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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 4432/2016. 
 
 
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságának 2016. december 07-én 17:00 órakor tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  Ajtai Elemérné, dr. Csernus Tibor 
  Kiss Lajos (4 fő) 
  dr. Menyhárt Anett jegyző 

dr. Vancsura István polgármester 
  Győri István képviselő 
 
Külön megjelentek: Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
   Szeidl József BKM. KH. Tiszakécskei JH. Hivatalvezetője 
   Bálint Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző 
   Kapus Márta titkársági ügyintéző 
   Kerekes András hangtechnikus 
   Győri Anikó újságíró 
   Bartucz István településüzemeltetési előadó 
   Horváth Zoltán településüzemeltetési előadó 
   Molnár István Belső Ellenőr köztisztviselő 
   Kelemenné Almási Csilla köztisztviselő 
   Festő – Hegedűs Istvánné köztisztviselő 
   Boris Ferenc köztisztviselő 
   Palócz Gábor Istvánné köztisztviselő 
   Barna Anita köztisztviselő 
   Borsi Sándorné köztisztviselő 
   Németh Sándorné köztisztviselő 
   Kovács Adrienn köztisztviselő 
   Kásáné Zsigó Márta köztisztviselő 
   Rozsnyói Ákos informatikus 
           
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tag: Kézsmárki László 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: Bartók István, dr. Vancsura Zoltán 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 17:07 órakor megállapította, hogy a bizottság 4 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte dr. Csernus Tibor bizottsági tagot. 
Megkérdezte elfogadja-e a felkérést? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
E-mail-en előzetesen megküldésre került, illetve most ki is lett osztva a 029/4 hrsz-ú terület 
értékesítéséről szóló előterjesztés. Javasolják felvenni a 12. napirendi pont után. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A jegyző asszony által elmondott előterjesztés felvételre kerülne a 12. napirendi pont után. Az 
1 napirendi pont és a 15 napirendi pont helyett cserélne, a többi napirendi pont e szerint 
módosulna. 
 
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 és azok sorrendiségét.       
 
Napirendi pontok:  
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016 (II.18.) Ör. 
számú rendeletének módosításáról szóló …/2016 (XII…) Ör. számú rendeletéről 

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
2. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról, beszámoló az adóztatási 

feladatok ellátásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
3. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. 

(XII.14) Ör. önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról  
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
4. Előterjesztés Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár alapító okiratának 

módosításáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
5. Előterjesztés 2017. évi belső ellenőrzési tervről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
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 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
6. Előterjesztés a külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázatról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
7. Előterjesztés utak kitűzetéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
  
8. Előterjesztés a Szent Imre téri kerékpárút létesítésének vizsgálatáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
9. Előterjesztés a Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesülettel kötendő együttműködési 

szándéknyilatkozatról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
10. Előterjesztés a Tiszaalpári Hírmondó felelős szerkesztői feladatának ellátásáról  
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
11. Előterjesztés a Toldi utcai buszmegálló ügyében 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
12. Előterjesztés a 029/4 hrsz-ú terület értékesítéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
13. Előterjesztés a 2116/1 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
14.Előterjesztés a TOP 3.1.1. pályázat keretén belül megvalósítandó kerékpárút 
 tervezésére   vonatkozó árajánlatok bekéréséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
15. Előterjesztés John Deere 6900 traktorhoz alkatrész beszerzéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
16.Előterjesztés „Útfelújítás Tiszaalpár Nagyközség területén – tervezés” tárgyú 
 közbeszerzési eljárásról 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
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17. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. év 
 I. félévi munkatervéről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
18.Tájékoztató a népszavazáson való választókerületi részvételről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
19.Előterjesztés Kecskeméti SZC gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma, 
 Szakközépiskolája és Kollégiuma oktatási intézménnyel való együttműködési 
 megállapodás megkötéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
20. Tájékoztató az adventi időszak eseményeiről  
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
21. Előterjesztés Hódi Mihály jutalmazásáról  
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
22. Bejelentések 
  
Zárt ülés 

 
23.Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. 
 évi fordulójának pályázati bírálatáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
24. Előterjesztés Tiszaalpár, Alkotmány u. 18/a. szám alatti önkormányzati lakás bérletére 
 érkezett kérelmekről  
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
25.Előterjesztés a 4026/2016. sz. határozat elleni fellebbezéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
26. Előterjesztés a 3835-2/2016. sz. határozat elleni fellebbezéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
27. Előterjesztés Némedi-Varga István Tiszaalpár, Hunyadi u. 2. szám alatti lakos étkezés 
 térítési díjának elengedésére vonatkozó kérelméről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
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1.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016 (II.18.) 
 Ör. számú rendeletének módosításáról szóló …/2016 (XII…) Ör. számú rendeletéről 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Győri István, képviselő 
 
A Polgármester úr beszámolójában látszik, hogy Bartók István megvette a benzinkutat 3.600 e 
Ft-ért, igaz, hogy nem 10 millió Ft-ért, amit Barna Sándor ajánlott és nem is 14 millió Ft-ért, 
amit Kőrös Lajosék ajánlottak. A másik bevétel a 6 millió Ft, ami a zöldségfelvásárló 
eladásából származik. A költségvetésbe ezek az összegek pluszban nem szerepelnek, szeretné, 
ha ez a 9. 600 e Ft az általános tartalékba belekerülne. Feleslegesen lett vásárolva pár évvel 
ezelőtt a GPS-is 2 millió Ft-ért, mert senki nem tudja használni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Helyesbítené a képviselő urat a benzinkút eladása ügyében, itt volt Barna Sándor és közölte, 
hogy nem óhajt belefolyni a benzinkút vásárlásába. A Képviselő-testület elfogadta Bartók 
István árajánlatát, mert jelen pillanatban az volt a legmagasabb. A GPS sem 2 millió Ft, 
hanem 1 millió Ft volt. Személy szerint javasolta, hogy az ingatlanok eladásából származó 
pénzösszeget külön kezeljék és önkormányzati ingatlanok vásárlására és felújítására fordítsák. 
 

Kézsmárki László bizottsági tag 17:15 órakor megérkezett a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság ülésére, 

így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma 5 fő 
 
Győri István, képviselő 
 
Barna Sándor akkor felvett 120 millió Ft hitelt, gépeket vásárolt és kifogyott a pénzéből. 
Akkor miről is van szó, mikor van, egy vevő 10 millió Ft-ért akkor nem adják el az ingatlant, 
utána viszont eladják 800 e Ft-ért.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Érkezett egy kiegészítő javaslat, hogy az ingatlanok eladásából befolyt összeg külön 
tartalékba legyen kezelve. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Általános tartalékba van most is. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolja még, hogy ezt az összeget önkormányzati ingatlanok felújítására vagy vásárlásra 
fordítsák. 
 
 
 



7 

 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
211/2016.(XII.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016 (II.18.)  Ör. számú 
rendeletének módosításáról szóló …/2016 (XII…) Ör. számú rendeletéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016 (II.18.)  Ör. számú rendeletének módosításáról 
szóló …/2016 (XII…) Ör. számú rendelet-tervezetét megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testületnek. 
 

2.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról, beszámoló az 
 adóztatási feladatok ellátásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Győri István, képviselő 
 
Előterjesztésben szerepel, hogy „jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének 
és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő”, sajnos a polgármester a 
főnöke a jegyző asszonynak és ez által a törvénytelenségeket nem meri megakadályozni, nem 
hívja fel a tisztelt képviselő társak figyelmét arra, hogy a polgármester törvénysértést követ el 
és a polgármester útján a képviselő-testület is. A törvény nem ismerete az senkit nem jogosít 
fel arra, hogy törvénytelenséget kövesen el. A másik észrevétele, hogy 17 fővel működik a 
Polgármesteri Hivatal, ebből 2 fő tartósan távol van. Szerinte a normatív támogatás 17 fő 
után. 
 

(hangzavar) 

 

Az ingatlan vagyonnak a működtetése stb. Az Újfalúi Tanácsházát már 2-3 éve bérli egy 
vállalkozó, és már felhalmozott 2-3 millió Ft adósságot.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tájékoztatná a képviselő urat, hogy a vállalkozó az elmaradott bérleti díjat folyamatosan 
törleszti. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
212/2016. (XII.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról, az adóztatási feladatok 
ellátásáról szóló beszámoló megtárgyalásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2016. évi beszámolóját  - 
az adóztatási feladatok ellátásáról szóló beszámolási kötelezettségre kiterjedően is – 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 27/2015. (XII.14) Ör. önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról  
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Hozzászólás nem történt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
213/2016. (XII.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a 27/2015. (XII.14) Ör. önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a helyi 
adókról szóló 27/2015. (XII.14.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálta, a bevezetett 
adónemeken és adómértékeken nem kíván változtatni, az megfelel a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény követelményeinek. 

4.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár alapító okiratának 
 módosításáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
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Győri István, képviselő 
 
Tiszaalpáron a művelődési normatíva 5.600 e Ft. A könyvtár költségvetése 11 millió Ft körül 
van. A könyvtárnak át kellene adni a művelődési ház működtetését is. A személyi állomány 
az óvodánál emelve lett azért, hogy a gyermekétkeztetést át tudja venni az iskolától. Módosító 
indítványt szeretne tenni, hogy ne a könyvtár végezze a munkahelyi és gyermekétkeztetést.  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Az óvodához is lehetne tenni viszont leírták az előterjesztésbe, hogy ha megnő a létszám, 
akkor rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni. A könyvtárnál 2 fő van, és ha hozzátesznek 
még 7-8 főt, akkor is még 25 fő alatt van bőven. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az alapító okirat módosításról szóló határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
214/2016. (XII.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár alapító okiratának 
módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat által 2014. 06. 04. napján kiadott, 110/2014. (VI. 04.) Kth. számú alapító 
okiratában az alábbi módosítások kerüljenek átvezetésre: 

1. Az alapító okirat „10. Alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása” 
pontja kiegészül a „013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok”, a „049010  Máshova nem sorolt gazdasági ügyek”, a 
„096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”, a „096025  
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben”, a „104037  Intézményen 
kívüli gyermekétkeztetés”, és a „107051  Szociális étkeztetés” kormányzati 
funkcióval. 

 
2. Az alapító okirat „7. Közfeladata” pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: „A 

költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult. 
tv.) 55.§ (1) bek., valamint a 65. § (2) alapján a nyilvános könyvtári ellátás 
biztosítása, a közművelődési és a közgyűjteményi feladatok ellátása. Valamint 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8., 8a. pontja alapján: : gyermekjóléti szolgáltatások 
és ellátások; szociális szolgáltatások és ellátások.” 
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3. Az alapító okirat „8. Szakmai alaptevékenysége „ helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Kult. tv. 55. § (1) bekezdésében, valamint a 
65. § (2) bekezdésében meghatározott települési és nyilvános könyvtári feladatok ellátása:  

� a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 

� gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 
rendelkezésre bocsátja, 

� tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, 

� biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
� részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
� biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 
� a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 
� segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos 

kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét 
 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8., 8a. pontja alapján: gyermekjóléti szolgáltatások 
és ellátások; szociális szolgáltatások és ellátások; gyermekétkeztetés köznevelési 
intézményben, intézményen kívüli gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, valamint az 
intézmények dolgozói részére és a közigazgatási terület lakosai számára az életkori 
sajátosságoknak megfelelő étrend összeállítása, az ételek megfelelő minőségű és mennyiségű 
elkészítése. Mindezek a közigazgatási területen kívül is biztosíthatók.” 
4. Az alapító okirat „2. pontja” kiegészül az alábbiakkal: 

telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Konyha 6066 Tiszaalpár, Dobó István utca 1. 
 

5. Az alapító okirat a hatályos jogszabályoknak megfelelő formában kerül kiadásra. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az egységes szerkezetről szóló határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
215/2016. (XII.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár alapító okiratának 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár alapító okiratának egységes 
szerkezetét az alábbi tartalommal fogadja el: 
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Okirat száma: 4377/2016. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Tiszaalpári Pejtsik 

Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Konyha 6066 Tiszaalpár, Dobó István utca 1. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 08. 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. 
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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 muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult. tv.) 55.§ (1) 
bek., valamint a 65. § (2) alapján a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a közművelődési és 
a közgyűjteményi feladatok ellátása. Valamint 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8., 8a. 
pontja alapján: : gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; szociális szolgáltatások és 
ellátások.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Kult. tv. 55. § (1) bekezdésében, valamint a 65. § 
(2) bekezdésében meghatározott települési és nyilvános könyvtári feladatok ellátása:  

� a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 

� gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 
rendelkezésre bocsátja, 

� tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, 

� biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
� részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
� biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 
� a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 
� segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos 

kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8., 8a. pontja alapján: gyermekjóléti szolgáltatások 
és ellátások; szociális szolgáltatások és ellátások; gyermekétkeztetés köznevelési 
intézményben, intézményen kívüli gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, valamint az 
intézmények dolgozói részére és a közigazgatási terület lakosai számára az életkori 
sajátosságoknak megfelelő étrend összeállítása, az ételek megfelelő minőségű és 
mennyiségű elkészítése. Mindezek a közigazgatási területen kívül is biztosíthatók. 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
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feladatok 

2 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 

3 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

4 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

5 082044 Könyvtári szolgáltatások 

6 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

7 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értéke gondozása 

8 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

9 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

10 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

11 107051 Szociális étkeztetés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tiszaalpár Nagyközség 
Közigazgatási területe, de a kapacitáskihasználás érdekében a közigazgatási területen 
kívüli ellátást is folytathat. 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A könyvtár 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 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény 

2 
munka-törvénykönyv alapján 
létesített munkaviszony 

2012. évi I. törvény 

3 
egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony esetében 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés 
 
Jelen alapító okiratot 2017. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2014. 06. 04. napján kelt, 110/2014. (VI. 04.) Kth. okiratszámú alapító okiratot 
visszavonom. 
 
Kelt: Tiszaalpár, 2016. december 7. 
 
 
 
P.H. 

Dr. Vancsura István 

polgármester 
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5.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés 2017. évi belső ellenőrzési tervről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Győri István, képviselő 
 
A Tiszaalpári Kft. működtetéséhez adtak 5 millió Ft-ot, utána még lett adva 12.300 e Ft ez 
összesen 17.300 e Ft. A Kft. 17.300 e Ft-ból 177 e Ft árbevételt csinált. 1.680. e Ft értékben 
volt felhalmozva gázolaj számla. A Kft. megszűnése után 5 évvel is ezt próbálják helyre 
hozni. 
 
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. 
 
216/2016. (XII.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a 2017. évi belső ellenőrzési tervről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 2017. 
évi a belső ellenőrzési tervet fogadja el. 

6.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázatról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ezen pályázaton belül erőgépet javasolnak, maximum 10 millió Ft-ig lehet plusz a 15% önerő. 
Ha ennél többe kerülne a gép, azt az önkormányzatnak saját önerőből kellene finanszírozni. 
Elég nehéz találni, mert maximum 2 éves használt gép lehet, legalább 150 LE gép kellene. 
Ebbe az árkategóriába az MTZ fér bele. 
 
Győri István, képviselő 
 
Nagyon sok olyan gépet vásárol az önkormányzat, amit semmire sem használ, miközben 
bérmunkákba végeztetik a dolgokat. 
 

(hangzavar) 
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A tiszaalpári gépek az önkormányzat működéséhez vissza kerültek, mivel a Kft. működése 
megszűnt. Ami azt jelenti, hogy hivatalosan nem végezhetnek munkát, ami munkákat 
elvégeznek, az zsebre megy. A képviselő társaknak mondaná, hogy a polgármester állandó 
törvénytelenséget követ el, és sok-sok 10 millió Ft-os kárt okoz. 
 
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. 
 
217/2016. (XII.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázatról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás 2. célterületének b.) önjáró munkagépek és 

mezőgazdasági erőgépek beszerzése alcímre pályaművet kíván készíteni az alábbi 
tartalommal: 

- erőgép beszerzés 
 
A megvalósulás helyszíne: Tiszaalpár 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata nyertesség esetén biztosítja a 15%-os önerőt. 
  
Felkéri a Polgármesteri Hivatal dolgozóit a pályázati anyag elkészítésére, az árajánlatok 
bekérésére. Felhatalmazza dr. Vancsura István polgármestert a pályázat benyújtására. 
 

7.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés utak kitűzetéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
Szeretné az előterjesztés határozat-tervezetét kiegészíteni, ugyanis a mai nap folyamán egy 
telefonos megkeresése volt, elméletileg térképmásolatot kapott minden képviselő. A Holt-
Tiszánál bejelentés alapján nem lehet használni az utakat, ugyanis elszántásra kerültek. 
Holnaptól ezt a két utat szeretnék használni, ez konkrétan a 0288/46-os illetve a 0284-es hrsz-
út. Szeretné javasolni, hogy ezek is kiméretésre kerüljenek. 
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Győri István, képviselő 
 
Tény és való, hogy vannak olyan utak, amik nincsenek használva. A tulajdonosok saját 
maguk szántják fel az utakat akkor is, ha tudják, hogy hol van a mezsgye. Úgy gondolja, 
ezekért nem kellene 50-60 ezer Ft-ot kifizetni. Azzal egyetért, hogy az önkormányzat 
követelje meg a gazdáktól, hogy ne szántsák fel az utakat, mert az közterület. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Polgármester úrnak jelezné, hogy a többi földút kimérése is időszerű lenne. Addig a föld utak 
karbantartása nem történhet meg normálisan, még nem tudják hol a mezsgye. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A 3. számú melléklet tartalmazza a Sasi területet, ott van bármilyen jogosultságuk intézkedni? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az a gond, hogy az erdő közötti szakasz az járhatatlan, hiába van ott út, ha nem bírnak 
átmenni rajta. A tiszasasi polgármesterrel egyeztettet és azt mondta, hogy nyugodtan 
méressék ki és adott esetben a rájuk háruló munkából vállalnak. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az út azóta járhatatlan mióta erdő lett telepítve mellé, és nem bír kiszáradni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a kiegészített határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
218/2016. (XII.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az utak kitűzetéséről 
 
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 az alábbiakban felsorolt utak kitűzetésére: 

1. tiszaalpári  0169/18 hrsz-ú kivett út 
2. tiszaalpári 07 hrsz-ú, kivett közút (részlegesen) 
3. tiszaalpári 04/71 hrsz-ú, kivett út  
4. tiszaalpári 04/5 hrsz-ú, kivett út 
5. tiszaalpári 012/42 hrsz-hoz tartozó b alrészletű út (részlegesen) 
6. tiszasasi 0147/2 hrsz-ú út, 
7. tiszaalpári 0288/46 hrsz-ú út 
8. tiszaalpár 0284 hrsz-ú (részleg) 
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valamint felkéri Pozsár Péter (6640 Csongrád, Hunyadi tér 12.) földmérő mérnökkel a fent 
megjelölt utak kitűzését tartalmazó szerződés megkötésére. 
 

8.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Szent Imre téri kerékpárút létesítésének vizsgálatáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
dr. Vancsura István, polgármester 

A legutóbbi ülésen felmerült, hogy meg kellene vizsgálni az orvosi rendelő és az iskola 
közötti úton a kerékpárútnak a lehetőségét, mert nagyon sok gyerek jár kerékpárral. Tervező 
úrral megnézték és az a javaslat, hogy az orvosi rendelő felüli részen a járda és a járda mellett 
lehet kerékpárutat létesíteni, annyi hibája van, hogy ott a vízelvezetést meg kell oldani, 
ennyivel drágulnának a költségek. Azon a részén a teljes fasort ki kellene venni. Az iskola 
oldalában semmiképpen nem valósítható meg azért is, mert a sportegyesület az előtte lévő 
szakaszt pályázatból megépítette, ahhoz nem lehet hozzányúlni, az viszont kerékpárútnak nem 
felel meg.  

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

A múltkori ülésen arról beszéltek, hogy a jelenlegi pénzügyi keret nem teszi lehetővé, hogy 
teljes körű beruházást hajtsanak végre és abban maradtak, hogy ameddig elég lesz a pénz. Ha 
plusz költségek merülnek fel, akkor első körben azt kellene látni, hogy ténylegesen milyen 
plusz költségek ezek, és ennek megfelelően, ha a pénz adott esetben nem elég csak 
mélyépítési munkákra, mint például, csatornázásra és előkészítésre, akkor első körben azt 
kellene megcsinálni, és ha lesz rá a továbbiakban lehetőség, akkor kell folytatni. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

A gyerekek nem fognak átmenni a túl oldalra azért, hogy ott kerékpározzanak, ugyanúgy az 
úton fognak kerékpározni. Úgy gondolja teljesen felesleges arra az oldalra kerékpárutat 
létesíteni, másrészről a zöld övezetet is meg kellene szüntetni. 

Kiss Lajos, a bizottság tagja 

Sokat gondolkodott, nem kellene csinálni kerékpárutat arra a szakaszra. Szigorú sebesség 
korlátozást kellene bevezetni járda és közút lésítésével, ugyanis a gyerekek még elérnek, az 
iskolához nagyon forgalmas utakon kerékpároznak be. Járda, sebesség korlátozással, ha kell 
fekvőrendőrökkel és az biztosítaná ott a gyerekek biztonságát. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Azt is tudomásul kell venni, hogy ha ott létesül egy 2m széles kerékpárút, akkor abba az 
oldalba parkolót nem lehet létesíteni. Ha kellően széles az út, akkor útburkolati jelekkel meg 
lehetne oldani ezt a problémát, mind a két oldalon a saját haladási irányával megegyező 
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módon útburkolati jellel vannak ezek jelezve. Ha parkolok meg lesznek csinálva és lesz egy 
véglegesen kialakított aszfaltút, akkor megfelelőképpen megoldaná ezt a kérdést. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

3,5m a minimum a kombinált kerékpárút és a járda létesítéséhez. Ha volna hely, akkor a 
járdát kellene ki szélesíteni, és ha még nem is volna kerékpárútnak kijelölve, akkor is biztos 
sokan ott kerékpároznának. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Van egy másik megoldás is, az elmúlt napokban figyelte a gyerekeket hogyan kerékpároznak, 
többen leszállnak és tolják a kerékpárt. Ha egy figyelmeztető tábla jelezné, hogy 20-30 m-ről 
kötelező leszállni a kerékpárról és a járdán tolni, akkor meg lehetne oldani ezt a problémát. 
Megnézték nem menne a parkoló kárára, inkább, ami komolyabb gond, az a csatornázásnak a 
költsége.  

Bálint Ágnes, köztisztviselő 

Dr. Csernus Tibor képviselő hozzászólására szeretne reagálni, az útra való felfestést sem 
szerették volna kizárni, de sajnos az út nem elég széles ahhoz, hogy szabály szerint felfessék a 
kerékpár sávokra vonatkozó útburkolati jeleket. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Ha a két oldalt a parkolók kialakításra kerülnek, a két parkoló rész között sem marad akkora 
közlekedési felület, hogy azon kialakítható legyen? 

Bálint Ágnes, köztisztviselő 

Magára az útburkolatra kellene felfesteni a szabványok szerint, és 4m szélesek az utak, ennek 
pedig legalább 5,40m kellene lennie. Hely az adott esetben lehetne csak a pályázat miatt 4 m 
széles út van az utak felújításánál, és ez egy módosítási kérelmet jelenthetne. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Azt viszont sajnálja, ha így sikerült az erre vonatkozó útburkolati tervezést vagy 
körültekintést megoldani, hogy ezek szerint lesz ott hiányzó szakasz, és nem lesz kellőképpen 
széles az útburkolat ahhoz, hogy ott a parkolók is kialakuljanak és egybefüggő útfelületet is 
kapjanak. 

Győri István, képviselő 

10 millió Ft van parkolókra. A tiszaalpári sportpálya nagykapujáig épüljön parkoló, és 
később, ha lesz pénz, akkor meg lehet csinálni a vízelvezetést és a csatornázást.  

Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 

Közvetlenül az orvosi rendelő mellett van egy önkormányzati épület, annak van egy nagy 
udvara, az lehetőség lenne parkolásra. Az esetleg felmerült-e lehetőségként? 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság tagja 

Határozat van róla, hogy fel lesz szórva murva kővel. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Egy ideiglenes parkoló lesz csinálva murva kővel.  

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság tagja 

Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 0 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
nem fogadta el az előterjesztésben lévő határozat-tervezetet. 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesülettel kötendő 
 együttműködési szándéknyilatkozatról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 

Amit hiányol az - az, hogy az együttműködési szándéknyilatkozatban nincs megnevezve a 
képviselő. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Biztos, hogy ki kell majd egészíteni ezt a dokumentumot. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
219/2016. (XII.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesülettel kötendő  együttműködési 
szándéknyilatkozatról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Főnix 
Kulturális és Ifjúsági Egyesületet támogassa a CIC-17-19 pályázati azonosítószámú 
fejlesztésében és a pályázat nyertessége esetén együttműködési megállapodás megkötését 
támogassa. 
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10.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Hírmondó felelős szerkesztői feladatának ellátásáról  
  Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
  Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

(hangzavar) 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Kérdezni szeretné, hogy a december 31-i határidő ismert volt korábban is? 

Győri Anikó, újságíró 

Igen. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Van egy kényszerhelyzet, de az önkormányzat részéről át lehetett volna hidalni ezt a 
problémát. Volt ez ügyben bármilyen lépés, hogy ezt a 2 hónapot más módon át tudják e 
hidalni még a pályázat lezajlik? Költségkímélőbb megoldást választani, az világos, hogy ki 
kell írni a pályázatot. Lehet, hogy ugyanennyi összegért más vállalná erre a két hónapra 

dr. Vancsura István, polgármester 

Nem volt ilyen.  Az a költségemelést, amit Anikó kér azt korábban is meg lehetett volna már 
adni, mert saját költségén használja a telefonját, megy keresni az interjú alanyokat, azt 
gondolja a korábbi volt lényegesen kevesebb. Lehetett volna erről korábban gondolkodni ez 
jogos. Úgy gondolja, hogy ha a hátralévő időt vállalja, akkor nem sok, amit kér. Kíváncsi lesz 
az új pályázó mekkora összegért fogja vallani. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Azt javasolja, hogy ezt B tervként fogadják el a két hónap vonatkozásában, és kapjon a hivatal 
7 napot, az idő alatt meg lehet kérdezni három embert, hogy milyen feltételekkel vállalja erre 
a két hónapra. Azért is, hogy derüljön ki, hogy át tudják e hidalni ezt az időszakot. Ha új 
pályázat van abban ki fog derülni, hogy ki mennyiért vállalja, mert a pályázati kiírás is erről 
szól. Nem azzal van a baj, hogy Anikó azt mondta, hogy most lejár a szerződése és ennyivel 
többért vállalja, ez teljesen korrekt dolog. De ebben nem látja azt az erőfeszítést, hogy a 
hivatal megpróbálta volna áthidalni és megkérdezni más személyektől, akik már korábban ezt 
végezték, hogy erre a két hónapra még a pályázati kiírás megtörténik elvállalják-e adott 
esetben ekkora összegért. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Akik eddig korábban végezték: Sztakó Ildikó, Szentirmay Tamás. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
 Víglási Krisztina is kerüljön megkérdezésre. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Ha más lehetőség nincs akkor jóváhagyják, viszont ha ezen az ár szinten volna olyan személy 
aki erre a két hónapra bevállalná akkor azt preferálná, hogy elsődlegesen őt, és ha ezt 
december 15-ig nem tudja megoldani az önkormányzat másmódon, akkor a szerződés 
hosszabbításra kerüljön sor a jelenlegi szerkesztővel. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

A régi díj ellenében? Bruttó 50 e Ft-ért? 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Igen. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Az Anikóé bruttó 50 800 Ft, erre szeretne ő nettó 15 e Ft, és ellátja januárra, februárra az 
újságírói feladatokat. Van egy módosító javaslat, hogy kérdezzenek meg 3 személyt, de nekik 
mennyi az a díj, amit felajánljanak. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Bruttó 50.800 Ft. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Elsősorban három személy meg lesz kérdezve, hogy elvállalják-e bruttó 50.800 Ft-ért 
Amennyiben ők nem vállalják akkor Győri Anikó 2017. február 28-ig a megbízási díj 
megemelésével havi nettó 15 000 Ft -al látja el a feladatokat. A pályázat ezzel a tartalommal 
mindenféleképen kiírásra kerül. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a jegyző asszony által módosított határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
220/2016. (XII.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpári Hírmondó felelős szerkesztői feladatának ellátásáról  
 
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, hogy a Tiszaalpári Hírmondó 2017. januári 
és februári lapszámainak szerkesztési feladatainak ellátására – megbízási díj bruttó 50.800 
Ft/hó - keresse meg Sztakó Ildikó korábbi szerkesztőt, Szentirmay Tamás korábbi szerkesztőt, 
valamint Víglási Krisztinát. 
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Amennyiben a fent megjelölt személyek nem vállalják a szerkesztői feladatokat, akkor 
Tiszaalpári Hírmondó szerkesztési feladatainak ellátásával megbízott Győri Anikó 6066 
Tiszaalpár, I. Géza király utca 31/A. szám alatti lakos megbízási szerződését 2017. február 
28-ig hosszabbítsa meg. 2017. január, február hónapokra az eredeti megbízási szerződésben 
megállapított megbízási díját havonta nettó 15 000 Ft-al megemeli. 
 

Javasolja Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Tiszaalpári 
Hírmondó szerkesztői feladatainak 2017. március 1-jét követő ellátására pályázat kiírását az 
alábbi tartalommal: 

„Pályázat a Tiszaalpári Hírmondó felelős szerkesztői feladatának ellátására 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Tiszaalpári 
Hírmondó, Tiszaalpár Nagyközség Lapjának felelős szerkesztői feladatának ellátására 

A felelős szerkesztő feladatai: 

A felelős szerkesztő egyszemélyben felelős a lapnak a sajtótörvénynek és a sajtóetikai 
követelményeknek megfelelő, időben történő havi megjelenéséért. Tevékenységét a Tiszaalpári 
Hírmondó Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kell végeznie. 

A megbízás időtartama: 10 hónap. Megbízás kezdő napja: 2017. március 1., megszűnésének időpontja:  
2017. december 31. 

A szerződést bármelyik fél 2 hónapos határidővel írásban felmondhatja. 

A lap adatai: 

• Címe: „Tiszaalpári Hírmondó” - Tiszaalpár Nagyközség Lapja 
• A megjelenés gyakorisága: havonta, minden hónap második hétvégéjén, 
• A lap mérete: A / 4,  
• Megjelenési példányszám: 700 db, 
• A megjelenés terjedelme: minimum 12 oldal,  

Pályázati feltételek: 

• Legalább középfokú iskolai végzettség, felsőfokú iskolai végzettség előnyt jelent,  
• magas fokú szövegalkotási- és kifejezőkészség, kreativitás, 
• tájékozottság a helyi közösség ügyeit illetően, 
• szövegszerkesztői-, számítógépes ismeretek, 
• pályázhat bármely természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli társaság, 
• újságírói gyakorlat előnyt jelent. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

• a pályázó személyi adatait, 
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
• szakmai önéletrajzát, 
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• az újságírói és a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
• referenciaanyagot korábbi munkáiból, 
• a lap szerkesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket, 
• megbízási díj iránti igényt. A megbízási díjon felül további költségtérítés a felelős    szerkesztőt 

nem illeti meg, 
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a bizottsági, képviselő-testületi ülés 

keretében kívánja-e zárt ülés megtartását. 

 

A pályázat benyújtásának részletei: 

• A pályázat beérkezésének határideje: 2017. január 10. kedd 16.00 óra. A beadási 
határidőn a pályázatnak a hivatalba történő érkezését kell érteni. 

• A pályázat benyújtásának helye: dr. Vancsura István Polgármester - Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 

• A borítékra kérjük ráírni: „Tiszaalpári Hírmondó felelős szerkesztői pályázat.” 
• Felvilágosítás kérhető: a 06-30-255-4495 telefonszámon 

 

A pályázati eljárás módja:  

A pályázatot a Polgármester, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke, valamint a jegyző bontja fel 
és formailag ellenőrzik a benyújtott pályázatokat. 

A pályázók meghallgatására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen kerül sor, a meghallgatást 
követően a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági kialakítja véleményét, melyet a Bizottság elnöke a 
Képviselő-testület elé terjeszt. A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. 

A személyes meghallgatás helyéről és idejéről a pályázókat értesítjük. A személyes meghallgatásról 
szóló értesítéshez kérjük a pályázatban feltüntetni a pályázó személyes elérhetőségét (telefon, e-mail). 

A pályázat elbírálási határideje: 2017. február 28. 

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül - 
eredménytelennek nyilvánítsa.” 

__________________________ 

A pályázati kiírás megjelentetési helyei: 

• www.tiszaalpar.hu honlapon: teljes terjedelemben, 
• Tiszaalpári Hírmondó: rövid felhívás formájában, utalva arra, hogy a teljes pályázati 

kiírás a www.tiszaalpar.hu honlapon megtalálható, 
• Petőfi Népe: rövid felhívás/hirdetés formájában, utalva arra, hogy a teljes pályázati 

kiírás a www.tiszaalpar.hu honlapon megtalálható. 
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11.) Napirendi pont: 

 Tárgy: Előterjesztés a Toldi utcai buszmegálló ügyében 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Az előterjesztésben egy rövid összefoglalás van arról, hogy 15 millió Ft-ba kerülne a 
buszmegálló kialakítása. Jelen pillanatban ez olyan mértékű többletköltségeket jelent, amit 
nem biztos, hogy érdemes lenne bevállalni, egy ilyen helyzetért. Még ha ez a buszmegálló 
valamilyen mértékben az idő közben oda települt üzemnek a sorsát is befolyásolná, akkor 
érdemes volna rajta elgondolkodni, bár nem biztos, hogy sokan járnának ki oda busszal. Az 
önkormányzat sok mindenben rugalmas tud lenni, de egy ilyen nagyságrendű kiadást nem 
biztos, hogy érdemes felvállalni, ezért a nem túl sok személyt érintő kérdésért. Tudja, hogy 
azoknak a személyeknek ez nagyon fontos kérdés, de azt is tudomásul kell venni, hogy egy 15 
millió Ft-os nagyságrendű tételt pusztán ekkora kérdésnek a megoldásában most per pillanat 
nem biztos, hogy rá tudnak költeni. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Most nem merülne fel a 15 millió Ft, maximum a tábla és a zúzott kő költsége. Egy ilyen 
buszmegálló lett csinálva Kapásfalunál, ami önkormányzati érdekből történt azért, hogy ne 
menjen be Lakitelekre a busz, és csak annyi költsége volt, hogy a táblát meg kellett venni. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Ha csak ennyi költsége van, akkor természetesen megoldható, ha a közút is elfogadja. 

Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 

A Toldi utca lakosai elmondását szó szerint idézi „mi is megérdemlünk annyit, hogy a falu 
végén, illetve a falu elején megálljon a busz.” Nagy kívánságuk nincs, mint egy tábla, és 
teljesen nekik, hogy zúzott kő vagy nem zúzott kő, csak megálljon a busz. Idősek és ne 
felejtsék el, hogy választópolgárok. Nem hiszi el, hogy 15 millió Ft kellene egy 
buszmegállóra fordítani. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Annyiban kérné a határozati javaslatot módosítani, hogy azt a részét vegyék ki, ami az öblök 
kialakítására vonatkozik, semmiképpen nem szeretné, hogy ilyen jellegű kötelezettség vállalás 
benne legyen. Természetesen kompromisszumkészség okán működőképes, ha ez javít 
bárkinek a komfort érzetén, és a volán ezt bevállalja, és a közút fenntartója sem ágál ez ellen a 
dolog ellen, hogy egy ilyen jellegű kialakítás ott létrejöjjön, akkor minden további nélkül. Ezt 
a 15 millió Ft-ot háromszor másik helyre ettől sokkal több embert érintő kérdésre el tudják 
költeni. 

Bálint Ágnes, köztisztviselő 
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A határozat tervezeten nem lehet módosítani, mert csak abban esetben fogják jelen pillanatban 
azt a két buszmegállót engedélyezni, hogy ha az önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a 
4625 hrsz -ú út felújításra kerül, akkor ezek a busz öblök 15 millió Ft értékben kialakításra 
kerülnek. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással 
nem fogadta el az előterjesztésben lévő határozat-tervezetet. 
 

12.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés a 029/4 hrsz-ú terület értékesítéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Fel lett értékeltetve a terület, most végrehajtanak egy telek alakítást, utána még külön 
felértékeltetni feltétlenül muszáj? Mert lehetne azt mondani, hogy kiveszik belőle a kerékpár 
utat és a fennmaradó területet pedig ennyiért értékesítik. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Az a gond, hogy az út nem a helyén van, és az út is vesz ki területből, de nem tudni pontosan 
mekkora területet, azért kellene kiméretni. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Magának az értékesítősíthető területnek a m2-re nem fog változni csak a pontos telekhatára. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Környező településeken ingyen is adnak ipari területeket, ha munkahelyet teremt a vállalkozó. 

Győri István, képviselő 

Ezt a területet erdőstől el kellene adni. 

(hangzavar) 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
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dr. Vancsura István, polgármester 

Itt arról kellene szavazni, hogy ki kellene méretni a területet. 

Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 

Szeretné kérni, hogy egyértelmesítsék a szavazást, újraszavazást kér. 

(hangzavar) 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 2 fő nem vett részt a szavazásban. 
 
221/2016. (XII.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a 2116/1 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről 
 
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 tiszaalpári 029/4 hrsz-ú terület 
kitűzetésére, valamint a telekmegosztás ingatlannyilvántartási rendszerben történő 
átvezettetésére az alábbiak figyelembevételével: 

- tiszaalpári 028 hrsz-út kitűzetése jelenlegi állapot szerint, 
- kerékpárút létesítéséhez szükséges 350 m2 a 4625. sz. közúttal párhuzamosan- 

figyelembevéve a tiszaalpári 028 út valós helyzetét, 
- Papp József Sándor részére 3000 m2 terület kitűzetése- közvetlenül a kerékpárút 

létesítéséhez szükséges terület mellett- lehetőség szerint legtávolabb a 
szennyvíztisztító teleptől, 

- Fennmaradó terület kitűzetése az Anno Logisztik Kft. részére- közvetlenül a 
szennyvíztisztító telep mellett. 

 
Felkéri Pozsár Péter (6640 Csongrád, Hunyadi tér 12.) földmérő mérnökkel a kitűzésekről 
szóló szerződés megkötésére. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete támogatja az ingatlanok 
értékesítését, azonban értékükről a kitűzést követően dönt.  
 

13.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés a 2116/1 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről 
 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
222/2016. (XII.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a 2116/1 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy járuljon 
hozzá a saját tulajdonában levő tiszaalpári 2116/1 hrsz-ú ingatlan (mely jelenleg a 6067 
Tiszaalpár, Petőfi S. u. 15. címmel szerepel, kivett beépítetlen területként) ingatlan- 
nyilvántartási átvezetéséhez, miszerint a terület a későbbiekben a jelen, valós állapotnak 
megfelelően útként kerüljön feltüntetésre, valamint hatalmazza fel Dr. Vancsura István 
polgármestert a 2116/1 hrsz-ú ingatlan átminősítéséhez szükséges dokumentumok aláírására, 
valamint a felmerülő költségek rendezésére- amely költségek a tartalékkeret terhére kerülnek 
felhasználásra. 

14.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés a TOP 3.1.1. pályázat keretén belül megvalósítandó kerékpárút 
 tervezésére vonatkozó árajánlatok bekéréséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
dr. Vancsura István, polgármester 

Az egész TOP pályázat csúszik, hogy meddig azt nem tudni, mert még az egészségügy sem 
lett elbírálva, ennek a pályázatnak a kiírása 2017. év elején várható, de ha akkor kezdenénk el 
kapkodni, akkor gyakorlatilag semmi eredményre nem jutnának, ezért van szükség arra, hogy 
a tervezéssel előre haladjanak, megtörtént a geodézia, most a tervezés folyamata lenne, ezek 
elszámolható költségek és jelentősen haladnak előre a tervezés megvalósításában. 

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. 
 
223/2016. (XII.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a TOP 3.1.1. pályázat keretén belül megvalósítandó kerékpárút  tervezésére 
vonatkozó árajánlatok bekéréséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 



28 

 

hatalmazza fel Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a TOP 3.1.1 Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztési pályázat keretén belül megpályázandó kerékpárút nyomvonalának 
megtervezésére legalább három tervezőtől kérjen be árajánlatot. Az árajánlatokat a 
polgármester, a jegyző és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke bontja fel, azok 
kiértékelés után kerülnek a Képviselő-testület elé.  

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete felkéri Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés tervezése során gondoskodjon a kerékpárút 
tervezési költségének betervezéséről. 
 

15.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés John Deere 6900 traktorhoz alkatrész beszerzéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Beszélt a traktor kezelőjével, a két első gumi 130 000 Ft /darabáron van, ez körülbelül reális 
ár. A függesztő rúdra javasolna egy olyan megoldást, hogy amit a saját gépén is megcsinálna, 
hogy nem komplett vonó lapot venne a KITE-től 165 e Ft/darabáron, csak egy akasztót venne, 
aminek az ára körülbelül 50 e Ft/ db. 

Bartucz István, településüzemeltető 

Folyamatban van, úgy néz ki Csongrádon lesz egy vállalkozó, aki ilyenekkel foglalkozik, de 
ezt csak olyan emberrel lehet megcsináltatni, aki papírt ad róla, mert ha menet közben leesik a 
munkagép, akkor gond van. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Ő is arra gondolt olyan emberrel kell felhegeszttetni, aki papírt ad róla. 

Bartucz István, településüzemeltető 

Ha ez összejön, akkor valójában felibe fog kerülne, de ha nem találnak olyan embert, aki áfás 
számlát, garanciát-bizonylatot ad róla, akkor viszont marad a másik megoldás, mert nem csak 
egy helyen van kikopva, hanem a túlsó felén is. 

Győri István, képviselő 

Egyetért azzal, hogy minden legyen le papírozva. 

(hangzavar) 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

A keretet szabják meg, azzal, hogy az alternatív lehetőséget megkeresik, és utólag egy szóbeli 
tájékoztató legyen róla, hogy - hogy oldották meg. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
224/2016. (XII.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a John Deere 6900 traktorhoz alkatrész beszerzéséről 
 
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 John Deere nagytraktor javításához 
– két első gumi cseréje, két darab függesztő rúd cseréje - bruttó 590 000 Ft összegű keretet 
biztosítson a 2016. évi költségvetés tartalékkeretből. 
  

16.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés „Útfelújítás Tiszaalpár Nagyközség területén – tervezés” tárgyú 
 közbeszerzési eljárásról 

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

 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A 3. oldalán az Utas Group Kft. ajánlatának a 4. pontjánál egy „nem” szó kimaradt, helyesen 
így hangzik „Ajánlattevő nem nyújtott be kiegészítő indoklást, ezért nem állapítható meg” 
 
Győri István, képviselő 
 
Mivel ezek tiszaalpári önkormányzati utak, úgy érzi, hogy a közbeszerzési eljárást ki tudnák 
küszöbölni, és tényleges árajánlatot kérni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megvonja Győri István képviselőtől a szót. 
 

(hangzavar) 
 dr. Vancsura István, polgármester 
 
Nyert a második pályázat is, és a pénz is megérkezett. A következő képviselő-testületi ülésre 
elő fogják készíteni a 2015. évi és a 2016. évi pályázatot, mert külön kell közbeszereztetni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-terveztet. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
225/2016. (XII.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a „Útfelújítás Tiszaalpár Nagyközség területén – tervezés” tárgyú 
közbeszerzési eljárásról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 
a„Útfelújítás Tiszaalpár Nagyközség területén - tervezés” tárgyban indított közbeszerzési 
eljárásban a következő döntést hozza: 

1) a Celica 2004 Kft. ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján, mert R.S. szakember önéletrajzából a 
hiánypótlást követően sem állapítható meg egyértelműen a felolvasólapon 
feltüntetett 192 hónap szakmai tapasztalat; 

2) az Utas Group Kft. ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján, mert ajánlattevő nem teljesítette kiegészítő 
indokolási kötelezettségét, így nem állapítható meg, hogy az ajánlat tartalmaz-e 
aránytalanul alacsony árat; 

3) a VONALVEZETŐ Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, mert az 
ajánlat mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás, az egyéb közbeszerzési 
dokumentumok, valamint a jogszabályok előírásainak; 

4) az eljárást eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 75. (2) bekezdés b) pontja 
alapján, ugyanis a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a 
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattevővel. 

 

17.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 2017. év I. félévi munkatervéről 
 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. 
 
226/2016. (XII.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  2017. év I. 
félévi munkatervéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének   2017. év I. félévi 
munkatervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek. 

18.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Tájékoztató a népszavazáson való választókerületi részvételről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 

 
Tájékoztatás megtörtént. 
 
 
19.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés Kecskeméti SZC gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma, 
 Szakközépiskolája és Kollégiuma oktatási intézménnyel való együttműködési 
 megállapodás megkötéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az együttműködési megállapodásban a 3. pontba javasolná még beleírni azt a szöveget, hogy 
azon tanuló részére, aki a kötelező 50 órás gyakorlatot itt kívánja eltölteni, az önkormányzat 
lehetőségek között biztosítja a tanuló érdeklődési körének megfelelő foglalkoztatását. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Az önkormányzatnál való feladatok ellátásában. 
 
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. 
 
227/2016. (XII.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Kecskeméti SZC gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiuma oktatási intézménnyel való együttműködési megállapodás megkötéséről 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
Kecskeméti SZC gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
Oktatási Intézménnyel együttműködési megállapodása tárgyában támogassa a diákok 50 órás 
közszolgálat teljesítése érdekében az együttműködést. 

Kérje 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. 
 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI M EGÁLLAPODÁS  
 ISKOLAI K ÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT  

KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL  
 
amelyet egyrészről  iskola: Kecskeméti SZC gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma    
 székhely: Kecskemét, Bibó I. u. 1. 6000  
 képviselő: Riczkó Eleonóra 
 OM-azonosító: 203041 
 a továbbiakban: Iskola 
  
kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel:  
1. A megállapodás előzményei, körülményei, célja: 
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően az iskolai 
közösségi szolgálat megszervezésében a Felek az e megállapodásban rögzítettek alapján 
együttműködnek. A Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy az érintett tanulók teljesíteni tudják az 
50 órás kötelezettségüket. 
2. Az Iskola kötelezettségei, vállalásai: 
2.1 Tájékoztatja az intézmény tanulóit a Fogadó szervezet által biztosított lehetőségekről. 
2.2 Szervezi és koordinálja a tanulók jelentkezését a Fogadó szervezetnél történő közösségi szolgálat 
teljesítésével kapcsolatban. 
2.3 A Fogadó szervezet rendelkezésére bocsátja a tanuló által kitöltött Jelentkezési lapot és a 
szülő/gondviselő egyetértő nyilatkozatát. 
2.4 A Fogadó szervezet által kiállított teljesítésigazolás alapján igazolást állít ki a tanuló részére. 
2.5 Végzi a felkészítési programban szereplő felkészítő, és záró foglalkozások megtartását. 
2.6 A tanuló állami baleset-biztosítása, valamint a felkészítő órák során a balesetvédelmi felkészítések 
által gondoskodik a tanuló balesetvédelméről. 
3. A Fogadó szervezet kötelezettségei, vállalásai: 

Az alábbi területeken folytatható tevékenységekben biztosít közösségi szolgálatra lehetőséget:  
• Gondozási Központban mentális gondozásban való részvétel; mozgáskorlátozott 

személyek helyváltoztatásában közreműködés, 
• Gondozási Központban tartott foglalkozások alkalmával közreműködés ezen 

feladatok ellátásában, 
• Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában játékos feladatok előkészítése, 

közreműködés a gyermekek felügyelésében; kisgyermekekkel való játék, mesélés, 
stb. feladatokban való közreműködés 
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• Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtárban könyvek rendezése, ABC 
sorrendbe rakása, irattározási, selejtezési munkákban való közreműködés. 

• Önkormányzatnál való feladatok ellátásában 
3.1 Dokumentálja a fogadó szervezetnél elvégzett közösségi szolgálatot. 
3.2 A közösségi szolgálatot teljesítő tanuló számára biztosítja: 

- a vállalt munka elvégzéséhez szükséges szervezett, kulturált, egészséget nem veszélyeztető, 
biztonságos feltételeket, 
- ha szükséges, pihenőidőt, 
- a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és 

irányítást, az ismeretek megszerzését, amennyiben szükséges mentort, 
- a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cselekvőképes 

nagykorú tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos, szakszerű 
felügyeletét. 

3.3 A tanuló és az Iskola számára hivatalos igazolást állít ki a közösségi szolgálat teljesítéséről. 
4.  Egyéb rendelkezések: 
4.1 A közösségi szolgálati tevékenység egyeztetése érdekében a Fogadó szervezet bármikor 

felkereshető telefonon, e-mailben vagy személyesen.  
4.2 A közösségi szolgálati tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásról, szállításról, 

szállásról és étkezésről sem a Fogadó szervezetnek, sem az Iskolának nem kötelessége 
gondoskodni, de segíthet abban. 

4.3 Ha a közösségi szolgálat során egy utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, a tanuló köteles erre 
az utasítást adó figyelmét felhívni. A tanuló nem felel az általa okozott kárért, amennyiben 
figyelem felhívási kötelezettségének eleget tett. 

4.4 A tanuló által a közösségi szolgálat során végzett tevékenységgel összefüggésben harmadik 
személynek okozott kárért a Fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt a tanulónak felróható 
magatartás okozta, − a jelen szerződésben eltérő rendelkezés hiányában − a Fogadó szervezet 
a tanulótól követelheti kárának megtérítését. 

5. Az Iskolai koordinátor 
Pulius Nóra 
elérhetőségei: telefonszám: 76/500-853, e-mail: pulius@freemail.hu 
6. A Szervezet részéről a program felelőse és kapcsolattartója 
név: dr. Menyhárt Anett jegyző     
elérhetőségei: telefonszám: 76/424-133/106 mell., e-mail: jegyzo@tiszaalpar.hu 
6.1 A mentor neve, feladatköre és elérhetőségei 
Név:   Bartucz István 
 feladatkör:  településüzemeltető 
 elérhetőségei:  0620/464-4534; email cím: bartuczistvan@tiszaalpar.hu 
7. A program megvalósulása során felmerülő módosítási kérelmek bírálatának menete 
7.1. A Felek a jelen megállapodásban megfogalmazottak módosítására irányuló jelzését követően − 
indokolt esetben – a módosítás tervezetét elkészítik. A szerződésmódosítást aláírásukkal hagyják jóvá. 
8. A Felek elállási, felmondási joga 
8.1. A Felek a jelen megállapodástól való elállásra vagy a megállapodás azonnali hatályú 
felmondására jogosultak, ha: 
— a jelen megállapodásban a megvalósításra meghatározott kezdő időponttól számított három 

héten belül a tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Felek a nekik felróható okból nem 
kezdeményezik, és a késedelem okáról ezen idő alatt írásban sem mentik ki, vagy 

— olyan körülmény merült fel vagy jut a Felek tudomására, amely alapján a program teljesülése 
kétségessé válik, vagy más irányt vet, vagy 

— a jelen megállapodásban meghatározott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba 
ütközik, vagy a jelen megállapodásban foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet 
szenved, vagy 

— a Felek valamelyike a neki felróható okból megszegi a jelen megállapodásból, illetve az azzal 
kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget 
kötelezettségének, és ennek következtében a jelen megállapodásban meghatározott feladat 
szabályszerű megvalósítását nem lehet nyomon követni. 
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8.2. A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen megállapodással összefüggő adatok nem minősülnek üzleti 
titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy 
nyilvánosságra hozatalát közérdekből elrendelik. 
8.3. A Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek 
rendezni. 
8.4. A jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében 
a magyar jog szabályai – elsősorban a Polgári törvénykönyv – az irányadók. 
A felek a jelen megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá. 
A jelen megállapodás 2 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, 
amelyből 1 darab az Iskolánál, 1 darab a Fogadó szervezetnél marad. 
Kecskemét, 2016. október 4.  
………………………………………………. 

Riczkó Eleonóra 
         ………………………………………. 

a Fogadó szervezet részéről: 
        Tagintézmény-vezető                                              dr. Vancsura István 
                                                                                                         polgármester 
 
 
 
20.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Tájékoztató az adventi időszak eseményeiről  
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

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

 Tárgy: Előterjesztés Hódi Mihály jutalmazásáról  
 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
228/2016. (XII.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Hódi Mihály jutalmazásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a következő döntést hozta: 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága egyetért azzal, hogy Hódi Mihály a nagyközségünkben megrendezett programokon 
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végzett kiemelkedő technikai munkájáért egyszeri - 20.000 Ft összegű - jutalomban 
részesüljön, melynek formája Erzsébet-ajándék utalvány, 
 
Határidő: 2016. december 31. 
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. Kelemenné Almási Csilla köztisztviselő, 

4. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 

5. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, elektronikusan, 

6. Hódi Mihály 

7. Irattár 

 
 
22.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Bejelentések 
 

Kerekes András, hangtechnikus 
 
A MEGATON Kft. jóvoltából kaptak egy nagyon korrekt árajánlatot, hogy a művelődési 
házban a felszerelt nem működő reflektorokat, működő 2016-ban gyártott a mostani technikai 
követelményeknek megfelelő lámpákra kicseréljék. Erre jelen pillanatban két forrás áll 
rendelkezésre, amit nem is kell teljes egészében kimeríteni. Egyrészt van a művelődési házra 
egy keret, amihez érdekeltség növelő pályázaton nyertek még 145 e Ft-ot, valamint volt az 
idénre betervezve a művelődési házba egy klímatizáló berendezés, ami szintén nem lett 
megvalósítva, ennek a két tételnek a teljes összege 920 e Ft. Ez a világítástechnika 600 e Ft-
ba kerülne. Úgy gondolja, hogy a művelődési házban megrendezett rendezvények színvonalát 
nagyban emelné ez a világítástechnika. A keret meg van rá. Szeretné, ha a képviselő urak 
támogatnák ezt a beruházást. A másik dolog, amit még jelezni szeretne, hogy fel kellene venni 
egy villanyszerelő vállalkozóval a kapcsolatot és a hivatal épületén lévő külső világításokat 
vissza szereltetni. A művelődési ház végén a villámelhárító még mindig lóg és ha kijön a 
tűzoltóság, akkor komoly bírságra lehet számolni ez miatt. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 19:02 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább 
munkáját. 
 

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


