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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 2061-2/2017. 
 
 
 

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

Bizottságának 2017. május 12-én 19:00 órakor tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  Ajtai Elemérné, Bartók István 
  Kiss Lajos (4 fő) 
  dr. Menyhárt Anett jegyző 

dr. Vancsura István polgármester 
  Győri István képviselő 
 
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
   Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
   Bálint Ágnes köztisztviselő 
   Bartucz István településüzemeltetési előadó 
   Kapus Márta köztisztviselő 
   Kerekes András hangtechnikus 
    
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: dr. Csernus Tibor, Kézsmárki László, dr. Vancsura 
Zoltán 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 19:11 órakor megállapította, hogy a bizottság 4 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Ajtai Elemérné bizottsági tagot. 
Megkérdezte elfogadja-e a felkérést?  
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Győri István, képviselő 
 
A múltkor már letárgyalták, akkor megállapították, hogy 546 Ft/m2. Annyit szeretne kérni, 
hogy döntsék el, mennyi m2 adnak el belőle. Ki lehet mérni mérőszalaggal Boris Ferinek meg 
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Bartucz Istvánnak is, bárkinek. Ne utólag mondja el a polgármester úr, hogy mekkorát adtak 
el belőle. 
 
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 Ágoston Béla kérelméről: a 30/2017. (II.15.) Kth. határozat kapcsán 
készült értékbecslés elkészültéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

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

 
3. Bejelentések 

 
Zárt ülés 

 
4. Előterjesztés „Pedagógusok a kistelepülésekért” díjról 

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

5. Előterjesztés Mogyoró Mariann és Radu Loredan által benyújtott helyi lakáscélú 
támogatás igényléséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  

 
 

 
1.) 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 
 
Elvárná, hogy a polgármester úr elmondja, mennyi m2 szeretne ebből eladni? Két porta rész 
van 10-15 m-re a mezsgyehatártól a Tisza felé. A másik házrészt is el szeretné adni, mert arra 
azt mondaná, hogy ne adják el. Esetleg ott az Újfalui Tanácsházánál épülhet még valami, és 
2-3 garázst ott még ki tudnak alakítani. Ha az első házrészt eladják, az rendben van. 
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Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
Az előterjesztésben egy rajz szemlélteti azt, hogy tulajdonképpen egy négyszöget szeretnének 
eladni Ágoston Bélának, ami korábban is ahhoz a telekhez tartozott, csak 1981-ben 
kisajátításra került. Ha megnéznek egy térképet, akkor azon látják, hogy az összes teleknél 
lehetne egy egyenes vonalat húzni, kivéve ennek a kettőnek. 
 
Győri István, képviselő 
 
Azt szeretné kérdezni, hogy mind a kettőt el szeretnék adni? 
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
Nem mind a kettőt csak az egyiket. 
 
Győri István, képviselő 
 
Akkor megint marad egy beugró. 
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
Így van. 
 
Győri István, képviselő 
 
Rendben van, ennyit szeretett volna kérdezni.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat- tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozta: 
 
88/2017.(V.12) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Ágoston Béla kérelméről: a 30/2017. (II.15.) Kth. határozat kapcsán készült 
értékbecslés elkészültéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek Ágoston Béla 
kérelmét, valamint a beérkezett árajánlatokat az önkormányzat tulajdonában álló 1698 hrsz.-ú 
ingatlan egy részének eladása vonatkozásában. 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 30/2017. (II. 15.) Kth. határozatában elfogadott terület megosztásával egyetért és az 
alábbiakat javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek:  

• kérje fel Dr. Vancsura István polgármestert a telekalakításhoz szükséges földmérési 
munkák Pozsár Péter földmérővel történő elvégeztetésére- annak árajánlata alapján. 
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• hatalmazza fel Dr. Vancsura István polgármestert, Ágoston Béla vevővel való 
adásvételi szerződés aláírására az alábbiak figyelembevételével: 
- Az adásvételi szerződést, valamint a hozzá kapcsolódó jogi, földhivatali 

feladatokat a vevő által felkért ügyvéd készíti elő/végzi el, a vevő saját költségére. 
- A telekrész bruttó 549 Ft/m2 áron kerüljön értékesítésre, amelynek pontos mérete 

a földmérést követően válik ismertté. 
- Az adásvételi szerződés tartalmazza, hogy a vevő a szerződés aláírásával vállalja 

az ügyben, Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat részére felmerült költségek 
vételárral egyszerre történő kiegyenlítését (értékbecslés díja, földmérő munkadíja, 
földhivatali szolgáltatások költségei) 

 
 
2.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Beszámoló a Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség 2016. évi működtetéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az előterjesztés nem tartalmazza a jegyzőkönyvet, úgy gondolja, azt illet volna mellé tenni. 
Ott született egy javaslat arra vonatkozóan, hogy javasolják a bérleti díjnak a megemelését. 
Ugyanis az 500 Ft/ha nagyon kevés, ennyi év után. 20.000 Ft/ha javasoltak megállapítani. 
Erre kérték fel Dr. Csernus Tibor ügyvéd urat, hogy ezt a levelet fogalmazza meg. Miután ez 
megtörtént átolvassák és egyet értenek vele, akkor küldik tovább. Nem tudja ez a fogalmazás 
hol tart, mert még nem találkozott vele. Megkéri képviselő urat, hogy sürgősen készítse el. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Kik voltak jelen? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Tiszaalpár, Tiszasas, mert a Magyar Állam megint nem képviseltette magát. Évek óta mióta 
Seres Robi nincs, azóta nem volt itt Magyar Állam képviselete. A két önkormányzat döntése 
mindenképpen a többséget tartalmazza. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Ez mikor történt? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az előterjesztésben szerepel a dátum, hogy mikor volt az ülés. 
 
Kiss Lajos,a bizottság tagja 
 
2017.03.23-án. 
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Bartók István, a bizottság tagja 
 
Akkor már illet volna elkészíteni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Illet volna az ideje, hogy elkészüljön, de biztos elfoglalt az ügyvéd úr, ez pedig nagyon fontos 
lenne. Várta volna a választ, hogy hol tart ez a levél. Az ő javaslata az volt, hogy amennyiben 
nem fogadja el, akkor mondják fel a szerződést. Arra való hivatkozással, hogy annak idején 
úgy került a képviselő-testület elé ez a pályázati kiírás, hogy bármelyik fél mondja fel a 
szerződést, kártérítésre nem tarthat igényt. Ez nem került bele a szerződésbe, pedig szerinte 
nagyon lényeges dolog, mert éppen ez a gondjuk vele, hogy határozott idejű szerződés. Egyes 
jogászok azt mondják, ilyet határozott idejűbe nem lehet bele írni. Miért ne lehetne, ha két fél 
egyet ért, akkor bármit bele lehet írni. Ezek a pályázati feltételek a BÁCS-HOSZ -hoz 
elkerültek, a BÁCS-HOSZ így fogadta el. Tavalyi évben, szóban kérték a bérleti díj emelését, 
hogy legalább 1 millió Ft/év legyen a bérleti díj, azt elutasították. A Gyói polgármester úrnak 
az volt a véleménye, hogy írásban tegyék ezt most meg, erre valami választ kell, hogy 
kapjanak, ha elutasítják, akkor azonnali hatállyal mondják fel a szerződést. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Az a baj, hogy ez, egy kalapba megy. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Amit eladnak területi jegyet, azt Alpárra a Holt-Tiszára adják el. Legjobb tudomása szerint 
450 körül van az éves területi jegy, ami elkelt, és ezt meg kell szorozni 21.500 Ft – al. 
 
Győri István, képviselő 
 
Ez ildomos lett volna akkor, mikor a szerződés megköttetett 5 éves intervallumon belül. 
Akkoriban tárgyalásokat folytatott Dr. Fehérvári ügyvéddel, egy ilyen alkalomra meghívta a 
polgármester urat is, aki el is ment. Megkérte nézze meg, hogyan tudnak rajta fogást 
gyakorolni, akkor be is terjesztette a képviselő-testület elé, akkor ő mondta, hogy ezt a 
szerződést meg lehet támadni, azzal az indokkal, hogy 25% - nál kevesebb bérleti díjat kértek. 
Dr. Vancsura Zoltán mondta, hogy a képviselő úr támadja meg a saját pénzén, ehhez a 
képviselő-testület nem kell. Ennek volt előzménye is, magán tulajdonból visszavette a Holt-
Tiszát, hogy állami tulajdon legyen.  
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Ez mind nagyon szép és nagyon jó, amit a Győri képviselő úr elmondott, de a Tisza még sincs 
Tiszaalpár tulajdonában. Az viszont tudva lévő, hogy Tiszaalpár tulajdonos. Azt nem tudja, 
hogy akkor mi lenne, ha Tiszaalpár felmondaná a szerződést. Olyanra emlékszik a 
szerződéssel kapcsolatban, hogy ha letelik a szerződési időszak, akkor mindenféle követelés 
nélkül kerül vissza az önkormányzat tulajdonába. Azóta nagy érték múlást követett el, mert 
lehet látni, hogy megugrottak a horgász - halász vizek értékei, meg maga a hal értéke is. Azért 
meggondolandó, hogy ilyenbe belemenjenek - e? Tiszasas mit javasol? 
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dr. Vancsura István, polgármester 
 
Egyetértett azzal, hogy emeljék meg a bérleti díjat. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Hivatalos levélben ügyvéddel kell beterjesztetni, hogy a bérleti díjat megemelik. Ki kell várni, 
hogy mit lépnek jogilag rá. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Eltelt már jó néhány hét és ez a levél még mindig nem készült el, a képviselő úrnak mint a 
Tulajdonosi Közösség képviselőjének a határozatot végre kell hajtani. 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Bejelentések 
 
Győri István, képviselő 
 
Ma végig ment az Esze Tamás utcán, és a 82 szám alatti lakos kérheti a segítséget, a többi 
tulajdonos előtt tökéletesen lefolyhatna a víz. Egy ingatlan előtt sincs árok. Ami elszomorítja, 
hogy a kövesút nagyon rossz. Elgondolkodott rajta, hogy a polgármester úr mindig mondja, 
hogy pályáztatni kell az utakat, de Tiszaalpár Önkormányzata ezt már megpályáztatta. A 
képviselőknek azt kellene mondani, hogy erre tegyenek 5 cm aszfaltot, 3 cm koptató réteget 
mindösszesen 3000 Ft/m2 árért. Ez körülbelül kerülne 4 millió Ft – ba, ezt nem kellene 
pályáztatni sem. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Az összeg nagysága miatt közbeszerzést kell kiírni. 
 
Győri István, képviselő 
 
Nem kell közbeszerzés. Ezek az önkormányzati utak már meg vannak tervezve, azokat az 
önkormányzati utakat kell meg terveztetni, ami földút. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Jegyző asszonyt kérdezni, kell közbeszerzést kiírni? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Az adósságkonszolidációs pénzről beszélnek most, nem az Esze Tamás utca konkrét 
példájáról. Ennek a pénznek az elköltése közbeszerzés hatálya alá tartozik. 
 
Győri István, képviselő 
 
Külön is szét lehet bontani? 



8 

 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Van az egybeszámításnak a szabálya. Olyat nem lehet, hogy utcánként hirdeti meg, nem tudja 
reális-e amit mond, de ha egy utca közbeszerzési értékhatár alatt van, akkor a hatóság kijön, 
leellenőrzi, megállapítja, hogy a közbeszerzést megsértették, megbüntetik, megbírságolják és 
lehet, hogy az egészet vissza kell fizetni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Sok utca végénél, de főleg a Kádár Lajos utca végén elég nehéz kilátni. Személyautóval 
semmi gond azzal, de traktorral már nem annyira jó. Azokat a fákat fel kellene nyesni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Jogos a felvetés, az ő balesete is azt bizonyítja, hogy nem lehet kilátni annál az utcánál. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Ilyen például a Petőfi utcáról való kihajtás az Ady utcára. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Ha kész lesznek az utcák, akkor valamiféle lépést kellene tenni az ellen, hogy a falubeli 
sofőrök, akik nem Tiszaalpári cégnél dolgoznak, ne az utcákba álljanak meg a nagy autókkal. 
Egyrészt nem ide fizetik a súly adót, másrészt pedig tönkre teszik az utakat. Javasolta a 
múltkor is, hogy a mellékutakra ki kellene tenni a teherautóval behajtani tilos jelzésű táblát, a 
főutakon pedig ne csak a 20 tonnás tiltó tábla legyen kint, hanem a teherautóval behajtani tilos 
jelzésű tábla is. 
 
Kerekes András, hangtechnikus 
 
A Deák Ferenc utcában lakó gyerekes szülők nevében szeretné megkérdezni, hogy az utca 
elejére, közepére, végére lehetne-e fekvő rendőrt telepíteni. Mi kell ehhez? Ugyanis az autók 
80-100 km/h – val száguldoznak az utcába. Sajnos az nem működik, hogy ő veszi fel telefonra 
és eljuttatja a megfelelő szervekhez, mert még ő üti meg a bokáját. A sebesség korlátozó 
táblát nem tartja jó ötletnek. A fekvő rendőrt tartaná jó megoldásnak. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Utána néznek. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A régi temető ügye már régi kérdés, úgy látja, nem nagyon történik vele semmi. Régen volt 
egy olyanról szó, hogy kegyeleti parkká fogják alakítani, de abból sem lett semmi. Szeretné 
javasolni, hogy gyorsítsák fel ezt a dolgot, a sírhantokat el kellene egyengetni, a fejfákat pár 
évig megőrizni. Az akácfákat ki kellene szedni és csak pár darab díszfát kellene oda ültetni, 
ezek után sokkal jobban karba lehetne tartani ezt a területet. 
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Győri István, képviselő 
 
Kint volt a főtemetőbe, és elvitte hátra az elszáradt koszorúkat, de olyan konténerek vannak 
ott, amiket elszállítani nem lehet. Egyetlen - egy konténer van olyan állapotban, amit a gép 
felbír emelni, a másik kettő az ramaty. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A temetőt kérték tulajdonba az egyháztól, tulajdonba nem adták csak 20 éves használatra. Ez 
idő alatt bármit csinálhatnak vele, nyílván kegyeleti park lenne a legpraktikusabb. Az ott lévő 
sírok nagy része olvashatatlan, mindig csodálkozik, mikor halottak napján a sírokon 
megjelennek a gyertyák. Lezsák Sándorral végig járták, hadisírokat kerestek, de nem lehetett 
elolvasni. Arról voltak tervek, hogy kegyeleti parkká, hogyan tudják átalakítani, mert sajnos 
mást nem tudnak vele csinálni, mert nem adta át ez egyház. A sírokat már át lehetne helyezni, 
de annak tudomása szerint költsége van, nem egyszerű. Sokkal egyszerűbb lenne díszfákat 
telepíteni és parkká alakítani, ami egy kegyeleti parkhoz illik.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A fejfákat még meg lehetne hagyni attól függetlenül, hogy olvashatatlan, mert a 
hozzátartozók lehet, hogy tudják merre keressék.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Jegyző asszonyt szeretné megkérni, hogy egyik képviselő-testületi ülésre kerüljön ez 
beterjesztésre. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Ha a hantok eltűnnének, akkor egyszerű volna karbantartani ezt a területet. Akácfákat teljesen 
kiszedni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
A Bokrosi határút mellett lévő sír, az nyílván van tartva ugye? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Igen. 
 
Győri István, képviselő 
 
Vigyázni kell, mert zsidó sírok is vannak. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Magyar sírokra nem kell vigyázni csak a zsidó sírokra. Miért emeli ezt így ki képviselő úr? 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A földutakkal kapcsolatban: az egy dolog, hogy karbantartják, de múltkor is mondta már, 
hogy nagyon sok helyen az ágak belógnak. Személyautóval el lehet menni, de már nagyobb 
járművel nem, mert megakad a tükör. Tud olyan mezőgazdasági vállalkozót, aki az 
önkormányzati úton végig ment és ahol nem tudott elmenni ott lefűrészelte a fát, mert más 
lehetősége nem volt.  
 
 
Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 19:48 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább 
munkáját. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 
 


