud válaszolni, ez vízügyi kompetencia. Nem több milliárd Ft elköltéséről van szó, 
összesen 343 millió Ft-ról van szó. Adatbázisuk van, rendszeres felmérésük van, a gémeknek 
a 87-90% itt költ, a Nagy – tóban, hiába van ott a Holtág. Nem a nyílt víz és a szárazság, 
hanem a védett hely kell számukra, ami mély vízzel van körülvéve, mert ott tudnak 
biztonságosan költeni. Nagyon nehéz mindenkinek megfelelni, halászati hasznosítást nem 
terveznek. A Nagy - tóban halászati hasznosítás biztos, hogy nem lesz, hosszú távon. 
Halbölcsőként szolgálhat, halrács lesz a Holtág és a Nagy - tó között, amennyiben igénylik és 
jelzik akkor ez a halrács felemelhető lesz. Olyan lyukú halrács lesz, amin az ivadék be tud 
jutni a Holtágba. 
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3.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Rendőrségi beszámoló Tiszaalpár Nagyközség 2015. évi közrend-
 közbiztonsági helyzetéről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
       Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök, Tóth Tibor r.alezredes, őrsparancsnok 
 
Tóth Tibor r. alezredes, őrsparancsnok 
 
A Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetése nevében szeretettel köszöntötte a jelenlévőket. 
Elmondta most van itt először. Tavaly 2015. július 1-jén úgy alakult, hogy a területi 
illetékesség váltás kapcsán a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányságtól Tiszaalpár Nagyközség 
átkerült a Kecskeméti Rendőrkapitányság illetékességi területére, és azon belül is a 
Tiszakécskei Rendőrőrs hatáskörébe. A Tiszakécskei Rendőrőrs az a Kecskeméti 
Kapitányságnak, ami egy kiemelt megye székhelyű nagykapitányság annak egy önálló osztály 
jogállású rendőrőrse, szinte teljes önállósággal végzik az ügyek feldolgozását, amely a 
területen jelentkezett bűnesetek, közlekedési esetek és mindenfajta közigazgatási eljárással 
kapcsolatos ügyek feldolgozása. Mikor Tiszaalpár Nagyközség hozzájuk került akkor azt a 
feladatot határozták meg, hogy megpróbálják, vagy esetleg javítják is a korábbi években a 
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság kollégái, munkatársai által elért színvonalat, ami 
kiválómunka volt, azt tovább vinni és szinten tartani. Ennek érdekében arra próbáltak 
törekedni, hogy a lakosság minél kevesebbet érezzen ebből a váltásból. Arra a törekednek, 
hogy a tiszaalpári három körzeti megbízott minél kevesebbet kerüljön a településről 
elvonásra, illetve minél többször ki tudják ők is küldeni a saját járőr szolgálatukat a 
településre. A kezdeti időszakban ez nem is okozott problémát, sajnos ez elmúlt hónapokban a 
mindenki előtt ismert migrációs helyzet miatt őket is bevonták a szerb - magyar határ 
ellenőrzésébe is. Ez bizonyos problémákat jelent, a helyi körzeti megbízottak is rendszeresen 
ott látnak el szolgálatot. Ennek ellenére törekszenek arra, hogy a nap minden szakaszában 
reggel, délben, este, nem állandó jelleggel, de megtudjanak jelenni a településen. Csökkent a 
bűncselekmények száma, ezen belül is a vagyon elleni bűncselekmények száma is nagyobb 
arányban csökkent. Közlekedési baleseteknek a száma az nem nagyon változott az elmúlt 
évekhez képest. Az ittas járművezetés az problémát jelent az egész megyében, nem helyi 
specialitás. Itt olyanok a jogszabályok, a normák, hogy Zéró tolerancia elve mentén nem lehet 
inni. Szeretné a polgárőrség munkáját kiemelni a tavalyi évvel kapcsolatosan, az ő munkájuk 
is benne van abban, hogy ilyen szinten működik a településen a közbiztonság. A kamera 
rendszernek is van pozitívuma, nagyon sok eredményt, információt, utólagos felderítést 
hozott. Szeretné kérni, ha a településnek a közel jövőben volna rá anyagi lehetősége, a kamera 
rendszer bővítését vagy a minőségének a javítását, az sokat segítene ezen a területen. Szeretné 
megköszönni az önkormányzatnak az anyagi támogatását, ami ebben az évben az itteni 
körzeti megbízott irodájának a felújítására fordítottak. Külön szeretné megköszönni, hogy a 
polgármester úr a három körzeti megbízottat anyagi támogatásban is részesítette a rendőr nap 
alkalmából. Tavasszal került sor a Tiszakécskei Járási Hivatalban egy Kistérségi Egyeztető 
Fórum megtartására ahol a helyi vadásztársaság képviselője Kiss úr hozzászólt, és kérte, 
javasolta, hogy kihelyezett fegyver ügyintézésre kerüljön sor, ezt a dolgot most sikerült abba a 
stádiumba hozni, hogy elindult. Tehát kéthetente a Tiszakécskei rendőrőrsön sor fog kerülni 
fegyver és hatósági ügyintézésre, szerdán 13 -16 óráig. 
 
 
 
 



11 

 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Köszönni szépen az alezredes úrnak a beszámolót. Megszeretné erősíteni abban, hogy az 
elmúlt évekhez képest kitapintható a változás, ha csak az ittas vezetést is vesszük alapul. Arra 
szeretné biztatni, hogy csak így tovább, mert sajnos minden sarkon van egy kocsma és sokan 
nem tudják, hogy mi a mérték, és egy borzasztó nagy veszély a közbiztonság szempontjából. 
Kérdést szeretne feltenni az alezredes úrhoz, hogy a jövőt, azt, hogy látja. Régi igény, hogy 
szeretnék fejleszteni a helyi rendőrséget, többször felmerült a helyi rendőrőrsnek a lehetősége, 
és, hogy most újra szerveződtek ezek a térségek látja-e rövid időn belül annak az esélyét, 
hogy esetleg Tiszaalpár őrsi szintre emelkedhessen. Az ilyen igényeiket lehetne-e magasabb 
szintre tolmácsolni. 
 
Tóth Tibor r. alezredes, őrsparancsnok 
 
Nem az ő hatáskörébe tartozik ez a kérdés. Korábban a polgármester úr is felvetette tudja, 
hogy jogos igény mutatkozna rá.  
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Annyira szigorú a hierarchia, hogy ön ezt nem kérelmezheti? 
 
Tóth Tibor r. alezredes, őrsparancsnok 
 
Nem kérelmezhetem. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Szeretné megköszönni az alezredes úrnak a nagyon részletes beszámolót. 
 
Győri István, képviselő 
 
Szeretné megköszönni a részletes beszámolót, részéről el van fogadva. Szeretné megköszönni 
a két tiszaalpári körzeti megbízottnak, hogy magánügybe jöttök és intézkedtek. A 
beszámolóban látják azt, hogy a jármű önkényes elvétele. Tiszaalpári Önkormányzatnál 
történt, egy pénteki napon, hogy egy alkalmazott ellopta a személy gépkocsit, belement az 
árokba, kitört egy kerék, eldurrantak a légzsákok. Nem történt feljelentés. Tiszaalpáron a 
bűnözés már olyan szinten van, hogy több százmillió Ft veszélyben van. A törvény nem 
ismerete senkit nem jogosít fel törvénytelenségre.  
 
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. 
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177/2016.(X.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Rendőrségi beszámoló Tiszaalpár Nagyközség 2015. évi közrend-
közbiztonsági helyzetéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Kecskeméti Rendőrkapitányság Tiszakécske Rendőrőrs által készített Tiszaalpár 
Nagyközség 2015. évi közrend-közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 

 
4.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaújfalui Egyházközösség részére templomtető felújításához 
 támogatás biztosításáról 
 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. 
 
178/2016.(X.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaújfalui Egyházközösség részére templomtető felújításához támogatás 
biztosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
Tiszaújfalui Egyházközösség részére 500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint összegű támogatást 
biztosítson a tiszaújfalui temlpomtető-, valamint a sekrestye felújításához a 2016. évi tartalék 
terhére. 
 
 

5.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Vezetőjének kérelméről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök, Kiss Mária óvodavezető 
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dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az előterjesztésben szereplő határozat-tervezethez annyi kiegészítést szeretne tenni, hogy a 8 
órást támogatja azzal a kikötéssel, hogy amennyiben az önkormányzatnak egy adott feladat 
ellátásához szüksége lesz a karbantartóra, akkor az önkormányzat igénybe tudja venni. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Munkavégzés helye változó. 
 
Győri István, képviselő 
 
Ha a közfoglalkoztatottak között lenne olyan személy, aki erre alkalmas azt ki kellene jelölni, 
és a Munkaügyi Központtal felvenni a kapcsolatot, és ki kell kérni. Akkor arra a személyre 
90%-os állami támogatást kapnak. Kell a 8 órás munkaerő, neki csak egy furcsa, hogy ennyire 
ki lett hangsúlyozva, hogy a közüzemi órák aktuális állását naponta ellenőrizni kell. A 
800.000 Ft túlfogyasztásra rákérdezett az ENKSZ Észak - Dél Regionális Földgázszolgáltató 
Zrt. -nél, és azt az információt kapta, hogy semmivel sem volt több fogyasztás, mint az 
átlagfogyasztás, mégis 800.000 Ft lett kérve gázszámla kiegészítésre. Meg kellene mondani, 
hogy ki az a személy, és a Munkaügyi Központból kikérni, mert akkor csak 10% önerő kell 
hozzá. 
 
Kiss Mária, óvodavezető 
 
Szeretne a felmerülő kérdésre válaszolni. Az elvégezendő munka sokszínűsége a beadványból 
kitűnik. Amit a képviselő úr mondott, hogy a Munkaügyi Hivatalból kivenni valakit vagy itt 
esetleg a közfoglalkoztatottakat alkalmazni, úgy gondolja nem vezetne célra. Úgy gondolja, 
meghaladná némelyeknek a kompetenciáit a szerteágazó feladat. Komoly szakember kell, aki 
ennyiféle feladatot el tud végezni. Ami nevetségesnek tűnt és kihangsúlyozott képviselő úr, 
hogy naponta rögzíteni kell a mérőórák állását. Elmondja, hogy miért: előfordult, hogy 
országos rendezvényen egyszerűen csak annyi történt, hogy felakadt egy víztartály húzó 
gombja, ami azt jelenti, hogyha nem ellenőrzik naponta és még hétvégén is, ha lehetőség van 
rá a mérőórák állását, akkor nem derül ki, hogy a mozgás korlátozott WC-nek a tartálya, mert 
nem járnak oda rendszeresen. Ezzel megelőzték azt, hogy 30-40 m3 víz elfolyjon. A 
gázszámlára visszatérve volt túlfogyasztásuk, de csak ezért mert éves fogyasztást mértek és az 
elszámoló számla lett magasabb, ez nem fiktív számla. Azért történt, mert a perlett tüzelésű 
kazán kilyukadt, egy öntési hiba volt és folyni kezdett. Amiért nem tudtak a vegyes tüzelésű 
kazánnal fűteni ez ennyi túlfogyasztást eredményezett. Ebből az esetből okulva rendszeresen 
jelentve vannak az aktuális mérőórák állásai. 
 
Győri István, képviselő 
 
Nézzék meg ki az a szakember, mert ez egy bizalmas állás. 
 
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. 
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179/2016.(X.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Vezetőjének kérelméről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 
engedélyezze a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában a részmunkaidős – napi 6 órás - 
karbantartói munkakör teljes munkaidős munkakörre történő módosítását, azzal a kikötéssel, 
hogy amennyiben az önkormányzatnál merül fel karbantartási munka az önkormányzat 
igénybe tudja venni a munkavállalót. A karbantartó munkavégzési helye változó. 
A módosítás személyi kiadásának fedezete a 2016. évi költségvetés tartalékkerete. 
 
 
6.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy:Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának 
 módosításáról 
 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. 
 
180/2016.(X.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 581/2016. okiratszámú alapító okiratában az alábbi 
módosítások kerülnek átvezetésre: 
 
A „4.4.  A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése” pontja kiegészül a „104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” kormányzati 
funkcióval. 
 
A 4.3. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nem sajátos nevelési igényű gyermek 
hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő 
foglalkozások és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló 
óvodai nevelés. Integrációs felkészítés a szociális hátrányokból és fejlettségből eredő 
hátrányok ellensúlyozására. 



15 

 

Enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló), 
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási- figyelem- vagy 
magatartás szabályozási zavarral) küzdő gyermekek ellátása.” 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta az egységes szerkezetbe foglalásról szóló határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
181/2016.(X.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testületnek. 
Okirat száma: ……./2016. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
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2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994. 02. 01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.2.2. székhelye: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről alapján 
meghatározott közfeladata a gyermekek óvodai nevelése és iskolai életmódra való 
felkészítése, integrációs felkészítés a szociális hátrányokból és fejlettségből eredő hátrányok 
ellensúlyozására. 
 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nem sajátos nevelési igényű gyermek 

hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő 
foglalkozások és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában 
foglaló óvodai nevelés. Integrációs felkészítés a szociális hátrányokból és fejlettségből 
eredő hátrányok ellensúlyozására. 
Enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, nagyothalló), 
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási- figyelem- vagy 
magatartás szabályozási zavarral) küzdő gyermekek ellátása. 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 
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3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

6 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

7 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 

programok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tiszaalpár Nagyközség 
Közigazgatási területe. 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Az óvoda vezetőjét Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati 
eljárás lefolytatásával választja és bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény alapján. A megbízás időtartama: 5 év. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazottak 1992. évi XXXIII. törvény 

2 Munkavállalók 2012. évi I. törvény 

3 
egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony esetében 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a pénzügyi, gazdálkodási feladatait a 
Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal látja el, melynek székhelye: 6066 Tiszaalpár, 
Árpád tér 1. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése 
tagozat 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda  175 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
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ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
6066 Tiszaalpár, Ady Endre u. 
40. 

1685 saját tulajdon feladat ellátás 

7. Záró rendelkezés 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. december 15. napján kelt, 302/2014. (XII. 15.) Kth. 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 
 
Kelt: Tiszaalpár, 2016. október ….. 

P.H. 
Dr. Vancsura István 

polgármester 
 

7.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Tájékoztató a szociális étkeztetés igénybevételének alakulásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök, Palásti Viktor intézményvezető 
 
Győri István, képviselő 
 
Az ottani emberek panaszkodnak, hogy kevésnek találják a kalóriát, amit ott kapnak. A 
szociális étkeztetés az önkormányzati feladat lenne, nem a Gondozási Központ feladata. 
Külön önálló önkormányzati területen kellene megoldani és nem a Gondozói Központot 
terhelni a különböző költségvetésben. 
 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 18:16 órakor zárt ülés keretében 
 folytatta tovább munkáját. 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 18:28 órakor nyílt ülés keretében 

folytatta tovább munkáját. 
 
9.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2015. évben 
 végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységének bemutatásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Hozzászólás nem történt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
183/2016.(X.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2015. évben végzett alapcél 
szerinti és közhasznú tevékenységének bemutatásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2015. évben végzett alapcél szerinti és 
közhasznú tevékenységének bemutatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 
10.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés - Tiszaalpári Alkotó Kezek Egyesület Elnökének kérelme - 
 Tiszaalpár településnév használatáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök, Török Józsefné 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. 
 
184/2016.(X.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpári Alkotó Kezek Egyesület Elnökének kérelme  Tiszaalpár 
településnév használatáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
Tiszaalpár Nagyközség település nevének használatáról szóló 10/2013. (III.28.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: ÖR.) 6. §. (1) bekezdése alapján  „Tiszaalpár” településnév használatát a 
Tiszaalpári Alkotó Kezek Egyesület részére határozatlan időre engedélyezze. Az engedélyt a 
Képviselő-testület díjmentesen adja ki. 

 
Az ÖR. 10. §-a szerint a névhasználati engedélyt vissza kell vonni, amennyiben 
a) a kérelmező 

aa) a névhasználatot az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra folytatja, 
ab) az engedélyben meghatározott, a névhasználattal kapcsolatos feltételeket, kikötéseket, 

egyéb előírásokat megszegi, 
b) az ÖR. 8. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott okok az engedély kiadását követően 

következnek be. 
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Felkéri a jegyzőt az engedélynek a nyilvántartásba való bejegyzésére. 
 

 
Kézsmárki László bizottsági tag 18:30 órakor megérkezett a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottság ülésére, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma 6 fő 

 
11.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés Gergely Ramóna a Népművészet Ifjú Mesterének kérelméről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Mind a két sátor kihúzható, csak az egyik az kicsi, a másik az olyan, mint ami a képen is 
látható, egy normál kiállításra alkalmas. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság a tagja 
 
A határozat-tervezetben meg van határozva, melynek használatát Gergely Ramóna részére 
biztosítja, ez olyan mintha másnak nem szeretnék odaadni. Ezt a részt ilyen módon nem 
kellene nevesíteni. Természetesen, aki igényli, annak oda lehetne adni és arra kellene 
valamilyen szabályzatot létrehozni. Mert ez a sátor alkalmas lehet pl.: színpad mellé öltöző 
sátornak, hagyományőrző napra is kiválóan alkalmas. Ne legyen nevesítve ez a kérdés kör, 
világos, hogy ő terjesztette elő, meg lehet, hogy ő lesz az, aki a legtöbb alkalommal egyéni 
alkalomra igénybe veszi. Az alapvető feltétel az legyen, hogy közösségi cél, de ha Gergely 
Ramóna igényt tart rá akkor bizonyos feltételek mellett tudja használni. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Sátorhasználati szabályzatot kell készíteni, és előterjeszteni. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Bele lehetne venni más dolgoknak a szabályzatát is pl.: sörpadok meg egyebek, időszerű 
volna. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezetet, amit a jegyző asszony felolvas. 
 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egy alumínium vázas 3x3 m-es 
kiállító pavilont vásárol, melynek a fedezete a 2016. évi költségvetés tartalékkerete.  
 
Szabályzatot készítenek. 
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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. 
 
185/2016.(X.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Gergely Ramóna a Népművészet Ifjú Mesterének kérelméről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy egy 
alumínium vázas 3x3 m-es kiállító pavilont vásároljon, melynek fedezete a 2016. évi 
költségvetés tartalékkerete. 
 
 
12.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtárban terembérleti díj 
 megállapításáról  
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Győri István, képviselő 
 
A könyvtárnál akkor is keletkezik fűtés számla, ha az az épületkomplexum nincs kihasználva. 
A művelődési ház működőképes, akkor azt mondja, korlátozódjanak erre a teremre, és 
korlátozzák a nyitva tartást is. Mert az elfogadhatatlan, hogy az állami normatív támogatás a 
művelődésre Tiszaalpáron 5.640.000 Ft, miközben a könyvtárra duplája van költve, és ezt a 
tiszaalpári adófizetők pénzéből fogják finanszírozni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
186/2016.(X.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtárban terembérleti díj 
megállapításáról  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
fenntartásában lévő Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatát az alábbi melléklettel egészítse ki: 
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„Melléklet 
 
A Könyvtár helyiségeinek használatáért 2016. október 1-jétől az alábbi bérleti díjak 
fizetendőek: 
 
helység megnevezése nettó ár ft/óra 
nagyterem  1 500 Ft 
számítógépes terem számítógép használat nélkül 
számítógép használattal 
 

1 000 Ft 
1 500 Ft 

kisterem 1 000 Ft 
 

 

 
13.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés Molnár Gabriella óvodapedagógus kérelméről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
   
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Ismertette a tájékoztatót. 
 
 
14.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés a TOP 3.1.1. pályázathoz szükséges geodéziai munkálatok 
 árajánlatairól 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Nyomvonal tervezet módosult, miszerint csak a Nagy György falu felé menne csak a 
kerékpárút tervezése, a zárda felé nem menne. Nem ért vele egyet, mert ott munkahelyek 
vannak létesítve, az út minősége is rossz, veszélyes rajta kerékpárral közlekedni. Ő inkább azt 
a részt javasolná kerékpárútnak, mint a Nagy György falu felé vezető utat. 
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
Három településrész összekötése szerepelt volna az eredeti tervek, elképzelések alapján a 
belterülettel. Átnézve az előzetes költségbecsléseket sajnos arra jutottak, hogy az egyik részt 
mindenképpen ki kell venniük ebből a pályázatból. Azért esett a 4625 számú út mellett teljes 
egészében a kerékpárútnak a tervezése és nem a Zárdatemplom felé, mivel a forgalom 
számlálási adatok alapján valószínűbb, hogy ezen út mellett valószínűbb a pozitív elbírálása a 
pályázatnak. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Az nem érdekes, hogy sokkal több kerékpáros jár a Zárdatemplom felé, de úgy néz ki, hogy 
az autósok az érdekesek a kerékpárút tervezésénél. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Valóban nagy gondot okozott, hogy melyiket vegyék ki, de a javaslat azért is szól amellett, 
mert kerékpárútra vannak pályázatok, és még lesznek is kiírva a következő időszakban is. Azt 
sokkal jobban tudják különböző indokokkal alátámasztani, hogy miért kell ott kerékpárút, 
mint ezt az utat. Igaza van az elnök úrnak, hogy arra sokan járnak, Zárdatemplom ott van, 
több munkahely van, tehát sokkal jobban tudják egy önálló pályázathoz benyújtani azt az utat, 
mint ezt a másikat. 
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
Ami még az előterjesztésben leírtak mellett szól, hogy a MATIC Kft is kitelepült, azért is 
szeretnék ezt a részt összekötni. Mikor a tervezővel kimentek akkor 5 gyalogos sétált az út 
szélén és több kerékpáros is ment azon az útszakaszon. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Mind a három településrészt érdemes, fontos lenne összekötni. 
 
Győri István, képviselő 
 
Sokkal olcsóbban ki lehet vitelezni ott a kerékpárutat, mint a vasúti töltés mellett. A 
Tiszaalpári Önkormányzat, amit kapott konszolidációs pénzt, azt a tiszaalpári embereknek 
kellene élvezni. A Zárdatemplom felé vezető úton a tiszaalpári emberek érdekei sokkal jobban 
lennének képviselve. A Polyákfalu rendben van, és ha a költségek még futják, vagy ha saját 
költségből is van meg csinálva a MATIC Kft - ig az dukál. 
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
Jövő héten fog kijönni a Közút, a MÁV és a Kormányhivatal Közúti osztálya egyeztetni. Ha 
az elképzeléseket ezek a szervek elfogadnák, igazából azért is lehetne preferálni talán ezt a 
vonalat, mert a kerékpárút végét a Nagy György falunál úgy szeretnék, hogy átmenjen az út 
egyik oldalából a másikba, kvázi egy zebrát a gyerekeknek, hogy biztonságosan át tudjanak 
kelni, mert ez már előzetesen is problémát okozott az ott lakóknak. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Legfőbbképpen ott a kereszt előtti erdőt kellene megritkítani, hogy belátható legyen a kanyar. 
 
Kiss Lajos a bizottság tagja 
 
Összesen hány km? 
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Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
A geodéziai munkák azok nagyságrendileg 6000 m körüliek, plusz - mínusz 100 m. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, a Kun - Geo Kft. való szerződés megkötésére. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
187/2016.(X.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a TOP 3.1.1. pályázathoz szükséges geodéziai munkálatok árajánlatairól 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 
hatalmazza fel Dr. Vancsura István polgármestert a KUN-GEO 2010 Kft.-vel (6116 
Fülöpjakab, Tanya 160.) való szerződés megkötésére, a tárgyi munka elkészíttetésére. 
 
 
15.) 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 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Itt már volt egy árajánlat előttük, az közel háromszoros ekkora összeg volt, akkor úgy 
döntöttek nem adják el. 10 millió Ft-ra emlékszik Barna Sándor részéről, sajnálja, hogy 
elment, mert meg szerette volna kérdezni, hogy ezt az árat tartja-e? Mindenképpen javasolná, 
hogyha Barna Sándor nem tartja az ajánlatát, akkor írjanak ki pályázatot erre az ingatlanra. Ne 
csak a földnek a tényleges árat nézzék. Akkor volt egy olyan elképzelés, hogy legalább egy 10 
éves bérleti díjat kérjenek el előre, mert akkor van értelme eladni. Ha ennél kisebb a vételi díj, 
pontos számokat nem ismer, de három éves bérleti díj talán, nem gondolja jó üzletnek 
semmiképpen. Javasolja, ha már eladó, akkor mindenképpen pályázati formában tegyék meg, 
hirdessék meg a helyi újságba és ott lehet szabadon pályázni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Három ilyen ingatlan volt a településen ahol a föld és a felépítmény nem azonos kézben volt. 
Mind a három alkalommal a föld az önkormányzaté volt az felépítmény meg másé, az egyik 
volt az ÁFÉSZ a másik TÉSZ telep és ez lenne a harmadik. Azt gondolja, hogy mind a 
kettőnél a felépítmény tulajdonosához került a föld, ami így normális. Az áron lehet 
vitatkozni, ami volt 10 millió Ft, volt 6 millió Ft, amit nagyon gyorsan vissza is vontak. Most 
van egy ilyen javaslat, jogában van a bizottságnak igent - nemet mondani, vagy, hogy nem 
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adják el. Nem látja értelmét annak, hogy kiírják pályázatra. Érdemes-e abba a játékba 
belemenni, hogy másé legyen a föld és a felépítmény.  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
2010-2011-ben lett felértékelve, akkor a Békés Credit Kft. 800 e Ft-ra értékelte. Akkor úgy 
döntött a Képviselő-testület, hogy kiírja a pályázatott akkor Barna Sándor 6 millió Ft-os 
ajánlatot tett. Végül Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem értékesíti a benzinkutat. 
 
Győri István, képviselő 
 
Tény és való, hogy annak idején megindult rá a licitálás. 2018-ig bérleti szerződés volt erre a 
helyrajzi számra a mindenkori éves inflációval, ami azt jelenti, hogy 0,9 % - al emelkedett 
volna jövőre a bérleti díj. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Örül, hogy Barna Sándor Úr visszajött és az előző hozzászólását talán ki tudja egészíteni. 
2012-ben volt a benzinkút területe pályáztatva, akkor a Barna Úr 6 millió Ft-os vételi 
ajánlatott tett, azt nem fogadták el, most van egy 3 millió 600 e Ft-os ajánlat, és elég nagy a 
nyomás az elfogadás irányában. Kérdezné Barna Sándortól, hogy fenntartja - e az akkori 
ajánlatát? 
 
Barna Sándor 
 
Tisztelt Képviselő Úr, nem óhajtok ebbe a vitába beleszállni. Tett egy tisztességes ajánlatott 
valamikor akkor azt elutasították, döntsenek úgy, ahogy akarnak 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Nem arra kérte, hogy szálljon be a vitába, egy igen, nemet szeretett volna hallani, hogy 
fenntartja-e vagy sem. Ezek szerint nem. 
 
Barna Sándor 
 
Nem kíván ebben részt venni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Minden olyan ingatlan, ami kettős hasznosítású, az korlátozottan forgalomképes csak. Itt 
mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy a felépítmény az lényegesen nagyobb értékű 
mint az ingatlan és ha azt bárki más veszi meg, akkor az, további vita tárgyát képezi. Ezen a 
településen minden vállalkozó arra törekszik, hogy egy ingatlan egysége legyen nem pedig 
egy ingatlan része. A doktor úr is arra a törekedett a rendelőnél, hogy minél nagyobb 
befolyása és területe legyen, mert az érdek azt kívánja, egyetért vele, nem is vitatta soha. 
Maximálisan támogatja azt is, hogy ha értékesíteni kívánja a Képviselő-testület, akkor a 
Bartók István részére értékesítse. Mert ez tűnik logikusnak, mert utána sokféle személyes és 
egyéb problémát old meg, és helyez hatályon kívül. 
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Bartók István, a bizottság tagja 
 
Nem hozott ide olyan papírokat, hogy mozgássérült wc meg egyebek, pedig hozhatott volna, 
mert fekete-fehér öltözőt szükséges tartani a benzinkúton, mivel rákkeltő anyaggal dolgoznak, 
ezeknek a területe nem lehet kevesebb 12m2-nél egyenként. Azt neki meg kell építeni, mert 
ellenőrzik. Be kell vezetni a benzingőz visszaszívást, amire a benzinkút oszlopai nem 
alkalmasak, ezt is meg kell az idén csinálni, szociális helységet kell építeni. Ha nem adja a 
Képviselő-testület, akkor mindenképpen építési engedélyt kell, hogy kérjen. Az épület, ami 
azon a területen van az, az ő tulajdona, és ha az önkormányzat bármit akar tenni azzal a 
telekkel, akkor tőle kell engedélyt kérni. A tulajdoni lapon rajta van, hogy örök használati 
joga van. Az önkormányzat köteles ezt a tevékenységet bármilyen formában is engedélyezni. 
2018 augusztusban le fog járni a szerződés, a szerződés módosítás is azért volt, mert ez nem 
bérleti szerződés, mert területet nem lehet bérelni, csak kizárólag földhasználati szerződést 
kötni rá. A földhasználati szerződést megfizette, tehát 2018- tól egy teljesen új alku pozíció 
van az önkormányzat és az ő részéről is. Úgy gondolja ezzel a 3 millió 600 e Ft –al  nem 
csúfolt meg egy 800 e Ft-os ingatlant. Mindenki saját belátása dönt. 
 
Győri István, képviselő 
 
A telekár attól függ, hogy hol és mennyire mobilizálható helyen van. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Az 55 millió Ft-os hirdetést a régi tulaj rakta fel, azóta is fent van. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Gusztustalan dolognak tartja azt, hogy azért mert megmeri ezt a beajánlott árat kicsit kritizálni 
és próbálja az önkormányzat érdekeit védeni, nagyon gusztustalan dolognak tartja, hogy a 
rendelőnek mozgáskorlátozott wc - je ez által felemlegetésre kerül, hiszen teljesen másról van 
szó, az egy önkormányzati tulajdon, és azért kell neki nyelni, mert sikerült egy jelentősebb 
összeget ehhez az önkormányzati tulajdonhoz pályázati úton nyerni. Ezt összevetni egy privát 
üzlettel gusztustalan. Ha csak annyi összefüggés nincs kettő között, hogy ő háromszor akarta 
megvenni a rendelőt és háromszor utasította el a testület. A rendelő egy önkormányzati 
tulajdon nem nyerészkedik rajta, semmiféle hasznát nem szedi. Önkormányzati tulajdon is fog 
maradni. Továbbra is ezt az összeget kevesli, volt korábban magasabb összeg, csak annyit 
mert kérni, hogy szondázzák meg, ennyi év elteltével megint írjanak ki rá pályázatot, 
meglátják lesz-e rá nagyobb ajánlat, ha nem lesz, akkor ennyiért elmegy, ha meg lesz, akkor 
meg annyiért megy el. Azt, hogy meri egy picikét a falunak érdekeit képviselni, és jönnek, a 
gusztustalan vádaskodások ezt vissza kell, hogy utasítsa. A pályázat kiírását javasolja. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta, dr. Vancsura Zoltán módosító javaslatát, miszerint pályázati kiírás 
útján legyen értékesítve az 1147 hrsz-ú ingatlan. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással 
nem fogadta el a módosító javaslatot. 
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Bartók István, a bizottság tagja 
 
Ő szavazhat? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A képviselőnek kell bejelenteni, hogyha érintett, ha nem jelenti be akkor más képviselő is 
kezdeményezheti ezt, és erről a képviselő-testület dönt. Alapjába véve a képviselőnek kell 
bejelenteni, hogyha érintett, ha nem jelenti be akkor a többi képviselő tehet erre javaslatot. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
És ha nem tesz, akkor szavazhat. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Igen. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Nem veszek részt a szavazásban sem a pénzügyi bizottsági, sem a testületi ülésen.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással 
elfogadta az alábbi határozatot. Bartók István nem vett részt a szavazásban. 
 
188/2016.(X.07.) 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 a 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő 554 m2 területű, tiszaalpári 1147 
hrsz-ú ingatlant Bartók István 6066 Tiszaalpár, Kádár L. u. 24. szám alatti lakos részére 
értékesítse 3.600.000,-Ft, azaz Hárommillió-hatszázezer forint vételár ellenében. 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hatalmazza fel Dr. Vancsura 
István polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
Az adásvétellel kapcsolatos minden költség a Vevőt terheli. 
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16.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
 4/2013.(V.15.) Ör. számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
 …../2016.(……) Ör. számú rendeletéről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Győri István, képviselő 
 
A Tiszaalpári Önkormányzatnál most olyan rendelet van, ami törvénytelen. Egy magasabb 
szintű rendelet, ami megalakult 2012-ben az állattartással kapcsolatban. A Tiszaalpári 
Önkormányzat most már nem korlátozhatja az állattartást sehol sem. Ezt törölni kell az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatából. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Az önkormányzat helyi rendeletben már nem szabályozza, mert magasabb rendű jogszabály 
rögzíti. Ugyan ez van az önkormányzati SZMSZ-nél is, az ilyen jellegű kérdéseket nem kell 
benne leírni, ami egyébként a törvényben benne van. Nem azt jelenti, hogy nincs, erre 
szabályozás van. 
 
Győri István, képviselő 
 
Szüntessék meg. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Nincs olyan, hogy szüntessék meg, a jogszabály szabályozza. 
 
Győri István, képviselő 
 
Alacsonyabb rendeletet nem alkothat a Képviselő-testület. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Kiveszik belőle, ez nem azt jelenti, hogy nincs szabályozva, ez egy szabályozott környezet. A 
magasabb rendű jogszabály korrektül leszabályozza. A helyi szabályoknak az alkalmazása az 
pontosan a helyi önkormányzat területén, a helyi önkormányzati dolgozóknak a feladata lesz. 
Ezen magasabb rendű jogszabály alapján nem, a rendezési terv alapján és annak a  
rendelkezésében, ami az állat tartására vonatkozó jogszabályok alapján, az ami a magasabb 
rendű jogszabályban nincs benne, azt egyébként már szabályozhatja a helyi szintű jogszabály. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
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189/2016.(X.07.)  sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2013.(V.15.) 
Ör. számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló …../2016.(……) Ör. számú 
rendeletéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2013.(V.15.) Ör. 
számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló …../2016.(……) Ör. számú rendelet-
tervezetet megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 

 
 
15.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés ingatlanok értékbecsléséről, javaslat étékesítésükre 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
A félreértések elkerülése érdekében a 2107/2 és a 0258/42 hrsz-ú területekről van szó. A 2108 
hrsz-ú telekről a tavasszal szavaztak, Kádár Attila bérelheti. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Megszavazták akkor bérleménybe. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Javaslata lenne, tekintettel arra, hogy a határozat már összértékében tartalmaz egy vételárat, 
azt ilyen módon úgymond kiindulási árként alkalmazzák, a 120.000 Ft illetve a 450.000 Ft az 
összesen 570.000 Ft. A belterületi teleknél, ami egy értéktelenebb terület nehezen 
megközelíthető, hasznosítható leginkább annak a személynek ér valamit, akinek a végében 
van, az lenne 50.000 Ft, a másik a külterületi termőföld legyen 520.000 Ft. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Egy pici következetlenséget szeretne mindenkinek a figyelmébe ajánlani, a 120.000 Ft-os 
telket megpályáztatják, a 800.000 Ft-os telket meg csak úgy oda adják, némi következetesség 
nem ártana, nagyobb komolyságot várnak el tőlünk a falu lakosai. Ez röhej. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A 2107/2 hrsz-ú területet nem szabad pályáztatni. A 0258/42 hrsz-ú területről azt kell tudni, 
hogy ha adott esetben ilyen feltételek mellett oda is adják valakinek elővásárlási joggal bárki 
élhet, aki erre vonatkozó jogszabály alapján rendelkezik vásárlási joggal. Ha ezen az áron 
bárkinek is kell, tehet rá elővásárlást, és megvásárolhatja a terület. 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A 0258/42 hrsz-ú terület az 520.000 Ft- ról induljon, a 2107/2 hrsz-ú területet ne is hirdessék 
meg. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Javaslata, egyiket se hirdessék meg, 520.000 Ft-os áron oda lehet adni Kádár Attilának a 
területet, és aki elővásárlási joggal él az pedig elővásárlási joggal él. 
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
Nincs vásárló, érdeklődő. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A beadvány ami itt van? 
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
Az a 2108 hrsz-ú terület az valamiért benne maradt az előterjesztésben. Nincs érdeklődő 
egyik területre sem.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Azt hitte a Kádár Attila azt meg is akarja venni. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Akkor a 0258/42 hrsz-ú területet meg legyen hirdetve, a 2107/2 hrsz-ú területet ne legyen 
meghirdetve. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Ha nincs rá vevő, akkor mind a kettőt meg kell hirdetni. Nyilvános értékesítés esetén viszont 
utat kell biztosítani a belterületi ingatlannak.  
 
Győri István, képviselő 
 
Jegyzőkönyvbe szeretné mondani a Tiszaalpári Önkormányzat dolgozói saját maguknak se, és 
senkinek sem szánthatnak bérmunkában, és sehogy sem. Mivel a Kft. megszűnt. A Tiszaalpári 
Önkormányzatnak ez a joga nincs már meg. Ha tiszaalpári területen az önkormányzat gépei 
bármilyen munkatevékenységet folytatnak, a rendőrök nyugodtan odamehetnek. A tiszaalpári 
embereknek kárt okoznak ez által. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A 2107/2 hrsz-ú területet meg kellene próbálni felajánlani az előtte lévő telek tulajdonosának, 
hogy ezen az áron hajlandó-e megvásárolni. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, dr. Csernus Tibor módosításával miszerint a 
2107/2 hrsz-ú terület árát csökkentsék 50.000 Ft-ra, a 0258/42 hrsz-ú terület árát emeljék 
520.000 Ft-ra. A 2107/2 hrsz-ú területet mindenképpen fel kellene ajánlani a jelenlegi 
használónak, ezen az áron megveszi - e. 
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
A 2107/1 tulajdonosa meg lett kérdezve, hogy ez a terület kell e neki, a válasz az volt, hogy 
nem kell. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, dr. Csernus Tibor módosításával. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
190/2016.(X.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az ingatlanok értékbecsléséről, javaslat étékesítésükre 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
Tiszaalpár 2107/2 hrsz-ú terület vételárát 50.000 Ft-ban, a 0258/42 hrsz-ú terület vételárát  
520.000 Ft-ban határozza meg az ingatlanok eladásra vonatkozó pályázati felhívásban.  
A pályázat kiírása előtt a 2107/2 hrsz-ú területet fel kell ajánlani a jelenlegi használónak 
megvételre. 
 

 

 
18.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés a tiszaalpári játszóterek időarányos állapotáról 
 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 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
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191/2016.(X.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a tiszaalpári játszóterek időarányos állapotáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a tiszaalpári játszóterek időarányos állapotáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadta. 
19.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés a téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó 
 felkészülésről, feladatokról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Győri István, képviselő 
 
A gépeket csak rendkívüli esemény következtében vonják be. Meg kell határozni, hogy 20 cm 
hónál a polgármester úr bevonhat idegen gépeket. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
192/2016.(X.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, 
feladatokról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, feladatokról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadta. 
 

 
18.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés a 6066 Tiszaalpár, I. Géza király u. 4. szám előtt közvilágítás 
 létesítéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Sokszor neki rugaszkodtak ennek a kérdésnek. Évekkel ezelőtt is volt erre vonatkozó 
felmérés, akkor végig lett járva a település és készült egy lista, arról, hogy hol vannak olyan 
lámpatestek, amelyek feleslegesek és át lehet őket szerelni, illetve voltak olyanok is, ahol 
szükségszerű volna ezeknek a lámpáknak a  felhelyezése. Célszerű lenne komplexen kezelni a 
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kérdést, hogy történjen valami érdemi lépés, ha megvan még a lista, akkor konkrétan az ott 
meghatározottak alapján adott esetben ami leszerelhető azt leszerelni, és áttenni olyan helyre, 
ahol ezek szerint igény van rá.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Maximálisan egyetért vele a következő Képviselő-testületi ülésre behozzák, akkor megnézik  
hova kell, hol lehet leszedni. Napolják el. 
 
 
21.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Tájékoztató Caminus Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zrt. 
 leveléről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

dr. Vancsura István, polgármester 

Tiszaalpár annak idején a Caminustól kapott lízingbe, 4 kazánt ennek elég borsos díja van. 
Megkereste a Caminust azzal a céllal, hogy mi lenne ha felbontanák a szerződést. 2 kazán az 
iskolában van, ha a KLIK és a Caminus meg tud egyezni, akkor a 2 kazánt ingyen és 
bérmentve átadják az ingatlan tulajdonosának, az önkormányzatnak. A másik két kazánból az 
egyik a hivatal épületébe a másik a Művelődési Házba van elhelyezve. Bizonyos térítés 
mellett adnák át, plusz, két évre vonatkozó lízing díjat egy összegben ki kellene fizetni. Ennek 
az iskolánál lett volna értelme, amikor megkereste őket, mert a TOP -os pályázatnál be tudnák 
vonni a kazánokat is. De ez már oka fogyottá vált. A Művelődési Háznál és a hivatal 
épületénél merül fel, hogy kívánnak-e pályázni alternatív fűtésre, mert csak akkor lehet, ha ezt 
a szerződést megszüntetik. Javasolja, ne vegyék meg a kazánokat. 

Győri István, képviselő 

Nem szabad megvenni. Az iskolánál ez a cég teljesen ingyen átadta. 

22.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, 
 Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola oktatási intézménnyel 
 való együttműködési megállapodás megkötése tárgyában az iskolai közösségi 
 szolgálat közös lebonyolításáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Hozzászólás nem történt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
193/2016.(X.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a  Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium,  Szakképző 
Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola oktatási intézménnyel való 
együttműködési megállapodás megkötése tárgyában az iskolai közösségi szolgálat közös 
lebonyolításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 
támogassa a diákok 50 órás közszolgálat teljesítése érdekében az együttműködést. Hatalmazza 
fel dr. Vancsura István polgármester, hogy a mellékelt keret megállapodásra irányuló 
szerződést írja alá.  
Felkéri a Polgármesteri Hivatal vezetőjeként dr. Menyhárt Anett jegyzőt, a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda, a Gondozási Központ és a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és 
Iskolai Könyvtár vezetőjét, hogy az együttműködés részleteit dolgozza ki, és ezzel biztosítsa a 
közmunka lehetőségét a tiszaalpári középiskolás diákok számára. 
 

 
23.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés Bársony Mihály Díjról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Győri István, képviselő 
 
A másik díjakra is vonatkozik a 20.000 Ft? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A jogszabály egyéb rendelkezései akkor rendezik a technikai részleteket, hogy ki tehet 
javaslatot, hol szavaznak róla, és meddig? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Igen. Szakmai díj, a rendeletnek van egy javaslattételi melléklete a következő tartalommal: A 
javaslatokat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezi, a Képviselő-testület a 
kitüntetések adományozásáról minősített többséggel dönt. A díjra visszatérve 20.000 Ft nettó 
értékű tárgy jutalmat szoktak venni. Általában egy kristály ajándék. Itt viszont kis plasztikát 
kapna a díjazott, az a javaslat, hogy ne legyen mellette a nettó 20.000 Ft értékű tárgyjutalom. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
194/2016.(X.07.)  sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  ……/…..( 
…) önkormányzati rendelete „A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló  
6/2003.(VI.12.)Ktr. sz. rendelet módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló  6/2003.(VI.12.)Ktr. sz. 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek 

 

 
24.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés Bársony Mihály szobor megvilágításáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A Polár Stúdió Kft. ügyvezetője tiszaalpári származású és felajánlotta látván a szobrot, hogy 
ingyen és bérmentve megvilágítaná, az önkormányzatnak csak a fenntartását kellene fizetni, 
az áramdíjat. Az EDF DÉMÁSZ ezt a variációt nem támogatja, mert a saját oszlopára nem 
enged felszerelni semmit. A következő javaslat van, arról az oszlopról, ami közvetlenül a 
szobor mellett van, arról lenne le hozva a vezeték, a földbe lenne elhozva és a szobor alulról 
lenne megvilágítva. 
 
dr. Csernus Tibor 
 
Technikailag másként, de ugyanúgy a Polár Stúdió Kft. finanszírozná? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Igen. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
195/2016.(X.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a  Bársony Mihály szobor megvilágításáról 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
POLAR STÚDIÓ Kft.-t bízza meg a Bársony Mihály szobor megvilágításának 
megtervezésével és kivitelezéssel. 
 
 
25.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés védőnő munkakör betöltésére pályázat kiírásáról 
 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 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
196/2016.(X.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a védőnő munkakör betöltésére pályázat kiírásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy írjon ki 
pályázatot védőnő munkakör betöltésére az alábbi tartalommal: 
 
„Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére.  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 7.  
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben előírt védőnői, iskola- egészségügyi feladatok 
ellátása Tiszaalpár II. sz. védőnői körzetben.  
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
Pályázati feltételek: 

�         Főiskola, védőnői,  
�         magyar állampolgárság  
�         büntetlen előélet  
�         cselekvőképesség  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
�         Fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz,  
�         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,  
�         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,  
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�     nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázata nyilvános ülésen történő 
tárgyalásához, 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 03. 16.00 óra. A beadási határidőn a 
pályázatnak a hivatalba történő érkezését kell érteni. 
 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Vancsura István nyújt, a 06-
30/255-4495 -os telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja:  

�         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat címére 
történő megküldésével (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:         /2016 , 
valamint a munkakör megnevezését: védőnő.  

�         Személyesen: Dr. Vancsura István polgármester, Bács-Kiskun megye, 6066 
Tiszaalpár, Árpád tér 1.  

- e-mail: pmhivatal@tiszaalpar.hu e-mail címen 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A beérkezett pályázatokat Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete bírálja 
el, mely fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31. „ 
 
A Képviselő-testület - amennyiben nem érkezik pályázat vagy a beadott pályázatot 
visszavonják - hozzájárul a pályázat változatlan tartalommal történő – a beadási és elbírálási 
határidők értelemszerű módosításával – kiírásához. 
 

26.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés várossá nyilvánítási kezdeményezésről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Itt most nincs árajánlat, az előző évben volt. Abban az esetben lenne működőképes, 
amennyiben nyer a pályázat. Biztos, hogy lát esélyt arra, hogy választás előtt kiírják a 
pályázatot. 
 
Győri István, képviselő 
 
Az önkormányzatnak el lehet gondolkodni azon, hogy lesz-e létszámleépítés vagy nem lesz 

 
(hangzavar) 

 
Bűnözővel nem tárgyal. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ki a bűnöző? 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, azzal a módosítással, hogy sikerdíjas legyen. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
197/2016.(X.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a várossá nyilvánítási kezdeményezésről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 
kezdeményezze Tiszaalpár Nagyközség várossá nyilvánítását, valamint a területszervezési 
eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. Rendelete értelmében vállalja, hogy a várossá 
nyilvánítás esetén ellátja a városi önkormányzatok és szerveik részére jogszabályban előírt 
kötelezettségeket, megteremti azok végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit.  
A várossá nyilvánítási pályázat elkészítésével Dr. habil. Trócsányi Andrást bízza meg 
sikerdíjért. 

27.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés az 1956-os események tiszteletére szervezett megemlékezésről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Mi kerül ennyibe? 
 
Kerekes András, hangtechnikus 
 
Az iskola kér dekorációkra, kellékekre ennyi pénzt, és még a gyerekeket is szeretnék 
megjutalmazni egy kis csokoládéval. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
198/2016.(X.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága  az 1956-os események tiszteletére szervezett megemlékezésről 
 
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 támogatja az „1956-OS ESEMÉNYEK TISZTELETÉRE SZERVEZETT 
MEGEMLÉKEZÉS” tárgyában annak időpontját, helyszínét, programját és költségét. 
 
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. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 

4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, elektronikusan, 

5. Irattár 

 
 
28.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpári Sportegyesület kérelméről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A Sportegyesületnek az önrészre nincs pénze, a 10 millió Ft-os pályázat bukik, ha nem 
támogatja az önkormányzat. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szeretné megjegyezni, hogy a Sportegyesületnek megint egy komoly összeget ítélnek meg. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Ügyesek, aranyosak támogassák őket, de amikor majd tavasszal lesz az egyéb közösségeknek 
a támogatása ott esetleg ennek a jóváírásnak a revízióját lehetne követni azzal, hogy az általuk 
kért támogatást bizonyos mértékben ezzel lehetne csökkenteni. Meg lehetne szavazni azt is, 
hogy mi legyen az a mérték. Mert akkor bármelyik klub vagy egyesület ugyanilyen 
felkéréssel akár az idén vagy jövőre nagyobb összegre beadhatja a pályázatát és akkor elindul 
egy lavina, hogy az egyik kapott, akkor miért ne kaphatna a másik is. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Úgy gondolja a sportra adott juttatásban semmi sem drága. Az ő igényeik annyiban 
különböznek a többi szervezetnek az igényeitől, hogy ők mindig valamiféle nyert pályázathoz 
igénylik ezt az összeget. Ha az összes szervezet ezt valahogy átvenné, akkor oda is szívesen 
adna pénzt. Semmi gondot nem lát ebben az 1 millió Ft-ban, úgyhogy gyakorlatilag ez egy 
10% összeg és a 90% ők és az állam rakják össze. 
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Győri István, képviselő 
 
Bocsánatot kér a Sportegyesülettől, mert elnézte az összeget. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Ő is támogatja a sportot, mert egy nemes célra kérnek, de azt a pályázatot nem látta, amire ezt 
a pénzt kérik. Akkora összegről van most szó, aminek a kifizetése meggondolandó. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Szívesen meghallgatta volna az elnök urat, hogy mire is kell ez a pénz. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Nincs semmi kifogása, hogy élőszóban adja elő, de azt se vette volna rossz néven, ha az 
előterjesztés mellé  műszaki tartalom is van. Legkésőbb, amikor benyújtja a Sportegyesület az 
igényeit akkor legyen ott, vagy akkor mikor megvalósul a beruházás, és akkor ott látni fogják 
a műszaki tartalmat, látni fogják, hogy az adott esetben az itt felvetett kérdések mennyiben 
kezelhetők a jövő évi támogatásnál. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Önkormányzati terület, nem érti miről is vitatkoznak. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Teljes automataöntözés lesz kialakítva. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Ez azt jelenti, hogy zónásan 20 m-ként van lerakva egy szórófej? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Folyamatosan öntözi, zónásan. A Spotegyesület példaszerű kapcsolatot alakított ki az 
iskolával és egyre több gyerek jelentkezik a különböző foci csapatba. Pozitív váltás van a 
Sportegyesületnél. 
 
Kerekes András, hangtechnikus 
 
A Bozsik program keretében nem csak az iskolások, hanem az óvodások is fociznak. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
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199/2016.(X.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpári Sportegyesület kérelméről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
Tiszaalpári Sportegyesületnek biztosított támogatási összegen felüli – támogatási szerződés 
kötésével – 2016. évben további 500 000 Ft támogatást biztosítson. 
 
A 2016/17 TAO sportfejlesztési program megvalósulásához az önerő részhez – támogatási 
szerződés kötésével – 1 000.000,- Ft-tal, azaz egymillió forinttal járuljon hozzá. 
A támogatás fedezete 2016. évi költségvetés tartalékkerete. 

29.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés Siketek Futsal Bajnokok Ligáján való részvételhez támogatás 
 biztosításáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Győri István, képviselő 
 
Szállás, ellátás, utazás 10.000 Ft/fő. Javasolja, a 2 személy együtt kapja meg a 60.000 Ft-ot. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, Győri István képviselő módosításával, miszerint 
csökkentsék felére ezt az összeget. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal, 4 ellenszavazat, 2 tartózkodással nem 
fogadta el a módosító javaslatot. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
200/2016.(X.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Győző Tilla 6067 Tiszaalpár, Kátai sor 28. szám alatti lakos részére anyagi 
támogatás biztosítása 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Győző 
Tilla 6067 Tiszaalpár, Kátai sor 28. szám alatti lakos részére nettó 60.000,-Ft támogatást 
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biztosítson – támogatási szerződés kötésével – a Siketek Futsal Bajnokok Ligáján való 
részvételhez. 

A támogatás fedezete a 2016. évi költségvetés tartalékkerete. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
201/2016.(X.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Győző Tamara 6067 Tiszaalpár, Kátai sor 28. szám alatti lakos részére 
anyagi támogatás biztosítása 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Győző 
Tamara 6067 Tiszaalpár, Kátai sor 28. szám alatti lakos részére nettó 60.000,-Ft támogatást 
biztosítson – támogatási szerződés kötésével – a Siketek Futsal Bajnokok Ligáján való 
részvételhez. 

A támogatás fedezete a 2016. évi költségvetés tartalékkerete. 

30.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés Polgárőrök munkájának elismeréséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
202/2016.(X.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Polgárőrök munkájának elismeréséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
bűnmegelőzésért tett munkájáért köszönetét fejezze ki a Tiszaalpári Polgárőrségnek. A 
Polgárőrség vezetőségének javaslatára kiemelkedő munkavégzéséért elismerését fejezi ki 
Sinkó Antal, Fekete Ferenc, Baranyi János, Balla József és Popper József polgárőröknek. 



43 

 

A Tiszaalpári Polgárőrség elnökségének és minden tagjának további eredményes munkát 
kíván. 
 
 
31.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Bejelentések 
 
Győri István, képviselő 
 
A fa az üdülő mögül el lett szállítva, Kiss Lajos azt mondta, hogyha haszon faként eladják a 
fát abból haszon lesz. Ki lett fizetve 200.000 Ft munkadíj a dolgozónak, a dolgozó 
megvásárolta 200.000 Ft-ért, így az egyenleg nulla. Akkor lenne jó az egyenleg, ha plusz 
200.000 Ft jelentkezett volna. Mivel nem 20m3 fa volt, hanem 40m3-nél is több. Szeretné 
megkérdezni a jegyző asszonyt és polgármester urat, hogy  -hogy áll az egyenleg a tiszaalpári 
önkormányzatnál. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ki mérte fel hivatalosan azt a fát, és mondta, hogy 40m3? 
 
Győri István, képviselő 
 
Ő felmérte. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Képviselő úr nem szakember. Szakember 20m3 mérte. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 20:08 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább 
munkáját. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
/:  Csernák Zsolt Sándor  :/                                           /:  dr. Csernus Tibor:/ 

       a bizottság elnöke                                 a bizottság tagja 


