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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 2061/2017. 
 
 
 

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

Bizottságának 2017. május 10-én 18:00 órakor tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  Bartók István, Kiss Lajos 
  dr. Vancsura Zoltán (4 fő) 
  dr. Menyhárt Anett jegyző 

dr. Vancsura István polgármester 
  dr. Taricska Tibor alpolgármester 
 
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
   Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
   Bálint Ágnes köztisztviselő 
   Bartucz István településüzemeltetési előadó 
   Boris Ferenc közterület felügyelő 
   Kapus Márta köztisztviselő 
   Kerekes András hangtechnikus 
    
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tag: dr. Csernus Tibor 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: Ajtai Elemérné, Kézsmárki László 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 18:12 órakor megállapította, hogy a bizottság 4 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte dr. Vancsura Zoltán bizottsági tagot. 
Megkérdezte elfogadja-e a felkérést?  
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Elfogadta a felkérést. 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Kiosztásra került az ülés előtt egy új meghívó, amiben 13. napirendi pont lenne Ágoston Béla 
kérelme, 14 – es napirendi pontként lenne tárgyalva a Holt - Tisza Tulajdonosi közösség 
2016. évi működtetéséről szóló előterjesztés. Dr. Csernus Tibor képviselő úr jelezte, hogy 
jelentős késéssel fog megérkezni az ülésre, ezért a végén tárgyalja ezt a napirendi pontot a 
bizottság. Illetve lenne egy zárt ülési napirendi pont Előterjesztés a „Pedagógusok a 
kistelepülésekért” díjról. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét.       
 

1. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról szóló 
rendelettervezetről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

2. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 
rendelettervezetről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

3. Előterjesztés az Esze Tamás u. 82. sz. alatti ingatlan csapadékvíz elvezetéséről 
Előterjesztő: dDr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

4. Előterjesztés köztéren felállítandó műalkotás szakvéleményének kéréséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

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

6. Előterjesztés a TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázatról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

7. Előterjesztés a Tiszaalpár 0125/24 hrsz.-ú területre vonatkozó használati 
megállapodásról  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
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8. Előterjesztés gyereknapi programokról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

9. Előterjesztés a Trianoni megemlékezésről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

10. Előterjesztés rendezvénysátor üzemeltetéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

11. Előterjesztés Alpárfeszt 2017 rendezvény támogatásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

12. Előterjesztés a 2017. évben megrendezni kívánt XXIV. Tiszaalpári Alkotótáborról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

13. Előterjesztés Ágoston Béla kérelméről: a 30/2017. (II.15.) Kth. határozat kapcsán 
készült értékbecslés elkészültéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

14. Beszámoló a Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség 2016. évi működtetéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  

 
15. Bejelentések 

 
Zárt ülés 

 
16. Előterjesztés „Pedagógusok a kistelepülésekért” díjról 

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

 
 
1.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
 történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról szóló 
 rendelettervezetről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A 2.§. (2). bekezdésénél jogszabály megfelelés miatt úgy szólna, hogy az engedélyezésre 
irányuló kérelmet írásban az anyakönyvvezetőnél kell előterjeszteni. Illetve az 5.§. (2) 
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bekezdésénél az „e rendelet hatályba lépésnél egyidejűleg” szövegrész törlésre kerül, és úgy 
kezdődik a mondat, hogy „hatályát veszti”. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet- tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozta: 
 
75/2017.(V.10.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül  történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról szóló 
rendelettervezetről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül  történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta, 
és azt elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek  
 
 
2.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 
 rendelettervezetről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A 21.§. bevezeti a étkezési személyi térítési díj kiegészítésének települési támogatását. A 
rendelet-tervezet szerint (2) bekezdés a.) pontja, amennyiben megfelel a feltételeknek, akkor 
kvázi ingyen részesülne étkeztetésben, de ezt túl meg engedőnek tartják, itt azt javasolják, 
hogy 50%-os kedvezményben részesüljön az, akinek az egyhavi jövedelme az öregségi 
nyugdíj minimum 1,5 szeresét nem haladja meg. A b.) pontban pedig egy 25 %-os térítési díj 
hozzájárulás megállapítását javasolják. Ugyanehhez a paragrafushoz kapcsolódik, hogy maga 
a rendelet, nem 2017. május 31 –én lépne hatályba, hanem a kihirdetést követő napon. De 
rendelkezéseit 21.§. esetén a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni rendeli. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Konkrét javaslata lenne, a 26.§. taglalja a szociálisan rászorult helyzetű gyermekek 
táboroztatását, és ennek a d.) pontját töröltetni szeretné. Itt nevesítve van, a helyi Általános 
Iskola, hogy csak az itt járó gyermekek kapjanak támogatást táboroztatásra. Vannak olyan 
hátrányos helyzetű gyerekek, akik nem a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskolába 
járnak, ne különböztessék meg őket hátrányosan. A d.) pontot húzzák ki és bármelyik 
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Tiszaalpáron élő gyermek kaphasson támogatást. Nagyon jó ötletnek tartja, hogy az idősek 
otthonába a hiányzó keretpótlást az állami támogatásból pótolják. Nem látja jogszabályban. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Nem tették bele. Bálint Katalinnak átadná a szót. Ezt az anyagot javítva tegnap kiküldték. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
A működési támogatást úgy kapják meg, hogy az intézményi bevételeket levonják. Minél 
több a bevétel, annál kevesebb támogatást fognak kapni. Nem úgy kapják meg a 
működtetésre, hogy van 25 idős, és beszorozzák valamennyivel, hanem ki kell számolni a 
kiadásokat a végén levonják a várható térítési díj bevételt és a különbözetet kapják meg. 
Minél nagyobb térítési díjat generálnak, annál kevesebbet fognak adni. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja  
 
Eddig úgy tudta, hogy az önkormányzat eddig saját költségvetésből fedezte ezt a 
különbözetet. Nem is arra irányul, hogy emeljék fel a térítési díjat, hanem a különbözetet 
fedeznék ebből a közel 30 millió Ft – os szociális pénzalapból, ugye? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Ha idősnek adnak támogatást és ő befizeti, akkor kevesebb lesz a működtetési támogatás. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
A kiadásokat ugyanakkor nem emelhetik. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja  
 
Van erre mód, hogy erre lehívjanak valamiféle állami támogatást, a befizetett és a valós 
költségek között? Pontosabban a valós és a bent lakók által befizetett költségek között? 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Nem tesz így különbséget a költségvetési törvény, azt fogja nézni év végén, mikor 
elszámolnak a normatívával, hogy forintra mennyi folyt be. Meg vannak a kiadások, abból 
nem ismernek el csak annyit, amennyit leigényeltek, többet nem lehet, mert kijönnek 
ellenőrizni, hogy ha 10 %-kal több, és ezt soronként megnézik. Egyszerűen a különbözetét, 
mint működési normatíva itt marad. Ha csak fele ennyi térítési díj folyna be, mint eddig, a 
különbözet az mind itt lenne az önkormányzatnál. Ez nagyon érdekes módon van kiszámolva.  
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja  
 
Nem érti pontosan. Ez az ötlet nagyon tetszett, de ezek szerint ennek van valami buktatója. 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Az első tervezetben benne volt, de utána kivették. Az előterjesztést még nem javították hozzá, 
amikor pénteken kiküldésre került.  
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja  
 
Átlagban az önkormányzat saját költségvetésből 16 millió Ft – ot ad ahhoz, hogy fenntartható 
legyen az intézmény. Arra gondolt, hogy ez arról szól, hogy a 16 millió Ft-ot a 30 millió Ft –
ból elveszik. Ezt nem lehet? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Ezt nem lehet. Még 2 évvel ezelőtt lehetett. Most már nem engedi a bentlakásosra. Két évvel 
ezelőtt lehetett a hiányt abból pótolni, most már a költségvetési törvény nem tette bele a 
bentlakásost, ez a szó kikerült belőle, így nem lehet áttenni.  
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja  
 
A házi segítségnyújtást lehetne? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Ebből a 37 millió Ft – ból nemcsak a segélyeket szokták finanszírozni, hanem amit a 
költségvetési törvény enged, és ami a szociális keretbe belefér. Sajnos fel van sorolva, hogy 
melyik ellátási formákat lehet, ebben a bentlakásos nincs benne, így nem számolhatják el. 
Minden évben felülvizsgálják, és ha oda tennének x millió Ft – ot, akkor a kincstár 
visszadobná, mert tételesen ellenőrzi. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja  
 
Akkor csak ez első javaslatát szeretné megszavaztatni. 
 
Győri István, képviselő 
  
Nagyon örül, hogy az állam hozzányúlt a Gondozási Központnál, mert ez a kettő mindig a 
vessző paripája volt. A házi segítségnyújtás, ami kötelező az önkormányzatnak, illetve a 
Gondozási Központ működtetése, ami nem kötelező. De egységes költségvetésbe hozva, a 
térítési díjak ezáltal befolyásolják, az egyéni hozzájárulási összegeket is, amit ő nem tart 
szociálisan elfogadhatónak. Másabb lenne az, hogy ha a Tiszaalpári Önkormányzat csak a 
házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést venné figyelembe, és csak ezeket kellene 
kiegészíteni. A másik összeg, amit leemeltek még a 38 millió Ft - ból, a belső ellenőr úr a 
múltkor nyilatkozta, azt, hogy Tiszaalpári Önkormányzatnak nem kerül pénzébe a 
magánbölcsőde működtetése. Itt az önkormányzat havonta gyermekenként 21e Ft - ot tesz 
hozzá a saját költségvetéséből. Ami 3 millió Ft, az állam a maszek bölcsőde étkeztetését nem 
finanszírozza, a szülők még plusz hozzá tesznek, tizenegy - néhány ezer Ft – ot, mondhatni ez 
4,5 millió Ft. Akkor még hozzá tenné azt, hogy 292e Ft – ot kapnak normatívát gyerekenként 
a maszek bölcsödét működtetők, miközben, ha az önkormányzat működtetné, akkor 498e Ft 
járna a gyermekeknek, és a szülőknek sem kellene az étkeztetési díjat fizetni, mert ingyenes 
lenne az ellátás. Nagyon nincs megelégedve azzal, hogy az állam ezt a 38 millió Ft normatívát 
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szociális jutatásra biztosítja. Felelőtlenül néha-néha törvénytelenül van felhasználva a 
Tiszaalpári Önkormányzat részéről.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Konkrét példát mondjon a képviselő úr. 
 
Győri István, képviselő 
 
Konkrét példa: 42m3 tüzelőfát eladtak 20 m3 fejébe, 200e Ft-ot fizetek a vágásért a 
vállalkozónak, és a vállalkozó is tulajdonképpen 200e Ft – ot fizetett be. Ha jól emlékszik 
Kiss Lajos azt mondta, hogy haszonfaként eladva sokkal nagyobb nyereséget tud produkálni a 
Tiszaalpári Önkormányzat. Ha szociális segélyre ki lett volna osztva a fa, akkor 50 család 20q 
fát kaphatott volna. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Győri István a saját vállalása előtt megfutamodott, és nem vállalta fel azt, hogy ő termeltesse 
ki a fát. 
 
Győri István, képviselő 
 
Ő a törvények alapján úgy tudja, hogy polgármester úr nem köztisztviselő, és a cafeteriát 
igénybe veszi 200e Ft értékben. Mikor a polgármester úr azt írja le a szórólapján, hogy nem 
400e Ft-ért vállalja el a polgármesterséget, mint Bodor Ferenc, hanem felajánlja a 
tiszteletdíját. Úgy érzi, hogy ez egy kicsit etikátlan. Visszaélések történnek a Tiszaalpári 
Önkormányzatnál.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Konkrétan. 
 
Győri István, képviselő 
 
Kátai Istvánnak alá lett írva tűzifa utalvány és nem annak lett kiosztva a fa. Folyamatosan 
elköveti a polgármester úr ezeket a hibákat, és ezért tartja felelősnek a képviselő-testületet is, 
hogy engedi a polgármestert szabadon garázdálkodni. A szociális segély a ténylegesen 
rászoruló emberek segítségére van. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta dr. Vancsura Zoltán módosító javaslatát, miszerint a 26.§. d.) pontja 
törlésre kerüljön 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a módosító javaslatot. 
 
Szavazásra bocsátotta dr. Menyhárt Anett jegyző javaslatát, hogy 50% lenne a 21.§. (2) 
bekezdés a.) pontjában a támogatás a b.) pontban pedig 25% kapna és 75% - ot fizetne a 
kérelmező. A hatályát is: ennek alapján a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a módosító javaslatot. 
Szavazásra bocsátotta a módosított rendelet-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a 
rendelet-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
76/2017.(V.10.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 
rendelettervezetről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta, 
és azt elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek  
 
 
3.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés az Esze Tamás u. 82. sz. alatti ingatlan csapadékvíz elvezetéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 
Győri István, képviselő 
 
Nagyon sok épületet nagyon rosszul építettek meg itt Tiszaalpáron. Nagyon sok pincében 
megáll a víz. Ezt a 302e Ft + ÁFA sokallja egy ingatlanra, amikor egész utcában nincs 
kiépítve az árok sem. Meg van a megfelelő hely is, árkokat lehetne csinálni. Ahogy lehetne 
csinálni a Kádár Lajos utcába, a Budai Nagy Antal utcába vagy bármelyik utcába, ahol ilyen 
problémák vannak. Megérti az urat, ahol összefolyik a víz. Nála is össze felé folyik a víz elég 
szépen. Neki is 1m - es alap volt, most meg 50 cm, kénytelen volt maga körül töltögetni a 
házat, hogy ne öntse el a víz. Biztos van már olyan technológia, hogy le lehet szigetelni. 
Régen az volt, hogy a kazánházakat meg kellett emelni 50 cm-rel. Úgy érzi, hogy nagyon sok 
ilyen ember van. Először próbálkozzon meg az önkormányzat saját maga megcsinálni, mert 
vannak gépeik, most vettek markológépet is, amivel árkokat tudnak készíteni. Ha az Esze 
Tamás utcába a lakosságnak ez a problémája, akkor ne engedjék át egymáshoz az esővizet, 
hanem az árokba. Kénytelenek voltak ők is töltögetni, árkokat ásni, csatornát elvezetni. 
Először is árkot kell ásni. Nagyon büszkék rá, hogy szép a fű az utcán, de ha ezzel kárt 
okoznak, azt ne a közösséggel fizettessék meg. Először az önkormányzatnak ezzel kell 
próbálkoznia, és nem azzal, hogy 380e Ft – ot ingatlanonként rákölteni. Kapásból hoz 100 
ingatlan tulajdonost, akinél ugyan ez a probléma, hogy megáll a víz. Ez mindig probléma lesz. 
A szénáskertben is problémák lesznek még. Ezt gondolja végig a képviselő-testület, 
mindenkinek a saját területén kell elvezetni a vizet. 
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dr. Vancsura István, polgármester 
 
Kivételesen egyetért a képviselő úrral. Itt van egy árajánlat hozzá. Kicsit úgy tűnik, hogy 
nincs szinkronban a határozat-tervezettel. Ő a két árat, azt külön-külön munkának tudja. 
Egyszer van a vízelvezetés 88 méter az 240e Ft, és külön még a vízszintezés meg lehelyezése 
a csőnek az 302e Ft ez összesen az 542e Ft. 
 
Boris Ferenc, közterület-felügyelő 
 
Ez két módszer. A játszótér alatt van egy összekötő csővezeték a Nyárlőrinci csatornával. Az 
egyik módszernél ott hagynák a csövet, ahol van, a másik módszernél viszont lentebb tennék 
a csövet, mert nagyon fent van. Ez a két változat van. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Úgy gondolja, hogy ezt az önkormányzat meg tudja csinálni, ehhez nem kell külön 
vállalkozó. Gépek eszközök vannak, és ha még új csöveket kell venni, akkor is ebbe az 
összegbe belefér. 
 
Bartucz István, településüzemeltető 
 
Győri képviselőnek igaza van, hogy sok helyen van probléma. Már a képviselő- testület is tett 
olyan kijelentést, hogy meg kell oldani ezt a problémát. Próbáltak ehhez szakértőt kérni, ő is 
biztatta Boris Ferit, hogy próbálják meg olyan emberrel megnézetni, aki jobban ért hozzá, 
mint ők. Ez volt a legegyszerűbb megoldás,  esetleg annyit lehet belevinni, hogy a 
vállalkozónál csökkenteni azzal az árat, amivel ők be tudnak segíteni. Úgy gondolja 200e Ft-
ért nem szabad neki fogni olyan dolognak, amihez nem értenek. Az önkormányzatnál olyan 
alkalmazott nincs, aki ezt szakszerűen meg tudja csinálni. Vagy szembe néznek azzal, hogy 
jönnek az aláírások folyamatosan. Azért került a képviselő-testület elé, hogy lássa a testület, 
hogy ez egy valós probléma, és ez sajnos nem megy pénz nélkül.  Mindenkinek a problémáját 
persze nem lehet megoldani, el kell döntenie a testületnek, hogy ezt most megcsinálja vagy 
hallgatni fogja folyamatosan ennek a pár embernek a reklamációit. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Elolvasta a levelet, amit írt a kérelmező. Szépen le van írva, hogy ő volt az első, aki építeni 
kezdett abban az utcában. Folyamatosan épült be a terület, az ő szintje az múlandóvá vált. 
Önhibáján kívül került ebbe a helyzetbe, de azt tudni kell, hogy a faluban divat lett az 
esőelvezető árkokat betemetni. Ez érvényes minden utcára, gyönyörű szép kerteket csinálnak, 
nyírják a füvet. Fogják és betöltögetik, hogy ne kelljen kerülgetni, meg ráncigálni a fűnyírót. 
Divat lett parkolónak megcsinálni a ház előkerteket. Ha ez közterület, akkor minden képen az 
önkormányzat dolga, hogy azt rendezze. Ez az önkormányzatnak feladata, hogy elrendezze az 
esőelvezetést abban az utcában. Van árokmaró kanál, azt az utcát mindenképpen végig kell 
kanalazni, esőgyűjtő árkozni. Néha szokott arra járni és tényleg az –az egész szint eltolódás 
katasztrofális. Mindenféleképpen aszfaltozás előtt rendbe kell tenni, mert utána kár volna az 
új aszfaltot feldarabolni. Javasolja, hogy akár ezzel az ajánlattal, akár ha az önkormányzat 
hozzáfog. Nem is tartja olyan nagy összegnek, ahhoz képest amennyiért csinálták a 
csatornázást a faluban. 
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dr. Vancsura István, polgármester 
 
Változatlanul az a véleménye, hogy meg tudják csinálni. Tudni illik, két variáció van, ha 
felveszik a csövet, akkor újra kell szintezni, van szintező eszköz is és van olyan ember is, aki 
tud szintezni. De ha nem lenne szintező eszköz, akkor meg van vízmérték. Azzal a lejtés 
gyönyörűen meg lehet oldani, 100 méter nem akkora távolság. Az, hogy épségben sikerül-e 
kivenni a csövet, az már egy másik történet. Relatív, hogy sok vagy nem sok ez az összeg. Azt 
kell megnézni, hogy ha megcsinálják ezeket az árkokat, akkor mennyi vizet mentenek meg, 
aminek nem kell ezen a csatornán lemenni. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Mindenképen esőelvezető cső kell oda, ami elviszi a vizet. Az árok így is úgy is teli lesz, mert 
jobbról, balról oda folyik a víz. Valami csövezés kell, ami a játszóteret átszelő csőig elvezeti a 
vizet, volt ott egy akna is. Meg van az még? 
 
Boris Ferenc, közterület - felügyelő 
 
Csak az árok van, az derítő, ami volt a játszótéren, az megszűnt. Az helyett lett csinálva az a 
cső, ami átmegy a játszótéren. 
 
Győri István, képviselő 
 
Mindenkinek a saját vizét a saját portáján meg kell tartani, és erre törvény is van. Az eresz 
vizet sem szabad a másik portájára átengedni, ereszcsatornát kell építtetni, ezekre rendeletek, 
vannak és a rendeleteket be kellene tudni tartatni. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Annak idején az önkormányzat ingyen bérmentve megcsinálta az egész faluban. Szépen meg 
voltak csinálva az árkok, most meg lehet nézni hányan betemették. Akár kötelezővé is 
tehetnék, és akkor mindenki úgy építi ki az árkát, ahogy akarja, csak azon folyjon el a víz.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ha már csapadék víz elvezetésnél tartanak. A település más részein lévő kiépített csapadék 
víz elvezetők egyre jobban eltömődnek. Az idei költségvetésbe ez nem lett betervezve. De 
meg kell oldani, mert olyan mértékben el vannak dugulva, hogy a nagy mennyiségű esőt nem 
bírják elnyelni, pl.: Horváth doktor lánya Juditnak a házánál, ott nem folyik le, mert valahol el 
van dugulva. Ez a cső lemegy egészen az idősek otthona elé és ott válik nyílttá, az-az árok 
azért van olyan mélyre csinálva, mert abban szikkadna el a víz, ha eljutna odáig. Nemcsak a 
csöve, hanem a kürtőket is ki kell takarítani. Egyre több ilyen nagy mennyiségű csapadék 
esik, és nagy gondot okoz. Jövő évi költségvetésbe be kell tervezni. Javasolja, vegyék le 
napirendi pontról, mert véleménye szerint meg tudja az önkormányzat csinálni, amennyiben 
nem, akkor visszahozzák a következő ülésre. 
 
Győri István, képviselő  
 
A kiskocsma, ahol a benzinkút van, arról is jön cső és 1 méter szintkülönbséggel csatlakozik 
bele abba a nagy árokba. Oda egy derítőt kellene csinálni, hogy a vizet el tudják vezetni. Nem 
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tudják belevezetni ebbe a nagy csatornába, mert fél méteres szintkülönbséggel lett annak 
idején megcsinálva.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Következő költségvetésben ezt is meg kell nézni.  
 
Győri István, képviselő  
 
Annak idején a Vásárhelyi utcánál személyesen mutatta meg mit is kell ott csinálni, ott is 
betemették, el van dugulva az egész rendszer.  
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Javasolja az előterjesztést határidőhöz kötni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ha nem tudja megoldani az önkormányzat a következő képviselő - testületi ülésre akkor 
visszahozzák. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat- tervezetet, hogy az önkormányzat saját terhére 
próbálja megoldani. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
77/2017.(V.10.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az Esze Tamás u. 82. sz. alatti ingatlan csapadékvíz elvezetéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az Esze 
Tamás utca 82. szám előtti és a 84. szám melletti közterületről történő csapadékvíz 
elvezetéséről gondoskodjon. 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés köztéren felállítandó műalkotás szakvéleményének kéréséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Érdemes lenne azon elgondolkozni, hogy ide hátra általában nem egy forgalmas helyre 
berakni ezeket a műszaki alkotásokat, aminek nem csak művészeti, hanem egyéb értéke is 
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van, nem biztos, hogy jó dolog. Ezeket a településnek frekventáltabb, jártabb részére kellene 
hozni, hogy a lakossággal együtt éljenek. Nyílván azért rakják ki, mert szeretnének ezzel 
valamit hangsúlyozni, a lakossággal együtt élő dolgokra van szükség. Úgy, mint ahogy a 
tekerőlantos szobrot is kirakták. Nagyon szép színfoltja lett a falunak, rengetegen vannak 
olyanok, akik eddig azt sem tudták, hogy ő kicsoda, de most már tudni fogják. A településen 
átutazóknak is feltűnik ez a szobor. Javaslata lenne, hogy az Alkotmány utcában egy füves 
beugró közepébe, és ha még lesznek ilyen szobrok, akkor lehetne ezekbe a beugrókba egyet-
egyet tenni. Támogatom a szoborállítást és az ezzel járó a költséget is, de közelebb kerüljön a 
jártabb részhez. A kisiskolás is lássa és kérdezze meg a szüleitől, hogy ki ő? 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Ha egy történelmi személyiségnek a szobrát elhelyezik valahol a településen pláne egy ilyen 
megosztó személyiségét, mint Horthy Miklós, akkor azért ebbe jobban bele kellene gondolni, 
hogy milyen hatást vált ez ki a faluból adott esetben. Van-e olyan történelmi tény, ami 
összekapcsolja Tiszaalpárt Horthy Miklóssal. Kell – e feltétlenül foglalkozni azzal, hogy 
Horthy Miklós szobor legyen elhelyezve Tiszaalpáron. Ha a történelmi tényeket nézik, nem 
biztos, hogy minden tiszaalpári arra gondol, hogy milyen jó is volt neki, és nézheti, Horthy 
Miklós szobrát. Saját maga maximálisan ellenzi mindenféle ilyen megosztó történelmi 
személyiség szobrának az elhelyezését itt a faluban. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Horthy Miklós személye sok okból lehet megosztó, de tény, hogy az I. világháború után, ha 
nincs Horthy Miklós, akkor most nem kellene itt ülni és magyarul beszélni. Teljesen 
egyértelmű volt, hogy jöttek a Románok a Szlovákok, Szerbek ez köszönhető a dicsőséges 
Tanácsköztársaságnak is. A világ két dologtól félt akkor nagyon, az egyik a 17 éves orosz 
dolog, a másik a 19 –es Magyar Kommunizmustól. A Trianon ennek volt a gyakorlati 
következménye. Azt, hogy Horthy Miklóst különböző érvekkel illetik – doni katasztrófa – 
meg kell nézni a Horthy-korszak alatt lévő Kormányok tevékenységét, Bethlen Kormány stb., 
hogy mik történtek: iskolarendszer, közoktatás, közigazgatás, Magyarország világ első volt 
mindenben, akkor már a világ által elismert értékmérő pénze volt. Sok pozitív dolog fűződik a 
személyéhez, közvetve vagy közvetlenül. Néhány liberális Károlyi Mihálynak akar szobrot 
álltani, aki egy áruló volt. Tiszaalpáron közvetlen milyen tevékenység volt, amit hozzá lehet 
kötni, az - az Oncsa- házak, személyes közbenjárására épültek azok házak, az árvízkárosultak 
javára. Legjobb tudomása szerint fia Horthy István volt itt az avatáson. Horthy Miklós is részt 
vett egy átvonulás alkalmával, és megállt Tiszaalpáron. 

 
dr. Csernus Tibor bizottsági tag 18:55 órakor megérkezett a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottság ülésére, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma 5 fő 

 
Horthy Miklós személye mindenképpen alkalmas arra, hogy Alpáron szobrot állítsanak neki. 
El lehet vitatkozni, de az a korszak, ami a nevéhez köthető, egészen a világháború 
befejezéséig összességében pozitív korszak volt. Ő még beleveszi a zsidó-kérdést is, mert ez a 
másik nagy kérdés. Rengeteg zsidó megmentődött az alatt az időszak alatt. Igaz, hogy volt 
zsidó-törvény, de abban a korszakban nagyon sokan itt maradtak és megmenekültek.  
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Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Másik irányból is megvilágítaná a kérdést. Nem biztos, hogy büszke lenne arra, hogy Trianon 
után a náci Németország segítségével próbáltak területeket visszaszerezni, utána a náci 
Németországnak a kezét csókolgatták.  
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Éppen Horthy Miklós volt az, aki nem csókolgatta a kezét, hanem megpróbálta akár a kiugrást 
megszervezni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Miért nem oldotta meg? Akkor lett volna történelmi személyiség, ha a kiugrást meg tudta 
volna csinálni. Neki, amit a nagyapja és az édesapja elmeséltek, hogy – hogy éltek a falusi 
szegény emberek a Horthy rendszerbe, hogy  a 6-7-8 éves gyereknek el kellett állni szolgálni, 
mert nem tudta a család eltartani, el kellett állni azért, hogy ruhája, cipője legyen, és fel tudjon 
menni iskolába. Ez is a Horthy korszakhoz tartozik. Megosztó történelmi személyiség, ami 
kedélyeket borzol ebben a faluban.  Ő most egyik oldalra sem állva, tiltakozik az ilyen jellegű 
szobrok felállítása ellen. Ezzel az erővel Kádár Jánosnak is lehetne szobrot állítani, mert el 
lehet mondani azt, hogy a klasszikus kis ember, soha nem élt olyan jól, és soha nem fog olyan 
jól élni, mint a Kádár rendszerbe. Nézzék meg Tiszaalpáron 1970-től 1985-ig a lakások 
felépítését, és, hogy kik építették fel ezeket a házakat. A szegény emberek, mert volt rá 
lehetőségük. Bizonyos érdemeket bármelyik korból, bármelyik diktatúrából ki lehetne 
ragadni, hogy kinek mi a pozitívuma, és állítsanak neki szobrot. Ismeri a falu bizonyos 
részének a véleményét: ilyenből is olyanból is, ő nem tudja támogatni azt, hogy ilyen 
megosztó személyég szobrát kitegyék a faluba. 
 
Győri István, képviselő 
 
Polgármester úrral nagymértékben egyetért, csak azzal nem ért egyet, hogy ezt a művészi 
alkotásnak nevezett gipszöntvényt.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Nem gipsz, csak le van egy fehér anyaggal vonva, ami időt álló. 
 
Győri István, képviselő 
 
A Horthy Egyesület tagja Erős Erzsébet hozta ide Tiszaalpárra. Abban a szerencsés 
helyzetben van, hogy ő találkozott vele, és meg kérdezte tőle, hogy az önkormányzatnak ez 
pénzbe kerül-e? Azt a választ kapta, hogy egy forintjukba nem kerül. Horthy Miklós az 
árvízkárosultaknak épített egy házsort. Abban az időben az ország gazdaságosan működött, 
annak ellenére, hogy hadisarcot fizettek. Akkor nagyon sok földtulajdonos volt, és nagyon 
keményen dolgoztak, hogy ez meglegyen. 

 
(hangzavar) 

 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Szünetet szeretne kérni. 
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Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke 19:05 órakor 10 perc szünetet rendelt el. 
Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke 19:15 órakor folytatja a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottság ülését. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Megkérné képviselő urat, hogy senkit vallási és politikai hozzátartozásában ne bántson meg, 
és ne forszírozza ezeket a témákat. Maradjanak a témánál, úgy gondolja, hogy személyes 
érintettség nincs senki részéről. 
 
dr. Vancsura  Zoltán, a bizottság tagja 
 
Azt gondolja, hogy elég zavaros kép alakult ki Horthyról. Leginkább Kiss Lajos úr szájából 
hangzottak el demagóg jelzők. Ő azokat az érveket hangoztatta, amit a kommunista 
diktatúrában próbáltak beléjük verni. Ezek nem igazak. Sajnos a mai oktatási rendszer és a 
mai köztudat sem alakította ki még a megfelelő igaz képet. Ennek nagyon sok oka van 
leginkább a bársonyos átmenetnek a legfőbb oka. Ha itt egy véres átmenetet sikerül kicsikarni 
a kommunista diktatúrából, akkor sokkal hamarabb valós kép alakulhat ki a kommunista 
diktatúra előtti állapotról. Azt mindenképpen ki kell kérni feltétlenül, hogy egy lapon meri 
valaki, bárki is említeni Horthyt - Kádárral, itt gyakorlatilag egy nemzet mentőt és egy haza 
árulót próbált itt valaki egy lapon említeni. Ez felfoghatatlan, hogy ma még van valaki, aki ezt 
mondja és ezt egy faluért megválasztott tisztviselő mondja. Nagyon jól tudja mindenki, hogy 
mind az I. mind a II. világháborút nem Magyarország kezdte. Gyakorlatilag az I. és a II. 
világháborúban Magyarországnak üzentek hadat a Nyugat-Európai országok, Magyarország 
csak védekezett. Ebben a védekezési mechanizmusban az I. világháború végén Osztrák-
Magyar birodalom, és Németország hódított területeken állt mikor békét kért. Ebből a nyerő 
pozícióból született egy olyan béke diktátum, ami egyértelműen a magyarságnak 
kipusztítására törekedett. Ha nincs a Horthy rendszer egyetlen egy ország nem lett volna 
képes túlélni, amit Magyarországgal Trianonba elkövettek, elvették a területek 2/3-át, az 
ásványkincseket, az úthálózatok, vasút vonalak javát, a lakosságról nem is beszélve. Ezt 
követően jött a gazdasági világválság, ami nemcsak Magyarországot, hanem az USA-t is 
megrázta, és ebből a negatív helyzetből tudták 20 év alatt annyira stabilizálni a helyzetet, 
hogy Magyarország Európának fajsúlyos országa lett. Mátyásig visszamenőleg nem 
találnának senkit, aki erre képes lett volna és ők megcsinálták. Látják, hogy a rendszerváltás 
óta több mint 20 év alatt mi történt. Végigraboltak, leszereltek mindent a románok egész 
Tiszántúlon a Duna-Tisza közéről még a megmaradó Magyarországot is teljesen kifosztották, 
kirabolták. Ebből a pozícióból teljes mértékben stabilizálták az országot. Az, hogy a szegény 
ember nagyon szegény volt, az Széchenyi idejében is megvolt, Mátyás Király idejében is 
megvolt. Ez egy óriási ferdítés, hogy ő bármiféle nemzet rontást követett volna el. Pont 
ellenkezőleg, az oktatásban, az egészségügyben, a jog terén, óriási munkát végeztek, azok 
után, hogy szétesett az Osztrák – Magyar Monarchia. Gyakorlatilag nem is volt érdemi 
magyar központú közigazgatás, újra kellett szervezni. Hihetetlen munka volt. Ha ugyanez 
most Magyarországra rátörne, garantáltan nemzet halál, olyan, hogy eltűnne a magyarság pár 
évtized alatt. Többpártrendszer volt, az egy igazi plurális demokrácia volt abban az időben. 
Volt olyan, hogy vagyoni cenzus, szerinte ezt ma is be kellene vezetni. A mai magyar 
demokráciának az a legfőbb hibája, hogy belepróbál beszélni olyan is a politikába, aki soha 
egy vasat nem tett bele a közösbe. Ezt a fajta szegény ember féle politizálást nagyon nem jó 
csinálni. A mai magyar politika is próbálja ezt a nincstelen rétegnek kiszolgálni az igényét és 
ezen megy tönkre a mai magyar politika is. Ezt követően a II. világháború után mi történt? A 
megmaradó magyarságot is ez a rohadt kommunista diktatúra, kivitte, kideportálták 
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Szlovákiába. Százezreket kideportáltak, micsoda megtorlás volt, hány embert felakasztottak, 
hány embert kivégeztek a kommunisták abban az időben.  
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Zolikám nagyon elmélyültünk ebbe a kérdésben.  
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Ez az igazság, nem mond hazugságot, történelmi igazságokat mond.  
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Ez nagyon messze van a történelmi igazsághoz. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Itt úgy sikerült kommunizmust csinálni, hogy lesöpörték a padlást. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Nagyon egy nézőpontból van megvilágítva a dolog. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Buta nincstelen emberek cselédek irányítottak a kommunista diktatúrában. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Egyetlen egy nézőpontból sem akarja megvilágítani. Megosztó személyiség.  
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Tessék olyat mondani a történelemben, aki nem, a magyar ember ilyen, ha három ember van 
és összeül akkor háromféle véleményt képvisel. Tessék mondani egy ilyet, akire kicsit is azt 
lehet mondani, hogy nem megosztó személyiség. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Írjanak ki egy népszavazást, hogy akar-e a falu ilyet. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Úgy gondolja, hogy szavazzanak, mert erről mindenkinek meg van a maga véleménye. Kádár 
egy nemzetgyilkos, nemzet rontó aljas áruló volt. Magyarországon diktatúrát csinált, beverték 
annak a fejét, aki mást mondott, a paraszt embert is megnyomorították. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Ez nem magyar akarat volt, ezt Jaltában döntötték el. 
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dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Képtelenek vagyunk 20-30 év elteltével a rendszerváltás után élhető Magyarországot csinálni 
ebből az országból. Horthyéknak annyival könnyebb volt, hogy ott mindenki tudta a helyét: 
ha valaki szegénynek született, az is maradt. Ebben nem Horthy a hibás, ő megmentette az 
országot. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Miért nem hozzák nyilvánosságra az ügynöklistákat? 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Ha az államigazgatási rendszert megváltoztatták volna, akkor nem lett volna bizonyos 
embereknek arra lehetősége, hogy iratokat megsemmisítsenek. A zsidó-kérdés is óriási tévhit, 
amíg Horthy hatalmon volt, egyetlen zsidót sem deportáltak. Megpróbáltak a háborúból ki 
ugrani, nem sikerült neki, hogy miért nem sikerült neki, mert katonai puccsot követtek el. 
Bevonultak a Németek a hadsereggel az élen, és eltávolították a hivatalából Horthyt, a 
gyermekét elrabolták, Szálasit ültették a helyére. A Don - nál 200 ezer ember meghalt, de ez 
nem Horthynak a bűne.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Folyamatosan elhangoznak mindenki részéről igazság-elemek, rész igazságok, ezekből lehet 
ezt a képet összegyúrni. Ha valaki ezt a beszélgetést figyelte, akkor már az egész Horthy-
korszak, Horthy személyisége kielemzésre került. Természetes, leszögezhető, vannak pozitív 
fejlemények ebben az időszakban, ezek a pozitív fejlemények értékelhetők, mint ahogy a 
történelem értékelte is. Nem azt kellett volna csinálni a magyar politikai elitnek, mint ami 
bekövetkezett Bethlen vonatkozásában, hogy öngyilkosságot követett el, mikor látta azt, hogy 
ez az út amire ez az egész történet vezetett ez egy hatalmas pusztulással lesz egyenértékű, de 
ezt Horthy is látta. Ennek ellenére tovább ment. El lehet magyarázni azt, hogy 1941-ben 
próbált kiugrani, de ez egy lehetetlen vállalkozás volt abban a politikai szituációba. 
Természetesen tett erre kísérletet, megpróbálta, de egy komplett generáció szárad a lelkén. Ez 
viszont egyértelműen személyesen akkor is köthető hozzá. Beszélgetni lehet róla, lehet pozitív 
dolgokat mondani róla, de szobrot nem. Akik ezt átélték, azok számára sem tekinthető olyan 
pozitív személynek, hogy szobrot emelnének róla. Per pillanat nem is aktuális ez a kérdés és 
nincs is olyan jellegű probléma, vagy helyzet, ami miatt ezt fel kellene vetni. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Magyar Nemzet cikke: azok a náci katonák, akik városról városra járva több mint egy millió 
embert öltek meg Kelet-Európában nem vad emberek voltak, hanem intelligens hazafiak, akik 
úgy gondolták, hogy a hazájukért cselekszenek. Ezt a kijelentést nem akárki tette, hanem az 
egyetlen még élő Nünbergi ügyész. A 97 éves magyar származású Benjamin B. Ferenc 
nemrégiben interjút adott. Erre visszakérdezett a vad emberes kifejezésére a cikkíró, majd 
aztán visszakérdezett maga a náci emberek felett eljárt ügyész. Azt mondja: úgy gondolja, 
hogy azok, akik ledobták Hirosimára az atombombát, azok vad emberek? Elárulok valamit, 
amire sok-sok év alatt jöttem rá, a háború az egyébként a tisztességes embereket is képes 
gyilkossá változtatni, minden háború és minden tisztességes embert. 
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dr. Vancsura István, polgármester 
 
Mindent az adott történelmi helyzetben kell értékelni, a Doni kivonulást is. Trianonig 
visszanyúlnak a szálak, az egy óriási seb volt a magyar valóságba. Mindenki emlékszik a 
„hiszek egy”-re az iskolákba. Azok, akik ezen nőttek fel, azok így tudták. Az ő generációja 
már ugyanezen a hazugságon nőtt fel, amit a fia elmondott. Vagy van igazság vagy nincs, 
részigazság nincs. Horthyt is a maga korában kell értékelni. Amit kormányzóként eltöltött, 
egyértelműen pozitív. Meg kell nézni, közigazgatását, a pénzrendszert vagy azt, hogy a 
pedagógusoknak milyen bére volt. Persze sodródtak a világháborúban. Ma ugyanez megy, hál 
istennek, még nem fegyverrel. Nem kell népszavazás, itt el tudják dönteni. Azt kéri, hogy 
szavazzák meg. 
 
Győri István, képviselő 
 
Elhangzott, hogy fasiszta, szocialista, kommunista: világ proletárjai egyesüljetek. 
Gyurcsánnyal is ez a baj. A Tiszaalpári Önkormányzattal is ez a baja, hogy Szécsényit ide 
hozzák Vajda Márta helyett. Beszélik azt, hogy ki meg hogyan, miként él, napszámos vagy 
nem napszámos. Akik annak idején elmentek 1-2 hónapot dolgozni, azok, megkeresték az 
egész éves élelmiszert. Most megkeresik-e az emberek? Volt egy vörös terrorizmus is, meg 
egy fehér terrorizmus is. A fehér terrorizmusnak jelei is vannak, mert a Tőserdőben Francia 
Kis Mihály el van temetve, sírja van. Itt van közöttük az - az ember, akinek ő köszönheti azt a 
meghurcoltatást, amit kapott. A polgármester kérdezze meg, milyen hatása volt a rendőrségre, 
majd ő elmondja. Erkölcstelen nem tudott volna lenni, mint ők. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Győri István képviselőtől megvonná a szót. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
A helyszínnel kapcsolatosan volt egy módosító javaslata. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat- tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– nem fogadta el az előterjesztést: 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásban végzett 
 munkáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 
Hozzászólás nem történt.  
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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 – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
78/2017.(V.10.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásban végzett munkáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának tagja által 
készített 2016. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testületnek. 
 
 
6.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázatról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Két határozat-tervezet van. A piros vonallal jelzett az a tervezet? Eddig arról volt szó, hogy 
külterületeken lesz megvalósítva a kerékpárút, belterületen lévő kerékpárútról nem volt szó. A 
belterületen lévő piros vonal mit takar? 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Az a fő cél, hogy összekössék a belterületet a külterülettel. Belterületen csak kijelölés lesz 
néhány helyen, pl.: Csokonai utca. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Gyakorlatilag csak egy sárga vonal lesz. 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Van ahol igen, van, ahol rendesen ki kell építeni. Pl.: Bajcsy Zs. utca. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Az új út mellett is van kiépítésre lehetőség, mert a hely engedi. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
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Milyen hosszú lesz ez az út? 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Előre számítások szerint 7-8 km lesz, az összeses kerékpárút, a kijelölés és az építés. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ma volt a megyei közgyűlés és az államkincstárnak egy tájékoztatója. A megyében eddigi 
beadott pályázatok mind nyertek. Az orvosi rendelőre már kaptak igenlő tájékoztatást, 
nemsokára jön az iskola is. A 2015-2016 –os rövidesen indul. A kerékpárútnak május 28. a 
beadási határidő. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Úgy látja, hogy a Polyákfaluból jön a kerékpárút: teljes mértékben új út lesz?  
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Igen. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Még a faluba becsatlakozása előtt át kell menni a vasúton? 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Ott feljön majd a vasút mellé és a Balassa utcán fog majd kijönni. Nem kell át vinni a 
vasúton. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Nem kell átvinni, meg lehet oldani? 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Nem kell átvinni, úgy gondolják, hogy igen meg lehet oldani. Balassa utcánál kijön és a 
Táncsics utcába csatlakozna be.  
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Akkor nincs olyan veszélyeztető pont, hogy át kell menni a vasúton.  
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Ahol át kell menni a vasúton, az kint van külterületen a vadászháznál. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Nagy-György falurészhez és a Polyákfaluhoz menne ez a kerékpárút. Továbbra is 
hangsúlyozza, hogy a Bokrosi útra fontosabb lenne a kerékpárút, mert itt elég széles az út 
ahhoz, hogy kikerüljék a kerékpárosokat ezen a részen. A bokrosi úton az a baj, hogy keskeny 
is az út, munkahelyek is vannak, le sem húzódnak az autók, sokkal balesetveszélyesebb. Most 
egy olyan út mellé akarnak, kerékpár utat építeni ahol effektív megadja a szélessége az útnak 
azt, hogy biztonságosan ki kerülje az autós a kerékpárost. A másik útrészen ahol sok 
kerékpáros közlekedik, és sok a munkahely is, azon a szakaszon lehetetlen a kerékpáros 
közlekedés, oda sokkal fontosabb lenne a kerékpárút. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az lett volna jó, ha mind a három beleférne ebbe a költségvetésbe, de sajnos nem fér bele. 
Azért maradt az el, mert az majd egy országos kerékpárút része lesz. Pillanatnyilag ezt a 
kettőt kell megépíteni.  
 
Győri István, képviselő 
 
Egyetért Csernák Zsolttal. A Király-sarok felé kellene vinni a kerékpárutat. A 
Kiskunfélegyházi út és a vasúti töltő között több száz m3 üres árok rész van, amiben rengeteg 
sitt van, ami nem lett elszállítva és azt most még egyszer lehessen értékesíteni, ott meg lehet 
emelni a szinteket, és ez plusz pénzhez jutatja azokat az embereket, akiknek ez az érdekük. 
Csongrád felé a Kőrös- Torok egy turisztikai centrum. Gondolják végig, mert plusz pénzről 
van szó a háttérben. Itt a pénzről szól megint a játék, és nem arról, hogy a tiszaalpári 
embereknek mik az érdekük, ott nagyon sok munkahely van.  
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
Korábban volt már a képviselő-testület előtt, a geodéziai felmérések már erre az érintett 
szakaszra elkészültek, az önkormányzat már kifizette.  A MATIC Kft. külterületi telephelye 
előtt szeretnének egy átkelőt létesíteni, ezzel meg lenne oldva a munkások kerékpárral való 
közlekedése, és nem kellene járdát sem kiépíteni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Javasolja, hogy vizsgálják meg azt a lehetőséget, hogy a Bokrosi úton ne csak a 20 tonnás 
tábla legyen ki, hanem tiltsák ki a teherautókat. A központba ahol most a 20 tonnás tiltás tábla 
van, oda tegyenek ki egy teherautó tiltó táblát is, kivéve célforgalommal. Mert úgy 
keresztülhajtanak a falun, mint annak a rendje.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta az I. határozat- tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 
 



 

 

22 

 

79/2017.(V.10.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázatról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
Terület- és Területfejlesztési Operatív Programban (TOP-3.1.1-16) a „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című pályázaton pályaművet nyújtson be bruttó 435.000.000- Ft 
összköltséggel, br 435.000.000,- Ft igényelt támogatással.  
Benyújtani tervezett pályázat címe: Belterületi kerékpárút hálózat fejlesztés Tiszaalpáron 

A projektmenedzsment tevékenység ellátására igénybe veszik a Bács- Kiskun Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft. munkáját, konzorciumi együttműködési megállapodást kíván 
kötni a határozat melléklete szerinti tartalommal.  
 
Dr. Vancsura István polgármestert hatalmazza fel a Képviselő- testület, hogy a pályázat 
előkészítési munkáiban eljárjon, a pályázat benyújtásához szükséges véglegesítő nyilatkozatot 
illetve minden szükséges dokumentumot aláírjon, a szükséges nyilatkozatokat megtegye. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a II. határozat- tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
80/2017.(V.10.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázatról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a TOP-
3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályaműve kapcsán a 
tervezői ajánlattételi felhívást az alábbiak részére küldje meg: 

- Utas- Group Kft. (6000 Kecskemét, Felsőszéktó 103/2.) 
- Delta Plan Tervező Bt. (6400 Kiskunhalas, Erdei F. tér 6/c. II/36.) 
- Liszkai Bt. (6200 Kiskőrös, Bethlen G. u. 26.) 
- Celica 2004 Bt. (6034 Helvécia, Gazdasági dűlő 36/a.)  

 
Az árajánlatnak tartalmaznia kell: 

o engedélyes tervkészítés  
o kiviteli tervkészítés 
o közműegyeztetések lebonyolítása 
o árazatlan és normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes árazott 

tervezői költségvetés 
o engedélyes eljárás lefolytatása 
o a pályázatban kötelezően elkészítendő Kerékpárforgalmi Hálózati Terv 

tanulmány elkészítésben közreműködés, KKK tervzsűri eljárásrendnek 
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megfelelő tervzsűrin a műszaki tartalom és a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv 
képviselése, megvédése 

o biztonsági audit lefolytatása 
 
 
7.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpár 0125/24 hrsz.-ú területre vonatkozó használati 
 megállapodásról  
 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 – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
81/2017.(V.10.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpár 0125/24 hrsz.-ú területre vonatkozó használati megállapodásról  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
tiszaalpári 0125/24 helyrajzi szám alatti ingatlan vonatkozásában a csatolt térképmásolat 
alapján a használati megállapodást fogadja el. Hatalmazza fel dr. Vancsura István 
polgármestert a fent jelölt ingatlanra vonatkozó használati megállapodás aláírására. 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés gyereknapi programokról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A korábbi években Tavaszköszöntő címen rendezték meg ezt a rendezvényt, de a 
látogatottsága nem volt az igazi, ezért javasolják azt, hogy tartsanak gyereknapot. Nyilván 
való, hogy ahol a gyerekek megfordulnak, ott a szülők is. Nagyobb a látogatottsága egy 
gyereknapnak, mint egy Tavaszköszöntőnek. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Május 28-ra a gyermek horgászverseny van kitűzve. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Sokallja a rendezvényeket. Más faluban egy falunapot tartanak, és arra koncentrálják az 
összes pénzt, és egy sokkal nívósabb, nagyobb gázsijú fellépőket tudnak hívni, ami több 
embert vonzana. Úgy látja, hogy szétaprózzák a rendezvényre szánt pénzeket. Most 
gyereknap, augusztusban falu nap, Mihály-nap. Nem tudja, az idén kapnak-e pályázati pénzt 
rá? Ez a három rendezvény 1,5 millió Ft-ba benne van. Úgy gondolja, hogy egy rendezvényre 
kellene koncentrálni ezeket a pénzeket.  
 
Győri István, képviselő 
 
A Bársony Mihály talapzata belekerült 1 millió Ft-ba. Társadalmi munkában meg lehetett 
volna csinálni 30e Ft-ért, akkor maradt volna a gyerekeknek is. El kellett volna, számolni 
ezzel a pénzel. Ez a program legalább a gyerekeknek van. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Az - az 1 millió Ft át lett utalva az önkormányzatnak. 
 
Győri István, képviselő 
 
Vissza lett adva? 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Igen, mert a civil egyesület így kaphatott pénzt. 
 

(hangzavar) 
 

dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Ha háromszor ennyi pénzük lenne, az is kevés lenne ahhoz, hogy kulturális programokat 
szervezzenek a faluba. Valamilyen édességárus, büfé lesz- e ezen a programon? 
 
Kerekes András, hangtechnikus 
 
Csernák Zsolttal is egyetértek, meg magával is, aki szervezi. 450e Ft- ért annyi játék lesz, 
amivel 80-90 gyerek tud egyszerre játszani. Amit dr. Taricska Tibor, alpolgármester úr 
megemlített, hogy édességárus. Vasárnap kint volt a búcsúba és volt szerencséje látni, hogy a 
gumicukorból 10 deka 600 Ft – ba került. Réczi Zoli reális áron, 3.500 Ft körüli áron fogja 
adni, valamint itt fizet iparűzési adót, itt költi el a pénzt, itt él a család Tiszaalpáron. Lesz 
nagyon jó gyerekzenekar, egyik Szegedről, másik Kecskemétről jön. Lesz tánccsoport, bohóc, 
aki lufikat fog hajtogatni a gyerekeknek. Ha kihozzák a gyerekeket, kijönnek a szülők is, most 
ezt a koncepciót próbálják.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Ő abból indult ki, hogy 400-500e Ft volt tavaly a Tavaszköszöntő és szinte senki nem volt, 
persze időjárástól is függ. 
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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 – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
82/2017.(V.10.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a gyereknapi programokról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a következő döntést hozta: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a gyereknapi programokról szóló előterjesztést megtárgyalta azt az 
előterjesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadja. 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Trianoni megemlékezésről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Kerekes András, hangtechnikus 
 
Felmerült több fellépő részéről, illetve van egy pedagógusszervező, aki szeretné kérni, hogy 
ne 15:00 órakor, hanem 14:30 órakor kezdődjön a megemlékezés. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat- tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
83/2017. (V.10.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Trianoni megemlékezésről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a következő döntést hozta: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Trianoni megemlékezésről szóló előterjesztést megtárgyalta azt az 
előterjesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadja. 
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10.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés rendezvénysátor üzemeltetéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Megjegyzésképpen mondaná, hogy az ő hozzászólását kiemelték: felajánlotta tagi 
igénybevételének jogát, átengedi Petőfiszállásnak itt 20-ai ünnepségről volt szó, nem pedig a 
Mihály napról. Illetve a rendezvény sorozatban a Tiszaalpárnál egy nap szerepel a 
2017.09.30. és ez nem egynapos ünnepség, hanem három, és nyomatékosították, hogy erre a 
rendezvényre viszont szeretnék a rendezvénysátort elkérni és természetesen meg is kapták. 
Igény merült fel, hogy a sörpad garnitúrát növeljék, azért lett megszavazva az 1 millió Ft, ami 
annak a beszerzési költsége. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Ami a gyereknapból megmaradt 150 e Ft, abból lenne finanszírozva. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat- tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
84/2017. (V.10.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a rendezvénysátor üzemeltetéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
Rendezvénysátor üzemeltetési megállapodás 3. sz. módosításában foglaltak értelmében a 40 
db sörpad garnitúra beszerzéséhez, annak költsége lakosságszám-arányos megosztásának 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatát terhelő összegéhez. 
 
 
11.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Alpárfeszt 2017 rendezvény támogatásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 
Hozzászólás nem történt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a I. határozat- tervezetet. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
85/2017. (V.10.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az Alpárfeszt 2017 rendezvény támogatásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Sánta Zoltán és Bodor Ádám az Alpárfeszt 2017 nevű program szervezőinek támogatási 
kérelmet megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a rendezvény 
megvalósításához 30 000 Ft támogatást biztosítson a Gyereknapra biztosított előirányzat 
terhére. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a II. határozat- tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

86/2017. (V.10.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az Alpárfeszt 2017 rendezvény támogatásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Sánta Zoltán és Bodor Ádám az Alpárfeszt 2017 nevű program szervezőinek színpad 
használatára benyújtott kérelmét támogatja, a rendezvény idejére a színpad használatát 
biztosítja. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
              dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 

2. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan, 

3. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 

4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, elektronikusan, 

5. Bartucz István településüzemeltető 

6. Kerekes András hangtechnikus 

7. Irattár  
 

 
12.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a 2017. évben megrendezni kívánt XXIV. Tiszaalpári 
 Alkotótáborról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
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 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 
dr Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Korábban ennek a lebonyolítása az iskolához kötötten történt, ebben az esetben is? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Nem. Az előterjesztésben annyi elírás van, hogy  17-ig fog tartani, nem 16-ig. 
 
Győri István, képviselő 
 
Annak idején hölgy volt Tiszaalpáron a belső ellenőr, ha annak valaki a jelentést elolvasta, 
akkor látta, hogy az is le van írva, hogy a bizonylati fegyelem a tiszaalpári önkormányzattal 
sajnos nagyon sok kívánnivalót hagy maga után. Most is ezt látja. Ezt a rendezvényt csak 
Biczók Mihály kedvéért támogatja. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat- tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

87/2017. (V.10.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a 2017. évben megrendezni kívánt XXIV. Tiszaalpári Alkotótáborról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a „A 2017. évben megrendezni kívánt XXIV. Tiszaalpári Alkotótáborról” 
szóló előterjesztést megtárgyalta azt az előterjesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadja. 
 
 
13.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Ágoston Béla kérelméről: a 30/2017. (II.15.) Kth. határozat 
 kapcsán készült értékbecslés elkészültéről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 
Győri István, képviselő 
 
Igaz, hogy ez nem üdülő körzet, ami most eladnak, de 1 méterrel odébb üdülő körzet van 
annak 1000 Ft/m2. Eladják fele árért, ám legyen. De elvárná, a hivatal részéről, mivel 2000 m2 
– ről van szó, hogy ki tudják mérni, egyik oldalt 5 méter hosszan, másik oldalon 20 méter 
hosszan, 1000 m2 eladó. Nem érti, hogy arra a területre miért van szüksége, mert ott 
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törvénytelenség történt, az már tudott. Nem tudja, hogy utólag tudja – e, a polgármester úr 
legalizálni a szennyvízberuházást. Nem tudja, hogy a sógor, koma, jó barátság a tiszaalpári 
lakosságnak mennyibe fog kerülni? Üdülőtelket mennyiért adnak el? Házhelyet mennyiért 
adnak el belterületen frekventált területen? Inkább azt mondjad, hogy sógor, koma, jó barát, a 
klientúrádat építed. Köszöni szépen Vajda Márta családja nevében, hogy felajánlottad, hogy a 
Tiszaalpári Önkormányzat hallottjának tekinti Mártikát, mert nem ajánlottad fel. Igaz, hogy a 
múltkor nem volt magnó szalag, de a polgármester úr kezdeményezi, hogy Mártikát a 
Tiszaalpári Önkormányzat saját hallottjának tekinti, mivel annyi munkát elvégzett itt 
Tiszaalpáron. Ő is megszavazta. Igaz, hogy a magnó ki volt kapcsolva, de van itt 
huszárbecsület.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Megkérdezték a családot, a keresztfiát, azt mondta, hogy ők vállalják a temetési költségeket.  
 
Bartók István, a bizottság tagja  
 
Neked a rokonod, miért nem ajánlottad fel te? 
 

(hangzavar) 
 

dr. Vancsura István, polgármester, Kiss Lajos és  Bartók István  bizottsági tagok elmennek. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 20:28 órakor bezárta határozatképtelenség miatt. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  Csernák Zsolt Sándor  :/                                           /:  dr. Vancsura Zoltán:/ 
       a bizottság elnöke                                    a bizottság tagja 

 
 


