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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 2347/2017. 
 
 
 

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

Bizottságának 2017. június 9-én 17:00 órakor tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  Bartók István, dr. Csernus Tibor 
  Kézsmárki László, Kiss Lajos (5 fő) 
  dr. Menyhárt Anett jegyző 

dr. Vancsura István polgármester 
  dr. Taricska Tibor alpolgármester 
  Győri István képviselő 
 
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
   Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
   Molnár István Belső Ellenőr 
   Bartucz István településüzemeltetési előadó 
   Kapus Márta köztisztviselő 
   Kerekes András hangtechnikus 
   Tóth Tibor rendőr alezredes 
   Török Roland körzeti megbízott 
   Hekkelné Gyovai Mónika 
   Kovácsné Hamerli Adrienn 
   Maléth Edit 
   Dobosné Dobák Mária 
   Patainé Szabó Klaudia 
   Andóné Gyovai Melinda 
   Nemes Imre 
   Gyovai-Bodák Irén 
   Szabó Zoltánné 
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tag: dr. Csernus Tibor 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: Ajtai Elemérné, dr. Vancsura Zoltán 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 17:20 órakor megállapította, hogy a bizottság 4 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kiss Lajos bizottsági tagot. 
Megkérdezte elfogadja-e a felkérést?  
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
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. Rendőrségi beszámoló Tiszaalpár Nagyközség 2016. évi közrend-közbiztonsági 
helyzetéről  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

2. Előterjesztés a 2017/2018-as óvodai nevelési év előkészítéséről, tájékoztató szülők 
kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

3. Előterjesztés az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2016. 
évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

4. Előterjesztés a kerékpárút nyomvonaláról  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

5. Előterjesztés a TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázat tervezői feladatainak ellátására 
vonatkozó ajánlatkéréséről  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

6. Előterjesztés az adósságkonszolidációs pályázat megvalósításához szükséges 
módosításokról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

7. Előterjesztés arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

8. Előterjesztés Kaczibáné Bartucz Nikolett vételi szándékáról a 0274/146 hrsz-ú 
ingatlan vonatkozásában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

9. Előterjesztés Bársony Melinda kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
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10. Előterjesztés Kádár Lajos Nyugdíjas Klub rendezvény költségeinek biztosítására 
vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

11. Előterjesztés Kecskeméti Református Gimnázium oktatási intézménnyel való 
együttműködési megállapodás megkötése tárgyában az iskolai közösségi szolgálat 
közös lebonyolításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

12. Előterjesztés haszonbérleti szerződés felmondásának kezdeményezéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

13. Előterjesztés az Árpád Művelődési Ház terembérleti díjainak emeléséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 

14. Bejelentések 
 
 
1.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Rendőrségi beszámoló Tiszaalpár Nagyközség 2016. évi közrend-
 közbiztonsági helyzetéről  
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Tóth Tibor, rendőr alezredes  
 
Köszöni a meghívást. Annyit szeretne hozzátenni az írásos beszámolóhoz, hogy a 2016-os 
évben Tiszaalpár területén 79 a regisztrál bűncselekmények száma, ami növekedést mutat az 
előző évekhez képest. Ennek nem az - az oka, hogy ténylegesen ennyivel növekedett a 
bűncselekmények száma, hanem ez egy technikai dolog. A Magyar Rendőrség egy hivatalos 
statisztikai rendszerrel dolgozik, ez a rendszer úgy működik, hogy akkor kerül be a 
statisztikába az adott bűncselekmény, ha befejeződik a nyomozása. Van, hogy több év múlva 
kerül be az éves statisztikába. Jelen esetben, Tiszaalpár Nagyközség területén a tavalyi évben 
január 1-jétől december 31-ig 57 db a keletkezett bűncselekmények száma, de nem ez a 
hivatalos statisztika. Ebből 12 a közlekedési jogsértés, ittas járművezetés, illetve közlekedési 
baleset gondatlan okozása, 45 az olyan jellegű, amely klasszikus bűncselekménynek 
tekinthető: a vagyon elleni, személy elleni bűncselekmény. Nincs olyan növekedés, mint a 
számok alapján azt gondolnák. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Kérése lenne: Tiszaalpár - Kiskunfélegyháza út vonatkozásában elég sok a baleset. Valószínű, 
az autósok is követnek el hibákat, de az út állapota bizonyos szakaszokon nagyon rossz, még 
normál vezetésnél is, ha az út vizes nagyon hamar előfordul baleset, még halálos baleset is. 
Közösen kellene ennek az útnak a javítását kezdeményezniük. Úgy tudja, hogy ebben az 
évben be van tervezve Kiskunfélegyházától a Vízműig terjedő szakasz javítása. 
Kiskunmajsától Szolnokig nagyon forgalmas a keresztút, ami igénybe van véve. Vannak 
olyan szakaszai, mint pl.: a 44-estől Kerekdombig, az áthajtás nagyon veszélyes. Közös 
kérelemmel kellene az illetékesekhez fordulni, hogy ezekkel jó lenne, ha történne valami. 
Látják, hogy létesülnek új utak, ugyanakkor ezek járhatatlanok, nem beszélve a Bokrosi útról, 



5 

 

aminek az állapota katasztrofális. Egy közös levelet kellene megfogalmazni, ebben szeretné a  
támogatást kérni.. 
 
Tóth Tibor, rendőr alezredes  
 
Ennek semmi akadálya. A statisztikák alá fogják támasztani a jogos igényt. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Nagyon értékes, jó beszámoló, köszöni szépen. Minden adat jól kiolvasható belőle. 
 
Győri István, képviselő 
 
Köszönti az alezredes urat, nagyon jó beszámolót adott, de ezeknél a számoknál sokkal több 
bűncselekmény, szabálysértés történik itt, Tiszaalpáron. Nagyon szomorú kimondani, de 
intézményi szinten is, a Tiszaalpári Önkormányzatnál a lopás olyan szinten működik, hogy a 
legutóbbi fakitermelésnél is a 40m3 fa 25m3 fejében lett értékesítetve.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Képviselő úr tegyen feljelentést, ne itt vádaskodjon alaptalanul. 
 
Győri István, képviselő 
 
Többször fordult az ügyészséghez és a rendőrséghez is, de eltitkolták a polgármester úr 
csínytevéseit. Mi is történt még Tiszaalpáron, szeretné a polgármester úr tisztességét 
bemutatni. Megtörtént a jármű önkényes eltulajdonítása a Tiszaalpár Önkormányzat berkein 
belül, munkaidő után. Összetörték és 500.000 Ft – os kár keletkezett, a polgármester úr 
próbálta eltusolni. El lehet tusolni az ügyeket, de ha ez rendszeresen bekövetkezik Tiszaalpár 
vonatkozásában, akkor úgy érzi, hogy nem tudnak példát mutatni Tiszaalpár lakosságának. 
Nem arra kell ösztönözni az embereket, hogy ellopják önkényesen az autókat. A polgármester 
úr felelőtlensége az is, hogy kiküld olyan embert a géppel dolgozni, akinek még jogosítványa 
sincs. Biztos, hogy valahova fordulni fog, hogy a polgármester urat meg tudjuk fékezni. 
Nemrégiben kezdeményezték a polgármester úr leváltását, de sajnos nem sikerült, mert 
Csernák Zsoltit kiküldte Dániába, hogy ne legyen meg az 5 szavazat. Azért kezdeményezték a 
leváltást, mert az óvodánál és az önkormányzatnál napkollektor beruházás történt, aminek a 
bekerülési költsége 15 millió Ft volt. A polgármester úr kétszer fizette ki ezt az összeget 
egyszer a fővállalkozónak egyszer az alvállalkozónak. Az önkényes intézkedés törvénytelen. 
Úgy érzi, a polgármesternek, mint első számú embernek, vezetőnek erkölcsileg morálisnak 
kellene lenni és példát kellene mutatni. Törvényi keretek között kell működtetni a Tiszaalpári 
Önkormányzatot. Nem a jegyző asszonyt és mindenkit terrorizálva. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Nem akar reagálni, mert bolondokkal nem szokott foglalkozni. Úgy szokta hívni a bizottsági 
ülést, hogy tébolyda. Győri képviselőnek az a fix ideálja, hogy a polgármester lop, csal, 
hazudik. Majd a bíróságon bizonyítsa ezeket, mert ezek nagyon komoly vádak, és ezennel 
visszautasítja. 
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Bartók István, a bizottság tagja 
 
Bárki bemehet a rendőrségre, gondolja, nem zavarják el. Képviselő társuknak is jogában áll 
bemenni, és a feljelentést megtenni. Ha már itt vannak ennél a stílusnál, azt szeretné kérdezni, 
hogy a rendőrség tud-e olyanba segíteni, amikor az ülések a képviselő társuk trágárságai miatt 
levezethetetlennek. Az elnök úr hiába szólítja fel, hogy hagyja el a termet, nem hagyja el a 
termet.  
 
Tóth Tibor, rendőr alezredes  
 
Minden magyar állampolgárnak joga van bármilyen jogsértést bejelenteni az illetékes 
nyomozóhatóságnak, a szükséges vizsgálatot meg kell tenni. Egy önkormányzati 
beszámolóban nem érzi magát felhatalmazottnak arra, hogy egy ilyen kérdésben válaszoljon, 
hogy milyen lépéseket lehet tenni egy önkormányzati képviselővel szemben. Természetesen a 
rendőrségnek vannak lehetőségei. Magyarországon a rendőrség a törvény alkalmazására van 
hivatva. Minden esetet külön kell vizsgálni. 
 
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: 
 
97/2017.(VI.09) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a rendőrségi beszámoló Tiszaalpár Nagyközség 2016. évi közrend-
közbiztonsági helyzetéről  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Kecskeméti Rendőrkapitányság Tiszakécske Rendőrőrs által készített Tiszaalpár 
Nagyközség közbiztonsági helyzetéről, a Kecskeméti Rendőrkapitányság közbiztonság 
érdekében 2016. évben tett intézkedéseiről, az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 
beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.  

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Török Roland szeretne szólni a bizottsághoz, pár percben. 
 
Török Roland, körzeti megbízott 
 
Tisztelettel köszönti a polgármester urat, képviselő- testület tagjait, vendégeket. Kezdésként: 
egy kicsit visszautazás a múltba. 2006-ban került Tiszaalpárra, a Kiskunfélegyházi 
rendőrkapitányság dolgozójaként. 2008. június 1-jével Timafalvi László Kiskunfélegyháza 
rendőrkapitánya bizalmat adott azzal, hogy ő Tiszaalpáron körzeti megbízott legyen. Eltelt 
sok-sok év, voltak sikerek és kudarcok, de úgy gondolja, hogy a 9 év alatt inkább 
pozitívumok történtek, mint negatívumok. Sajnos 2015-ben jött egy olyan döntés amelyben 
Tiszaalpár Kiskunfélegyházától elcsatolásra került. Ez érintette a rendőrséget is, így 
átkerültek Tiszakécskére. Sajnos 2 év alatt nem találta meg számításait. Arra a döntésre jutott, 
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hogy a rendőri munkáját tovább folytatná, de már más településen, más városban. Visszamegy 
Kiskunfélegyházára dolgozni. Ezen döntését a Megyei Rendőrfőkapitány Úr, Dávid Károly 
Tábornok Úr elfogadta. 2017. július 1-jei hatállyal Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányságon 
fog dolgozni. Így Tiszaalpár körzeti megbízottja már a múlt lesz. Bármikor bármi probléma 
van, nyugodtan forduljanak hozzá, ha tud, akkor segíteni fog. Meg szeretné köszönni az eltelt 
9 évet. További sok sikert kíván. El nem szeretne költözni, továbbra is a családjával együtt 
Tiszaalpáron szeretnének maradni.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Meg szeretné köszönni Rolandnak a közel 10 éves munkáját. Sok sikert kíván. 
 
Tóth Tibor, rendőr alezredes  
 
Nagyon sajnálja, hogy Roland így döntött. Ezúton be is szeretné jelenteni, hogy a pótlása már 
megtörtént, 1-2 hónapon belül fog érkezni egy új kolléga a Csongrádi Rendőrkapitányság 
állományából. 
 

 
dr. Csernus Tibor bizottsági tag 17:23 órakor megérkezett a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottság ülésére 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma 5 fő 

 
2.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a 2017/2018-as óvodai nevelési év előkészítéséről, tájékoztató 
 szülők kérelméről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A buszjáratot felmérte az óvoda, a szülői kérelmek alapján nem szükséges. Június 30 – ig 
kérte a VOLÁN, hogy hozzanak határozatot. Felolvasná a határozat-tervezetet. Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő – testülete az intézménybe szállítását és 
hazaszállítását biztosító, a település meghatározott buszmegállóit érintő reggeli és délutáni 
buszjárat megszüntetését kéri a 2017 – 2018 – as nevelési év kezdetétől. Van még egy 
kérelme az intézményvezetőnek, a dajkaállásra, hogy a nyugdíjasnak kifusson az éve. 
Amennyiben engedélyezi képviselő-testület, akkor nem a június 30-i lenne a határidő a dajka 
létszám keretének csökkentésére, hanem december 19. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Részt vett a Pitypang csoport SZMK ülésén, kivétel nélkül valamennyi szülő jelen volt. 
Egyértelművé vált számára, hogy a szülők és a gyermekek számára egy ilyen döntés, amit 
korábban hoztak, hogy egy csoportot megszüntetnek, 2 óvó nénit és egy dajkát elküldenek, ez 
egy nagyon durva beavatkozás. Ha megnézik a gyermek létszámokat, valóban a 2,5 évesek 
azok, akik tudják biztosítani azt a létszámot, ami a 7. csoport működését indokolja. 2,5 éves 
gyermeket is fel lehet venni. Úgy gondolja, hogy ami az óvodában van szakmai és emberi 
gondoskodás ez valószínűsíti azt, hogy ezek a gyermekek óvodába fognak menni. Ha 6 
csoportra osszák a gyermekeket, akkor 28 felett van a létszám, de ha 7 csoportra osztják, 
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akkor 25-re jön ki. Nem mindegy az, hogy hány gyermekkel foglalkozik egy óvónő. A 
támogatást utólag megkapja az önkormányzat. Van másik érv: az új óvoda. Nem véletlen 
igyekeztek, hogy még 2 csoporttal bővítsék a meglévő 5 csoportot, azért, hogy valamennyi 
gyermek elférjen. Valamennyi gyermek szakszerű és szeretetteljes gondoskodást kap. Arra 
kérem a bizottságot, hogy fontolja meg, a korábbi döntésüket módosítsák meg, és a 7 csoport 
maradjon. Bízik benne, hogy az óvodát ezen a szinten meg tudják tartani. 
 
Molnár István, Belső Ellenőr 
 
Ezt a kérdéskört két oldalról közelítette meg: szakmai és pénzügyi. Mindkét megközelítés 
jogszabályokra alapozott. Szóban is ismerteti, mert az élőszónak nagyobb súlya van, és a 
félreértéseket is elkerülhetik. Az Mötv. 119.§. (3) bekezdése kimondja, hogy a jegyző köteles 
gondoskodni az olyan belső kontrollrendszer kialakításáról mely a rendelkezésre álló források 
szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását garantálja. Melynek része a 
belső ellenőrzés is. Az Mötv. 115.§.-a kimondja, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának 
a biztonságáért a képviselő-testület a felelős, a gazdálkodás szabályszerűségéért pedig 
polgármester. Először a szakmai oldalt szeretné megvilágítani. A tanévkezdésről szóló 
tájékoztatóban az intézményvezető asszony az augusztus 31 – i záró létszámot 160 főben 
állapította meg. Az iskolába menők létszámát pedig 45 főben jelölte meg. További óvodai 
nevelésben 116 fő vesz részt. Ez hibás, mert nem 116 csak 115 fő. Az iratanyag szerint 55 fő 
kisgyermek szülei kérték a felvételt, de az 55 főből 10 fő csak az, aki 2018-ban tölti be a 3 
éves kort, amikor kötelező felvenni. Szintén hibásan számolt az intézményvezető asszony, 
mert 161 fővel számolt, ami helyesen csak 160 fő. Az új felvételű gyermekek számának 45 
főnek kellene lennie. Van 5 fő SNI - s gyermek, kérdőjellel a 6. Vélhetően nem tudta az 
intézményvezető asszony, hogy hány fő lesz az SNI - s gyermek. A tényleges csoport létszám 
október 1- jén nem éri el a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 190. tv. 4 sz. mellékletében 
megadott maximális csoport létszámot, a 25 főt, plusz a fenntartó által engedélyezett 20 % - 
os túllépés ez összesen 30 fő lehetne csoportonként. A jogszabály ezt alátámasztja, ő még a 
jogszabályon túl azt is ellenőrizte, hogy 2016 - ban a csoportlétszámok, hogyan alakultak. 
Arra jutott, hogy 23,29 fő/ hó, 21,14 fő/hó, 19,33 fő/hó. 21,71 fő/hó. Teljes évet tekintetve az 
átlagos csoport létszám pedig 14,2 fő. Ebben a létszámban azok is benne vannak, akiket a 
szülők nem mondtak le, de óvodában nem voltak. Semmi nem indokolja szakmailag azt, hogy 
a február 22-ei döntést megváltoztassa a képviselő-testület és visszaállítsa a 7. csoportot, ez 
teljeséggel indokolatlan. Pénzügyileg is megvizsgálta. Az óvoda költségvetésében 6 óvodai 
csoporttal számolt az önkormányzat, hiszen érvényes döntésre alapozta. Kérdés: a 7 csoport 
visszaállítása a költségvetési egyensúlyt veszélyezteti-e, illetve a többletköltséget fedezné-e. 
A polgármester úr által az iskola működtetésére félretett 25 millió Ft, amit fedezetül szánt, 
erre azt kell mondania, hogy nem fedezné. Szakmailag teljes mértékben sérti a gazdálkodás 
szabályait az, hogy egy bizonytalan forrásra biztos kötelezettséget vállaljanak, márpedig a 7. 
csoport visszaállításával ezt történne, ezt elleneznie kell úgy bizottságnak, mint a testületnek, 
mert a testületnek felelőssége van a gazdálkodásban. A források szabályszerű, gazdaságos, 
hatékony és eredményes felhasználását is sérti, továbbá szűkíti az önkormányzat mozgásterét 
azzal, hogy indokolatlan bérkifizetésekre pazarolja el a pénzét. Ha a 25 millió Ft-ot nem 
kellene az iskolára fordítani, akkor örülhetne az önkormányzat, hogy van ennyi tartaléka, mert 
most csak 1,3 millió Ft tartalék van, ami önmagában sérti a gazdálkodás szabályait. 
Semmilyen körülmények között nem tanácsolná a 7. csoport visszaállítását. Javasolja, hogy a 
bizottság ne támogassa a 7. csoport visszaállítását. 
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dr. Vancsura István, polgármester 
 
Köszöni belső ellenőr úrnak a részletes számítást, de a gyermek nem csak pénzből áll. Úgy 
gondolja, hogy mivel az iskolát elveszítették, mondhatja azt, hogy az iskolával való 
kapcsolatuk arra degradálódott, hogy ünnepségek, rendezvények szervezésében részt vesznek. 
Nem szeretné, hogy az óvodával is ilyen kapcsolat alakuljon ki. Számtalan dolgot fel tudna 
még sorolni amellett, hogy egy óvónőre, egy dadára hány gyermek jut. Úgy emlékszik, hogy a 
költségvetésből 14 millió Ft - al kellene kiegészíteni ha 7 csoport marad, ugyanakkor ha a 
létszám emelkedni fog, márpedig a 2,5 évesekkel emelkedni fog, akkor, igaz, hogy utólag de 
visszakapják a pénzt. A támogatást megkapják a gyermekekre. Az óvodától megvonni ezt a 
pénzt nem éppen humánus eljárás lenne. Azt javasolja, vonják vissza a korábbi döntésüket. 
 
Patainé Szabó Klaudia, a lakosság részéről 
 
Annyit szeretne röviden hozzátenni, hogy megértik az anyagi vonzatát, de a gyermekek nem 
számok. Itt nem számokról van szó, hanem a gyermekeik életéről, a testi - lelki és fejlődési 
biztonságukról, amit 28 – 30 fős gyermeklétszámmal nem tudnak garantálni az óvónők. Ezek 
a gyermekek tanulási - beilleszkedési zavarokkal küzdenek. Legyen egy olyan ember, akiben 
megbíznak a szülők, gyermekek, mert ez az óvodai csoport egy család. Nem lehet azt 
megtenni, hogy egy nagyobb létszámban elveszítve mindent, amihez hozzá vannak szokva, 
sem fizikálisan, sem lelkileg nem fogják bírni. A gyermek a legfontosabb az életünkben. 
Szeretné megkérni a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy változtassák meg a döntésüket. Még 
24 gyermeket is nehezen tudnak ott altatni, 28-at szinte lehetetlen. Iskolaérettek lesznek a 
gyermekek, nem fognak tudni eljutni arra a szintre, ahol már iskolaérettnek megfelelő egy 
gyermek. Sokat kell velük foglalkozni. Ez 6 csoporttal lehetetlen. Mind szakmailag, mind 
emberileg, ez egy nagyon rossz döntés, hogy a 7. csoport szűnjön meg.  
 
Molnár István, Belső Ellenőr 
 
Tisztelt bizottság a kedves szülő által elmondottak nem számokkal, nyilvántartásokkal, 
tényekkel alátámasztott szavak, mondatok. Sosem volt 28 gyermek. Az általa vizsgált adatok 
szerint 19-21-23 a gyermeklétszám. Szó nincs arról, hogy a gyermekek egymás lábát 
taposnák, de arról sincs szó, hogy az óvodapedagógusok nem tudnák ellátni a feladatot a 
gyermekek érdekeinek sérelme nélkül. Nem véletlenül vannak leírva a törvényben ezek a 
számok. Hangulatot lehet kelteni, de a költségvetés annyi amennyi. Megnézték azt, hogy a 
2018-as költségvetési törvény milyen adatokkal készül, nem lesz adakozás. A költségvetésben 
nem lesznek olyan juttatások, amelyeket könnyű pénznek nevezhetnének, pláne, hogy a 
költségvetés a stabilitását segítené. A törvényalkotók apellálnak az önkormányzatok 
szakszerűségére, minden lehetőségét kihasználni a gazdálkodásnak, óvatosság, takarékosság, 
hatékonyság stb., már majdnem azt sugallja, hogy a versenyszférához hasonlóan kellene az 
önkormányzati szférának szemlélnie és gondolkodnia. Ilyen közegben felelőtlenség lenne a 7. 
csoport visszaállítása.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az, hogy törvényalkotók hogyan állnak az oktatáshoz, azt látják. Elveszik az iskolát. Egy 
olyan településen van kertészetük ahol a lakosság létszáma 800 -1000 Fő körül van. Ott 
először elment az iskola, elment az óvoda, elment a templom, elment a kocsma, most bezárt 
az utolsó bolt is. Ezeken a településeken mi várható? Azt látja, hogy ez a kormányzati 
szándék a kisebb településekkel, nem szeretné, ha ez a település is így járna. Természetesen a 
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törvény alkotóknak nem gondjuk, de nekünk gondunk az, hogy gyermekeink a lehetőségekhez 
képest megfelelő oktatásban, óvodai nevelésben részesüljenek. Erre kötelességük előteremteni 
a pénzt, ez az egyik legfontosabb feladat. 
 
Szabó Zoltánné, dajka 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Szakmai szempontból szeretné ezt az egészet 
elmondani és nem kételkedik a Belső Ellenőr úr szakmaiságában. 10 éve dolgozik az 
óvodában. Jelenleg is 25 gyermek van a Katica csoportban. A tavalyi évben 27 gyermek volt. 
A téli időszakban vannak a megfázásos betegségek, ami azt jelenti, hogy ilyenkor nincs teljes 
létszám, mert beteg gyermek nem lehet az óvodában. Az ő csoportjukban is volt olyan, hogy 
20 gyermek aludt ott, ami azt jelentette, hogy biztosítani kellett az ebédeltetést, és az alvást. 
Ebédeltetés után az egyik óvónő kimegy a gyermekekkel, a másik bennmarad és a létező 
összes asztalt, székekkel együtt összepakolják, hogy a 20 - 22 ágyat le tudják rakni a földre. 
Úgy fekszenek a gyermekek, mint a heringek, mert a ruhájukat sem tudják odarakni a kis 
székre, mert nincs hely. Nem akkora a csoportszoba, hogy 28 gyermeket be tudjanak oda 
pakolni. Lehet, hogy négyzetméterben jól hangzik, de meg kellene nézni működésében, 
amikor ott van a rengeteg gyermek. Csak akkor tudják biztosítani a testi, lelki és szellemi 
biztonságot, hogyha van hely, kell olyan hely, ahol építeni, társasjátékozni tudnak. És van egy 
alapfelszereltsége az óvodának. Nem tudja, hogy a Belső Ellenőr úrnak van- e gyermeke? 
 
Molnár István, Belső Ellenőr 
 
Igen van, unokája is, akik óvodások. 
 
Szabó Zoltánné, dajka 
 
Gratulál. Viszont ő még mindig azt mondja, hogy egy hetet, vagy egy napot mikor működik 
az óvoda meg kellene nézni, hogy mi folyik ott. 
 
Molnár István, Belső Ellenőr 
 
Volt kint az óvodába. 
 
Szabó Zoltánné, dajka 
 
De bent a csoportban, altatásnál - ebédeltetésnél. 
 
Molnár István, Belső Ellenőr 
 
Nem egyszer volt az óvodában, mindenféle időpontban. Ne vegyék beképzeltségnek, ismeri. 
 
Maléth Edit, óvónő 
 
Az érintett Pitypang csoport óvónője. Szeretné a kolleganő mondanivalóját alátámasztani 
azzal, hogy nyilvánvaló a gazdasági helyzetnek is vannak törvényei, de az oktatásnak is 
vannak törvényei. Neki az, hogy a 2m2-t biztosítani kell a gyermekeknek. Ugyanígy van az 
alvásnál is, az ágyak között 35 cm-nek kell lenni. A mai helyzetben egy papucsnyi van. Ezért 
altatják úgy a gyerekeket, hogy fejtől – lábig. A törvény azt mondja, hogy 35 cm – nek kell 
lenni, most ennyit bírnak letenni úgy, hogy még az asztalokat, székeket is kiviszik a 
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csoportból. Ha megszűnik a csoportjuk, akkor 19 gyermeket kellene még szétosztani a 
maradék 6 csoportban. Miután osztották a csoportokat, plusz még az új gyerekeket is, 
igencsak 28 és annál több fő jut egy csoportba. A másik csoportba nem is juthatna 28 fő, 
mivel nincs meg a m2. Ha kijön egy Tanfelügyelet - a pedagógusok minősítés előtt állnak – 
komoly következménye lehet. Nemcsak azért szól, hogy a munkája megmaradjon, hanem a 
gyermekek miatt. 
 
Molnár István, Belső Ellenőr 
 
A kedves szülő által elmondottak, nevezetesen, hogy nincs meg a 2m2 gyermekenként, meg a 
28 fő és a többi. Megvan a 2m2 gyermekenként. Egy csoportban 27 gyermek helyezhető el. 
162 gyermek helyezhető el jogszabály szerint. Semmiféle indok szakmailag nincs, amely a 7. 
csoport visszaállítását követelné meg. De van, ami követel, ez a gazdaság parancsa. Megvan a 
szakmai feltétel is ahhoz, hogy 6 csoporttal működjön ez az óvoda és ezáltal a költségvetési 
egyensúlyt sem kockáztatják, feltétlenül ezt az utat kell járni. A kedves szülők nyilván érzelmi 
oldalról közelítik meg a kérdést, amit el tud fogadni, de szakemberek, és nem hagyhatják 
figyelmen kívül a szakmai előírásokat. Semmilyen szakmai előírást nem sértenek a 6 
csoporttal és garantálják a költségvetés egyensúlyát. 
 
Győri István, képviselő 
 
Ő támogatja, hogy maradjon a 7 csoport. Amit a Belső Ellenőr úr elmondott azzal egyet kell 
érteni. A bizottság felé mondaná, hogy van itt egy könyvtár, ami 8 millió Ft-tal magasabb 
költségvetéssel dolgozik, mint az állami normatív támogatás. Nagymértékben el kell 
gondolkodni azon, hogy a könyvtárat, hogyan működtessék 2 fővel 8 órában, vagy esetleg 4 
órában, és a pénzügyi fedezetet, hogyan tudják biztosítani a 2,5 éves gyermekeknek. 2019 
decemberében a bölcsődei szolgáltatás kötelező feladata lesz az önkormányzatnak. Hiába lesz 
maszek bölcsőde, az önkormányzatnak meg kell nyitni még egy bölcsődét. A pénzügyi 
fedezetet akkor tudják biztosítani, ha a könyvtártól, elvesznek legalább 6 -7 millió Ft – ot, 
attól még tud működni a könyvtár. Amikor a gyermekek sorsáról van szó, a képviselő-testület 
döntse el, hogy megfinanszírozzák-e előre, ez a pénz meglesz január 1-ig.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A képviselő úrnak szeretné a figyelmét felhívni arra, hogy könyvtár is kötelező feladat. Két 
fővel  a könyvtár költségvetése így jön ki. Most nem az a kérdés, hogy könyvtár vagy óvoda, 
hanem, hogy megmaradjon mindkettő. 
 
Bálint Kata, vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Az idei évre vonatkozóan szeretne tényadatokat közölni. 160 fő után igényeltek állami 
támogatást. A kitöltésért ő a felelős, és aki alá támasztja az-az intézményvezető. Átnézte a 2,5 
éves gyermekek névsorát, 5 vagy 6 szülőnek van munkahelye. 160 főt mertek összesen 
lekérni, ami 26,67 fő, hogyha minden 2,5 éves gyermek már szeptember 1-jétől ott lesz, ez 
ettől csak kevesebb lehet. A jövőt igaz, hogy még nem látják, de megnézte a parlament 
honlapján a jövő évi költségvetési törvényt. Bejelentették, hogy a pedagógusok bérét a 2018- 
as évben emelik. Ennek ellenére 50.000 Ft/fővel csökkentik a támogatást az 
óvodapedagógusoknak. A garantált bérminimumot megemelik 180.500 Ft – ra. Plusz, van egy 
olyan alátámasztó kormányrendelet, hogy még 10% adható a kisegítő személyzetnek, ez 
majdnem 200.000 Ft. Ebből 155.000 Ft - ot fognak megfinanszírozni. Oda kell figyelni, hogy 
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a döntést hogyan hozzák meg. Nem látja biztonságban ezt a 7 csoportot anyagilag. Az 
önkormányzat gazdaságosságát kimondottan veszélyben látja. Ha beindul mégis a 7. csoport 
akkor itt szeretné kérni, hogy vagy egy kiadási oldalt jelöljön meg a képviselő-testület, amit ő 
vissza tud vonni és ide tudja csoportosítani, vagy pedig egy olyan fix bevételi forrást, ami 
lehetővé teszi azt, hogy anélkül, hogy az Állami Számvevőszék ide kijöjjön, biztonsággal be 
tudják indítani a 7. csoportot.  
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Mi volt a legmagasabb és a legalacsonyabb létszám? 
 
Maléth Edit, óvónő 
 
A legkevesebb 21 fő volt, a legtöbb 27 fő. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
A leírás alapján is sántít. Kicsit kényszeresnek érzi a 170 fő összeszedését. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Bálint Katalin mondta, hogy jelöljenek meg egy biztos forrást. Őstermelők adójából mennyi 
bevételre számít az önkormányzat, mert az esetleg ennek az egyik forrása lehetne. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző  
 
Erre vonatkozóan nem régen küldték ki a felhívásokat. Nem tud válaszolni, mennyi fog 
bejönni, nem hiszi, hogy 13-14 millió Ft ebből bejönne. Eddig is hatályos volt ez a törvény. 
 
Győri István, képviselő 
 
5 millió 640e Ft művelődési normatívát kap a tiszaalpári önkormányzat. Nem tud olyan 
jogszabályt, hogy kötelező lenne 10-11 millió Ft-os költségvetéssel működtetni a könyvtárat. 
Másképpen kell működtetni a könyvtárat 4 órában vagy 2x4 órában dolgozzanak a dolgozók. 
Ha akarnak, tudnak biztosítani pénzt. Kötelező lesz a bölcsődei ellátás.  
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Az egész épületet komplexen tudják fűteni és az ilyen fűtésnél nem egyenes arányosan 
csökken a költség és a bekerülési összeg. Panaszkodtak az óvónők, hogy nem tudják altatni a 
gyermekeket, mert sűrűn vannak. Most lesz, egy üres terem, ahol lehet ritkábban fektetni 
őket, merthogy a fűtést nem tudják lezárni, ezért azt továbbra is lehet használni. Mert úgy 
hallotta, hogy az alvás az, ami nagyon koncentrált.  
 
Molnár István, Belső Ellenőr 
 
Tisztelt Bizottság! Röpködnek a számok, elfelejtik hangoztatni, hogy tervszámok. Feladata 
közé tartozik az is, hogy a normatívát alátámasztó mutatók, hogy alakulnak: csökkennek. 
Meglapozottan döntött a képviselő-testület, amikor a gyermeklétszám alakulása függvényében 
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illetve, annak számai alapján a 6 csoport mellett döntött. Évek óta az a tapasztalat, hogy nem 
teljesülnek a gyermeklétszámok. Ezt vegyék figyelembe, mert jövőre zsákutcába kerülünk. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Önök azt a megoldást keresik, ami a legoptimálisabb, az önkormányzat igyekszik azt az 
állapotot keresni, amit pénzügyileg finanszírozni tud. Évek óta tendencia az, hogy minden 
nemű állami támogatás, amit kap az önkormányzat messze nem követi azokat, amiket 
előírnak, illetve amelyek plusz költségként jelentkeznek. Gondol itt béremelés, stb. Sok 
dolognak nincs meg az állami fedezete. Amennyiben nem sikerül megtalálni a közös hangot, 
amikor is a legoptimálisabb költséggazdálkodást végezze a település, akkor itt nem tud mást 
csinálni 1-2 év múlva az önkormányzat, mint elkezd a lakosok zsebébe kutatni. Olyan 
objektív számokon alapuló adókat vetnek ki, hogy finanszírozni tudják a település pénzügyi 
egyensúlyát, amelyek objektív mérőszámokon alapulnak. Például adóztatják a garázst, 
adóztatják a lakást. Amikor egyik oldalról próbálják azt érvényesíteni, hogy de jó lenne ha, a 
másik oldalról nézni kell azt is, hogy miből tudják azt finanszírozni. Ha költségek elmennek 
és nem lesz annyi, mint a bevétel, akkor vagy hitelt kell felvenni, vagy helyi adókat bevezetni, 
ami befolyik minden évben.  
 
Hamerli Adrienn, a lakosság részéről 
 
Több szülőről is tud, hogy amennyiben tényleg bezárásra kerül egy csoport, akkor elviszik a 
gyermekeket másik óvodába. 
 
Molnár István, Belső Ellenőr 
 
Ez az óvoda, európai nívójú. 
 
Hamerli Adrienn, a lakosság részéről 
 
Valóban. 
 
Molnár István, Belső Ellenőr 
 
Akkor miről tetszik panaszkodni? 
 
Hamerli Adrienn, a lakosság részéről 
 
Miről? Nem az óvoda állapotával van a probléma, mert azzal abszolút nincsen. Van pénz 
mindenre, egyedül a gyermekekre nincs. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Nem tud a 170 fővel azonosulni, hogy majd jövőre betölti 10 fő az óvodás kort. Kiszámolta, 
ha 160 főt elosztanak 7 csoporttal az 23 fő, ha 160 főt elosztanak 6 csoporttal 27 fő.  
 
Maléth Edit, óvónő 
 
De a 6. csoportba nem lehet 27 fő, mert az kisebb.  
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Bartók István, a bizottság tagja 
 
30 főig engedélyezett. 
 
Maléth Edit, óvónő 
 
Ha a m2 meg van. 
 
Győri István, képviselő 
 
A többség érdekeit kell szolgálni és a hátrányos helyzetű gyermekek érdekeit is szolgálni kell. 
Ha az önkormányzat 3,5 millió Ft – ot nem fizetne a bölcsödének, akkor meg lenne a 2 óvónő 
bére. De az, hogy az óvodához luxus kivitelbe biztosítsanak cigarettázó lehetőséget a 
működtetőknek, ezt pártpolitikának látja a polgármester úr részéről is. Itt ütközik ki az, hogy 
minél rosszabb helyzetet teremteni az egyszerű emberek között, és nem véletlenül adják el a 
fákat, azért, hogy a szegény embereknek ne jusson belőle. A szociális segélyt nem úgy 
működteti a polgármester úr, ahogy kellene. A 200.000 Ft –os cafateriát is igénybe veszi, ami 
nem járna neki, mert nem köztisztviselő. Örül neki, hogy az oktatás a KLIK – nél van, és azt 
sajnálja, hogy az óvoda az önkormányzatnál van. 
 
Maléth Edit, óvónő 
 
Csak 5 csoportban lehet 27 gyerek, mert a m2 úgy adja. A 6. csoport csak 23 főig befogadó. 
Így is 45 főt vártak beiratkozásnál és 56 fő lett belőle. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Ez a szám változik.  
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Ezt a rendeletet vissza lehet vonni bármikor, nem? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Nem. Ha arról lesz szavazás, hogy 7 csoportban határozzák meg, akkor kérnék, hogy milyen 
keretből, mert a pénzügyi csoport nem tudja végrehajtani a határozatot. Nem lehet akármilyen 
keretet. A 21.000 Ft – os bölcsődei támogatási keret az szociális állami keretből van. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Kénytelen megint a féligazságokra meg a hazugságokra reagálni, mert rendkívül népszerű 
dolog, amit a képviselő úr terjeszt, meg rágalmaz, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a 
döntés az ő kezükben van, akarják – e, hogy az óvoda úgy működjön, hogy a gyermekek, a 
szülők, a dajkák, az óvó nénik mindenki jól érezze magát. Megnevezte egyébként a forrást. 
Az a 25 millió Ft, amit az iskolának nem kell fizetni. Ha eddig nem jutott eszükbe, hogy 
fizetni kellene, akkor már ne jusson eszükbe. Ott van a forrás és át lehet az óvodához tervezni. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Jegyző asszonyt megkérné, olvassa fel a határozat-tervezet. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületnek Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvodában a csoportok számát 7 – ben határozza meg. A 7. csoport működtetéséhez szükséges 
személyi és dologi kiadásokat az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 
– Iskolaműködtetési támogatás – 25 044 000 Ft terhére biztosítja. 

dr. Vancsura István, polgármester 
 
Van rá keret, és ebben az évben tudják a 7 csoportot működtetni. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Most 160 főre lett igényelve normatíva. De ez akkor lesz, ha a három éveseken túl minden 
egyes gyermeket, aki 2,5 éves már szeptember 1 – jétől visznek a szülők az óvodába. Ha nem, 
akkor ezt neki vissza kell mondani, mert ha nem teszik meg, akkor ügyleti kamatot is kell 
fizetni, és az egészet vissza kell fizetni, plusz még a késedelmi kamatot is. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Ha nem lesz meg a 160 fő szeptember 1 –jével, akkor a normatívát vissza kell fizetni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Szeretné kérdezni, hogy itt van- e az a papír, amit az óvodavezető asszony küldött. Mert azon 
sárgával be van jelölve a 160 fő és alatta vannak a 2,5 évesek, akik a 160 főben nincsenek 
benne. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Jegyző asszony még egyszer felolvassa a határozat-tervezet. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületnek Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvodában a csoportok számát 7 – ben határozza meg. A 7. csoport működtetéséhez szükséges 
személyi és dologi kiadásokat az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - 
Iskolaműködtetési támogatás - 25.044.000 Ft terhére biztosítja. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
A bizottsági ülésen fontos a névszerinti szavazás? 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Javasolni kell. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Hivatkozni szeretne Molnár István Belső Ellenőr megjegyzésére, mert ezért még felelősségre 
is lehetnek vonva. 
 
Molnár István, Belső Ellenőr 
 
Keményen. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A névszerinti szavazást bármelyik képviselő javasolhatja a szavazás megkezdése előtt. Ezt 
lehet a képviselő-testületi ülésen is javasolni. A képviselő testületi döntésnél minősített 
többség kell, azaz 5 igen kell hozzá, mivel rendeletet érint, és a rendeletalkotás pedig 
minősített többségű döntés. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Akkor elég a testületi ülésen kérni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A jegyző asszony a határozat-tervezetbe a 25 millió Ft- ot is meghatározta, ami az iskola 
vonatkozásában már kötelezettség vállalásuk volt. Erre vonatkozóan külön is döntöttek. 
Testületi döntés volt róla, hogy az önkormányzat vállalja a működtetéshez szükséges 
összeget. Ez egy korábbi testületi döntéssel lefedett tétel. Akkor ezt a korábbi döntést 
visszavonják?  
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Ez azért tárgytalan mert 2017. január 1 –jétől nem kell ezt a hozzájárulást megfizetni. Amikor 
a 2017. évi rendeletet elfogadta a képviselő-testület, akkor ő ezt egy külön soron szerepeltette, 
mert nem látta a biztosítékát annak, hogy esetleg egy későbbi időpontban mégis csak meg kell 
fizetni. Egyelőre ez nem kiadással lefedett csak egy felcímkézett. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Azt érti, hogy nem kiadással lefedett, de erről korábban volt egy testületi döntésük. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Az már tárgytalan, mert egy jogszabály felülírta. 2017. január 1- jétől kötelezően átvette az 
állam minden önkormányzattól a tankerületek működtetését. Így tárgytalanná vált az a 
szerződés, ami alapján fizetni kellett. Azért címkézte fel, mert nem látta egyáltalán biztosnak, 
hogy ezt nem kell kifizetni. A költségvetés elfogadáskor abban maradtak, hogy meghagyják 
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ezt az összeget és amennyiben nem kell, akkor 25 millió Ft értékű teljesen szabadon 
felhasználható tartalék lesz. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Ez a pénz rendelkezésre áll most jelenleg, de ezt önöknek kell eldönteni, hogy kiveszik ezt a 
pénzt az iskolaműködtetési hozzájárulásból vagy nem. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ezt a levelet már megkapták, hogy nem kell megfizetni. Úgy gondolja, hogy ha már valamit 
kellett volna fizetni, akkor szóltak volna. Biztos benne, hogy ebben az évben nem kell 
megfizetni. Olyan még nem volt, hogy visszamenőleg követeljenek. Ez a pénz még most is 
megvan, és nem kerül rosszabb helyre, mint az oktatásra, és nem egy közös kalapba, hanem 
pontosan tudják, hogy hova kerül. Ha ki kell egészíteni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, miszerint 7 csoport legyen, és az iskola 
támogatás terhére. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással 
– nem fogadta el a határozat-tervezet: 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési 
 szervek 2016. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről  
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Győri István, képviselő 
 
Örül neki, hogy a Belső Ellenőr úr is rámutat arra, hogy ellenőrizhetetlen a gázolaj 
felhasználás és a gépek mozgástere. Menetlevelet lehet írni, de hiteles menetlevelek legyenek. 
Ne az legyen, hogy hozzá mennek az emberek és el kelljen velük menni, mert meg akarják 
mutatni, hol dolgoznak a gépek. Mi köze neki hozzá, hogy hol dolgozik a gréder? Akár 
Bartucz Pistánál szántja a földeket. A tiszaalpári önkormányzat gépeinek csak a tiszaalpári 
önkormányzat tulajdonában lévő földeken lehet dolgozni. Szolgáltatást nem végezhet, mert 
nincs rá engedélye. A Kft. megszűnt. Szeretné, ha a polgármester bevinné, napirendi pontnak 
a Kft. végelszámolását. Kíváncsi rá, hogyan tudták nyereségessé tenni a 20-30 millió Ft 
veszteséget termelő Kft. –t. 
 
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 hozta: 
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98/2017.(VI.09) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi 
éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi belső 
ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek.  

4.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a kerékpárút nyomvonaláról  
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Aláírásgyűjtés zajlott a kerékpárút nyomvonalának módosításáról abba az irányba, amelyet ő 
többször is javasolt, és nem az került elfogadásra. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Miért kellett ezt megint megvárni, hogy így legyen?  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Mire gondol? 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Már korábban is mondta, hogy ki kell vinni a zárdáig, valaki mégis amarra tervezte meg. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Ötszáznál több aláírás gyűlt össze, és ő még alá se írta. Ezt javasolta kezdetektől fogva. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ok nélkül nincs semmi, ennek is megvolt az oka. Ebből a költségvetésből a 3 kerékpárút nem 
jön ki, csak 2. Azt is látták, hogy a Bokrosi út az európai kerékpárúttal összeköttetésben lesz. 
Ezért nem az-az út volt a tervben. Most amikor volt az aláírásgyűjtés újra megnézték, és akkor 
kijött ez a variáció, hogy az-az út megépíthető, plusz a másik út is a MATIC Kft –ig 
kivitelezhető.  
 
Győri István, képviselő 
 
Meg kell hajolni a képviselőknek, amikor Zsolti afelé apellált, hogy zárda felé vigyék ki a 
kerékpárutat és ne a Nagy-György tanya felé. A legfőbb indok az volt, hogyha azon az úton 
egy nagyobb jármű közlekedik, akkor a kerékpárosokat balesetveszélyesen tudja előzni. A 
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Kiskunfélegyházi út másodrendi útvonal, ahol a kerékpáros még este is könnyen előzhető, ha 
el van látva lámpákkal. Az nincs olyan balesetveszélyes. Így mindenki jól jár. 300 millió Ft 
megmarad, ezt az utaknál figyelembe kell venni. 
 
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. 
 
99/2017.(VI.09) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a kerékpárút nyomvonaláról  
 
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 pályázati kiírásra benyújtandó dokumentáció elkészítésekor az 
alábbi nyomvonal kerüljön kidolgozásra: 
 

- Polyákfalut elhagyva a vasúti átjárótól indulna a falu felé, 
- majd a kerteknél felmegy a vasút mellé, 
- a Táncsicson kijelöléssel az Alkotmány utcáig, 
- a Csokonai Vitéz Mihályon kijelöléssel a Thököly utca kereszteződéséig, 
- majd a Thököly utcán új út építéssel az összekötő útig, 
- az összekötő út mentén a József Attila utcáig, 
- a József Attila utcán kijelöléssel a Bokrosi utca kereszteződéséig, 
- majd onnantól pedig a 4501-es út mellett új kerékpárút építéssel a kereszteződésig. 

valamint 
- a Csokonai Vitéz Mihály kereszteződésnél a Bajcsy- Zsilinszky utcától az Alkotmány 

utcáig, 
- majd a 4625 ös út mentén a Matic Kft. új üzeméig, ahol átmenne a túloldalra. 

 
Kérje fel Dr. Vancsura István polgármestert a pályázati dokumentáció fenti tartalom szerinti 
kidolgoztatására. 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázat tervezői feladatainak 
 ellátására vonatkozó ajánlatkéréséről  
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

(hangzavar) 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 



20 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
100/2017.(VI.09) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázat tervezői feladatainak  ellátására 
vonatkozó ajánlatkéréséről  
 
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 
megfelelő tervzsűrin a műszaki tartalom és a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv 
képviselése, megvédése 

o biztonsági audit lefolytatása 
 
 
6.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés az adósságkonszolidációs pályázat megvalósításához szükséges 
 módosításokról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja  
 
Thököly utca földes részét miért hagyták ki belőle? Azt beszélték, hogy pont azt csinálják 
meg. Itt van még az Arany J. és a Zrínyi utca közötti szakasz, ami a főút fele viszi le egy 
jelentős részét az összekötő útnak. A szabadság utca miért került be 13 millió Ft –al, biztos 
van rajta forgalom, de messze nincs akkora. A Thökölyről pont beszélték, hogy az volna 
célszerű, hogy ott befejezni. Nem a Csokonai-Móricz Zs. utca közötti szakasz a legégetőbb, 
hanem ami viszi lefele a Hunyadi utca felé a forgalmat. A 37 - es nem olyan égető probléma. 
A szabadság utcánál hangsúlyosabb az a történet, mert sokkalta nagyobb forgalmat bonyolít 
le. 
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dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Szerinte a 37-es és a 39 -es tétel felesleges.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A Szabadság – Bocskait kivennék.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Az a baj, hogy nincs benne a bruttó ár. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Mindegyiknél a legszélén van a bruttó ár. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A 35 – 36 – os az majdnem 27 millió Ft bruttóba. Mártikától kérdezné, hogy a Dózsa Gy. - től 
lefelé a nagykút felé, az a szakasz, az nincs benne ugye? 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Az egész Bocskai benne van, 450 m. A Dózsa Gy. – től lefelé az nem vészes, a fűút felé 
rosszabb. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A Szent Imre tér az benne van körbe? 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Az előzőben? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Igen. 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
A Szent Imre tér csak az iskola előtt. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A Szent Imre térnek 2 szakasza volt. 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Csak az a szakasz a Szent Imre tér, a másik oldala az Alkotmány, a sportpálya széle az pedig 
a Bajcsy Zs. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Az nem Bajcsy Zs. hanem Szent Imre tér. Az biztos, hogy számozva Szent Imre tér, az, hogy 
mihez volt hozzátervezve azt már nem tudja. 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
A Bajcsy Zs. - hez volt hozzá tervezve. A tervezők Szent Imre térnek csak az iskola előtti 
utcát vették, az biztos. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A Bajcsy Zs. és a Hunyadi-Dózsa Gy. út közötti szakasza az külön szakasz volt nem? 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Igen az-az elsőben volt benne. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Határozat-tervezetbe az van, hogy a támogatási szerződésmódosítást kezdeményezze a 
Belügyminisztériumnál, ez minimum félév. Ezt ki kellene hagyni. A legfontosabbakat 
felsorolnák, a többit meg alá raknák.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja  
 
Valamiféle konszenzus van abban, hogy a Bocskainak Hunyadi és a Dózsa Gy. út közötti 
szakasza az mindenféleképpen legyen meg. A Szabadság utcát, azt egyelőre kivennék, 
mármint úgy, hogy benne marad a sorba, csak a sárgákból vennék ki. A 35-36 – os tétel 
bekerülne helyette. A Bajcsy Zs. mindenféleképpen a sor végére kellene tenni, azt a részét 
legalábbis mindenféleképpen, ami a Csokonaitól a Hunyadiig bezárólag tart. A Rákóczi utca 
folytatása a Tisza part felé az is a végére kerülne, a Szabadság utca az megint hátrébb kerülne. 
A Bocskai utca azzal az egy szakasz kivételével hátra kerülne, azt a szakaszt, ami a Hunyadi 
és a Csokonai között van, azt előre tennék. A beadott anyag ugyanez lenne, ami az előzőnél is 
volt, hogy minden benne van a kiírásban, de az első utcákat így határoznák meg, és akkor 
lenne valamiféle logikai összefüggés és lezárnának bizonyos részeket. A Rákóczi utca is 
benne marad, csak hátrébb lesz sorolva.  
 
Győri István, képviselő 
 
Ami eléjük van téve utcák, azon el lehet vitatkozni. Amikor ide van írva, hogy milyen hosszú 
egy utca, azt körülbelül beszorozta 4-gyel, és egyet lát, hogy 10-11e Ft -ért csinálják m2. 
Semmilyen paraméter nincs hozzá párosítva, hogy 5 cm aszfalt és 2 cm koptató réteg. Ezt 
3000 Ft –ból meg lehetne csinálni. Azt kellene eldönteni, hogy a tiszaalpári önkormányzat 
útjai, amik szilárd útburkolattal el vannak látva, arra 5 plusz 1 centit tegyenek rá úgy, mint 
ahogy a szennyvíz beruházásnál rátették az utakra. Ha ezzel a lakosság elégedett, akkor 
háromszor annyi utat meg tudnak csinálni. Most is tárgyalt egy ugyanilyen utakat építő 
céggel, azt mondták, ha annyira kell, akkor 2 millió Ft – ért meg tervezi az összes utat, hogy a 
polgármester tudjon takarózni vele. De ha ő megkapja az utaknak az építését, akkor felvállalja 
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3000 Ft - ért 5 plusz 1 cm aszfaltnak a lefedését. Nem akarja a Mártikát megsérteni, de ez a 
munka számára a nullával egyenlő. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ha eldöntik az utcák sorát, amit szeretnének megcsinálni, valameddig futja a pénzünk, 
valameddig nem. Ez a döntés erről szól. Utána közbeszerzésre ki lesz írva, és a jelentkezők 
fogják az árakat adni, abból majd kiválasszák a legkedvezőbbet. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
És pályázzon az is, aki olyan jó ajánlatot ad. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Volt egy olyan javaslat is, hogy az önkormányzat pályáztasson gépeket, csakhogy ezt 
elfogadják – e elszámolásként, azt nem tudja. Senki nem írta azt még le, hogy ez nem 
kivitelezhető, ezzel a módszerrel. 

(hangzavar) 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta dr. Csernus Tibor által javasolt módosító javaslatot, miszerint a 
sárgával jelölt részbe beletennénk a 35-36-os utcát, kivennék belőle az 57-est és a 39-esnek a 
Hunyadi és a Csokonai közötti szakaszát, hátrébb sorolnák a Rákóczi utca folytatását. A 38-
nak a Csokonai és Hunyadi közötti szakasza még belefér. És fenntartják, hogy utcánként kérik 
az árajánlatokat, külön-külön is elbírálhatóak legyenek, több nyertest is hirdethet . 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
101/2017.(VI.09) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az adósságkonszolidációs pályázat megvalósításához szükséges 
módosításokról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 2016-
ban megnyert adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatoknak kiírt 
pályázati konstrukciót az alábbi tartalommal módosítsa: 
 
A felújítandó utcák: 

1.  Kinizsi Pál u. (Jókai M. u. - Zápolya u. között) 
2.  Kinizsi Pál u. (Zápolya u. - Bethlen G. u. között) 
3.  Bethlen Gábor (Kinizsi P. u. vége) 
4.  Toldi Miklós u. 
5.  Köztársaság u. (Újfalu felöli rész) 
6.  I.Géza király u. (Toldi u. - Köztársaság u. között) 
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7.  I.Géza király u. (Köztársaság u. - Móricz Zs. u. között) 
8.  I.Géza király u. (Móricz Zs. u. - Csokonai u. között)- FÉLPÁLYA 
9.  Thököly u. (Móricz ZS.- Köztársaság u. között) 
10.  Thököly u. (Arany J. u.- Zrínyi M. u. között) 
11.  Thököly u. (Csokonai u.-tól Móricz Zs. u. felé) 
12.  Bocskai u. (Dózsa György- Hunyadi J. közötti szakasz) 
13.  Esze Tamás u. (Bajcsy-Zs. u. - Thököly u. között) 
14.  Új u. 
15.  Jókai u. (Dobó I. u. - Mikes K. utca között) 
16.  Balassa Bálint u. 
17.  Bajcsy Zsilinszky u. (Hunyadi J.u- Csokonai Vitéz Mihály u. között) 
18.  Rákóczi u. folytatása a Tisza-part felé 
19.  Mikszáth Kálmán u. 
20.  Munkácsy Mihály u. 
21.  Mikes Kelemen u. 
22.  Könyves Kálmán tér 
23.  Zrínyi Miklós u. 
24.  Vásárhelyi Pál u. 
25.  Erkel Ferenc u. 
26.  Bethlen Gábor u. 
27.  Gróf Széchenyi István u. (Árpádtelep) 
28.  Wesselényi Miklós u. (Árpádtelep) 
29.  Kisfaludy Károly u. (Árpádtelep) 
30.  Bánk Bán u. (Árpádtelep) 
31.  Árpád tér (Polgármesteri Hivatal előtt) 
32.  Alkotmány u. (Tiszatáj vendéglő előtt)- FÉLPÁLYA 
33.  Hétvezér u. 
34.  Damjanich János u. 
35.  Szabadság u. 
36.  Liszt Ferenc u. 

 
Az ajánlattételi felhívás tartalmazza, hogy az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az 
ajánlatok elbírálásakor: 

• utcánként elbírálhatóak legyenek az ajánlatok,  

• az egyes tételek/utcák kihagyhatóak legyenek, 

• nem egy ajánlattevőtől fogadja el a fent megjelölt utcák kivitelezését, azaz több 
nyertest hirdethet, így a kivitelezést nem egy vállalkozó végezné. A vállalkozói 
szerződésben meghatározásra kerül az egyes utcák kivitelezését végző vállalkozó. 

Kéri, hogy keretösszeg ne kerüljön bele az ajánlattételi felhívásba, az ajánlatok tételesen 
(utcánként) kerüljenek árazásra,  
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Kérje fel Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a Támogatási szerződés-módosítást 
kezdeményezze a Belügyminisztériumnál.  
 
 
7.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Rédeinét javasolják. A polgármestereknek és a jegyzőknek is volt külön tájékoztató. Elvileg, 
de még jogszabályban nem látták, 1 millió Ft van előirányozva településenként, de nem azt 
jelenti, hogy minden település 1 millió Ft –ot kap, hanem differenciáltan fogják kapni. 
Egyelőre még csak ígéret van rá, hogy nem saját forrásból kell ezt megvalósítani. Amíg nem 
konkretizálódik, addig a tartalék keret terhére javasolják. 
 
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. 
 
102/2017.(VI.09) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 
Tiszaalpár arculati kézikönyvére és településképi rendelet-tervezet elkészítésére vonatkozó 
árajánlatokat a Rédei Építészeti és Mérnöki Kft.-vel készíttesse el  (6000 Kecskemét, 
Mécses u. 40.) az ajánlat szerinti 450.000,- Ft + Áfa (bruttó 571.500,- Ft) összegért, melyet a 
tartalékkeretből biztosít. 
Hatalmazza fel továbbá dr. Vancsura István polgármestert a munka elvégzéséről szóló 
szerződés aláírására. 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Kaczibáné Bartucz Nikolett vételi szándékáról a 0274/146 hrsz-ú 
 ingatlan vonatkozásában 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
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Támogatja az előterjesztést, azzal, hogy a Donka István által megvásárolt földterületnek egy 
része az belenyúlik csücsökként ebbe a területbe. Az a kérdés, hogy azt a csücsköt, hogy 
tudják rendbe tenni. Nem tudja Istvánnak erre van –e javaslata? 
 
Bartucz István, településüzemltetési előadó 
 
Nekik egymás között kell ezt megoldani, mert így van felértékeltetve, így van önálló helyrajzi 
szám kialakítva. A két földhasználó egymás között megegyezik, mert természetbe már 
évtizedek óta így van használva. Ezen módosítani kár lenne. 
 
Győri István, képviselő 
 
Itt a 33451 m2-es terület. Ez a terület a Tiszaújfalui részen a szeméttelep mellett lévő fehér 
földnek egy része, és azon a területen több százezer forint értékű nyárfa már vágás érett. 
Egyszer már felértékeltették, és most 40%-kal aláértékelték. Igaz, hogy nem vették meg azon 
az áron, akkor ő is megszavazta volna, mert megszavazta Donka Öcsinek is. Donka Öcsi ki 
van kelve magából, hogy Bartucz Istvánnék ennyivel olcsóbban veszik meg a területet, és 
sokkal jobb minőségű, mint az ő területe. A polgármester úr a képviselő-testületet meg se 
kérdezte, hogy esetleg újra felértékeltetheti- e, és felértékeltette, egy kiskunfélegyházi 
hölggyel. Ártérnek minősítették ezt a területet, így le tudták az árakat faragni. Az egész 
szántóföldet nem terheli árvíz. Azok a nagy gödrök most feltöltésre kerülhetnek a romos 
házak elbontása lévén, hogy ne kelljen elvinni Felgyőre. Úgy érzi az önkormányzat 
felelőtlensége kiadni ezeket a gödröket is. Hatalmas gépparkot felvásároltak, hogy 
termelhessenek a konyhára, akkor miért kell a legjobb szántföldeket eladni. Ha már ilyen 
gépparkot fenntartanak, vétek eladni, főleg áron alul. Gondolja át a képviselő-testület, hogy 
1/3 áron eladjon egy ilyen ingatlant, hosszú távon a tiszaalpári gyerekektől élik fel a vagyont. 
Ha a polgármester így fizet ki benneteket, akkor fizessen, de ő nem adja hozzá a szavazatát. 
 
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. 
 
103/2017.(VI.09) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Kaczibáné Bartucz Nikolett vételi szándékáról a 0274/146 hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta a 0274/146 hrsz-ú külterületi ingatlant érintően Kaczibáné Bartucz Nikolett 
vételi szándéknyilatkozatát, és javasolja az ingatlan értékesítését az alábbi feltételekkel a 
kérelmező részére: 

- Kérelmező vállalja a bruttó 2.141.750 Ft vételár megfizetését. 
- Az adásvételi szerződés elkészítéséről a vevő saját költségén gondoskodik az általa 

kiválasztott ügyvéd által, valamint saját költségén vállalja az ügylethez kapcsolódó 
jogi, földhivatali feladatok elvégzését/elvégeztetését. 
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9.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Bársony Melinda kérelméről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A Bodri tanyát szeretné megvásárolni. Anettnek a vételi szándéka továbbra is fennáll.  
 
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. 
 
 
104/2017.(VI.09) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Bársony Melinda kérelméről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy ne 
támogassa Bársony Melinda kérelmét a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában 
levő tiszaalpári 0261/50 hrsz-ú kivett tanya, szántó művelési ágú külterületi ingatlan cseréjét 
érintően.  
 
Támogassa a 0261/50 hrsz-ú kivett tanya, szántó művelési ágú terület 2018-ban Bársony 
Anett részére történő eladását. 
 
Amennyiben Bársony Anett vételi szándékát 2018-ban is fenntartja, úgy Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete felhatalmazza Dr. Menyhárt Anett jegyzőt, 
gondoskodjon a terület értékbecslésének elkészíttetéséről, annak Képviselő-testület elé 
terjesztéséről. 
 
 
10.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Kádár Lajos Nyugdíjas Klub rendezvény költségeinek 
 biztosítására vonatkozó kérelméről 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Mikor a támogatást kérték, akkor még nem tudták, bele kellett volna kalkulálni abba az 
összegbe. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
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Nem volt tervezve ez a rendezvény.  
 
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. 
 
105/2017.(VI.09) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Kádár Lajos Nyugdíjas Klub rendezvény költségeinek  biztosítására 
vonatkozó kérelméről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Kádár 
Lajos Nyugdíjas Klub részére a nagy nyugdíjas találkozó megszervezésének költségeihez 
egyszeri nettó 50.000,Ft támogatást biztosítson a tartalékkeret terhére. 
 
 
11.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Kecskeméti Református Gimnázium oktatási intézménnyel való 
 együttműködési megállapodás megkötése tárgyában az iskolai közösségi szolgálat 
 közös lebonyolításáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Hozzászólás nem történt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
106/2017.(VI.09) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Kecskeméti Református Gimnázium oktatási intézménnyel való 
együttműködési megállapodás megkötése tárgyában az iskolai közösségi szolgálat  közös 
lebonyolításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta a Kecskeméti Református Gimnázium Oktatási Intézménnyel együttműködési 
megállapodása tárgyában készült előterjesztést, javasolja a diákok 50 órás közszolgálat 
teljesítése érdekében az együttműködést. 
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Kérje fel dr. Vancsura István polgármestert a mellékletben található együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Kérje fel 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. 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés haszonbérleti szerződés felmondásának kezdeményezéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
Akkor tudja támogatni, ha látja azt az ügyvédet, aki sikerdíj ellenében felvállalja és megnyeri 
nekik. Azt látja benne, hogy körülbelül addig fog tartani a pereskedés ebben az ügyben mire 
lejár a szerződés. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az még soká jár le. 
 
Győri István, képviselő 
 
Felolvasna egy levelet. Bács Kiskun Megyei Bíróság 2002. március 6 – án 13:30 órakor 
beidézi a Tiszaalpári Halászati Kft - t felperesnek, illetve a tiszaalpári önkormányzat és társai 
alperesek ellen, elszámolási igény irányított perben, úgy, mint tanú, illetve mint szakértőként 
jelenjen meg. Győri István, akinek képviselő-testületi döntés alapján a Tisza sorsát kivették a 
kezéből, hozzátenné ő visszaszerezte magántulajdonból, azt csinál a tiszaalpári önkormányzat, 
amit akar. Aláírás: Martus Pál, Barna Sándor, Győri István, Novák Lajos és Bakos István. 
Van egy jogszabály, 5 éven belül meg lehetett volna támadni azt a szerződést ahol 25% - nál 
nagyobb veszteség éri az önkormányzatot. Kezébe került Rozmisnak a szerződése, az összes 
iratanyag nála van. Megtámadhatták volna ezt a szerződést. dr. Vancsura Zoltán azt mondta, 
hogy Győri úr támadja meg a saját pénzén.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Kiss Lajos felvetésére szeretné mondani, hogy a közös képviseleti tevékenységéből eredően, 
hogyha a Tulajdonosi Közösség azt mondja, hogy ezt a szerződést bontsák fel és őt bízzák 
meg azzal, hogy ezt csinálja meg, akkor ő ezt végig fogja csinálni, ez biztos. Az más kérdés, 
hogy mennyire bíznak meg benne, pedig nem ez lenne ez első olyan történet, amit a jogi 
pályáján adott esetben nem biztos, hogy az ő véleményével maradéktalanul egyező módon, de 
az ügyfél érdekében, ha ezt kérik, akkor ő ezt végig viszi. Soha nem zárkózott el az elől, hogy 
ezt a döntést fogja meghozni a Tulajdonosi Közösség, és azt mondják, hogy ezt a pert vigye 
végig, akkor ő ezt végig fogja vinni. Semmiféle külön díjazást nem fog érte kérni, mert ez a 
feladata, hogy a Tulajdonosi Közösséget képviselje, úgyis, mint ügyvéd. Ha ebbe egy külső 
jogászt akarnak bevonni, akkor ez az ő döntésük. 
 
Kiss Lajos,a bizottság tagja 
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Elsősorban arra utalt, hogy a megnyerhetőségét látja ennek abszolút kérdőjelesnek 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Ezzel kapcsolatban neki is van véleménye, de hogyha ez a feladat, akkor azt végig fogja 
vinni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A Tulajdonosi Közösség jelenleg két működő tagból áll Tiszasas és Tiszaalpár. A Magyar 
Állam tudomása szerint Seres Robi óta nem képviseltette magát. Volt egy kezdeményezés 
arra vonatkozóan, hogy a halászati jogot a Nagy-tóra kiterjesszék, és valóban a képviselő úr 
elmondta, hogy képviselte és meg is nyerték a pert. Az igazi ok ezzel kapcsolatban a 
következő volt, hogy tavaly szóban kezdeményeztek némi emelést a bérleti díjon, mert 500 Ft 
egy hektár vízfelületért arcpirítóan kevés. Annak ellenére, hogy tudják, mennyi pénz folyik 
be. Kikérték a Tiszaugi holtágnak a szerződést, amit azért nem csatoltak be, mert valamiféle 
jogokat sérthet. Tavaly szóban elutasították és most azért döntöttek úgy, hogy írásban küldik 
el. Erre a válasz dettó ugyanaz volt, mint tavaly. Teljesen nyeregbe érzik magukat, de 
bíróságon látott már olyan döntést, ami teljesen ellentétes volt a joggal meg az igazsággal. Az 
aránytalanság az egy dolog, az, hogy évek óta nem változtatnak az egy másik dolog. Kimaradt 
a szerződésből az a kitétel, hogy bármelyik fél felmondhatja a szerződést mindenféle 
kártérítés nélkül. Azt gondolja, hogy ennek meg kellene próbálni véget vetni. Lehet úgy is 
dönteni, hogy keressenek olyan jogászt, aki díjért elvállalja. A Tulajdonosi Közösség 
tulajdonképpen döntött, azt szerették volna, ha ezt a döntést Tiszasas és Tiszaalpár is 
megerősíti. 
 
Győri István, képviselő 
 
Ő is azt szeretné, ha a Tisza visszakerülne, de sajnos már kifutottak az időből, az 5 éves 
intervallum eltelt. Ezt a szerződést semmisnek tekinteni jogilag nem lehet.  

 
(hangzavar) 

 
A polgármester szégyene Tiszaalpárnak, egy tolvaj. 
 

(hangzavar) 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Annak idején belemártotta magát ebbe a Tisza szerződésbe. Akkor annyira bele is ment, hogy 
a képviselő-testületből kik szavazták meg és kik nem. A polgármester úr nem szavazta meg, 
dr. Vancsura Zoltán, Győri István nem szavazta meg. Olyan szempontból nézné ezt a 
szerződést, hogy mi lenne akkor, ha azt mondaná a BÁCS-HOSZ, hogy neki nem kell a Tisza. 
Mit csinálnának akkor? Ő felmondhatja a szerződést? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Közös megegyezéssel mindenki felmondhatja. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A szerződés fényében nem sok esélyt lát rá. 
 

(hangzavar) 
 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Ezeket a számokat, hogy 10-szeres meg 20- szoros ne mondják már ennyire komolyan bele. A 
9 millió Ft –ot minden egyes alkalommal elfelejti hozzátenni a polgármester úr. 
 

(hangzavar) 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 0 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással 
nem fogadta el a határozat-tervezetet. 
 
 
13.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés az Árpád Művelődési Ház terembérleti díjainak emeléséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester, Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Csak a Kádár Lajos ház terembérleti díj emeléséről van szó. Ezt nem emelik, hanem 
csökkentik. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
A Kádár Lajos háznál lecsökkenthetik, de egy hétvégi buli alakalmával, hogyha beindítják a 
konvektorokat, meg a víz, villany, gáz, csatornadíjjal együtt tulajdonképpen ingyen bérli a 
termet. Közbe meg most lett rá költve, tűzhelyet, edényeket vettek bele. Tányérokat kell 
pótolni a víz, villanyt gázt fizetni kell rendszeresen. Óvatosan a csökkentgetéssel, aki ezt 
sokallja, tartson otthon bulit. 
 
Bartucz István településüzemeltetési előadó 
 
Ő is hallotta a nyugdíjas klubból ezeket az észrevételeket. Gyakorlatilag egy jó szigetelt 
épületről van szó. A nyugdíjasok azt szeretnék, ha valamiféle méltányosság, vagy csökkentés 
lenne. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
A temperált fűtésnek is ára van. Úgy gondolja, hogy a nyári árat hagyják meg így, de télire 
nyugodtan betehetnek plusz rezsi díjat. Ősztől-tavaszig mindenféleképpen plusz rezsi díjat 
javasol. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Bizonyos időkereteket jó lett volna ebbe a történetbe belevinni, mert a kisebb családi 
rendezvények 4-5 órába beleférnek. Lenne egy 6 órás és egy 12 órás időkeret. Viszont egy 
esküvő csak 36 órába férne bele. Ha túllépik azt az időkeretet, akkor a megkezdett óra, plusz 
1500 Ft legyen. Ennek a háznak kihasználása lecsökkent akkor, amikor felemelték a bérleti 
díjat, mert mindenki másikat választ. Legyen egy fix díja. Legyen egy kicsit piaci jellegű a 
dolog. Az óra díjas megoldással elriasztják a potenciális ügyfeleket. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Nem cél, hogy ne legyen bevétel, pont az lenne a cél, hogy legyen bevétel. De úgy nincs 
bevétel, ha a fűtésre megy el, amit befizetnek.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Legyen egy fix díja. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Javasolja, hogy a téli időszakban legyen rezsi. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Alpolgármester úr javaslata is jó, hogy nyáron legyen 1.200 Ft télen 1.500 Ft. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
 Szavazásra bocsátotta az alpolgármester javaslatát, télen 1.500 Ft, nyári időszakban 1.200 Ft. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
107/2017.(VI.09) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Kádár Lajos Közösségi Ház terembérleti díjairól  

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az Árpád Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának IV. fejezet c) 
pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
A Kádár Lajos Közösségi Ház bérleti díja nyári időszámításkor: 2017. április. 1 – 2017. 
szeptember. 30. között, nettó 1200 Ft/ óra, téli időszámításkor 2017. október 1 –- 2018. 
március 31. között nettó 1500 Ft/óra. 
 
A fenti bérleti díjak 2017. június 16-ától fizetendőek. 
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A kiszámlázás egész órában történik, úgy hogy a 30 percet el nem érő törtidőszak elengedésre 
kerül, az azt meghaladó időtartam pedig egész óraként kerül beszámításra. A bérleti díj 
időtartamának megállapítása érkezéstől távozásig történik. A bérleti díj befizetése a 
Polgármesteri Hivatal Pénztárában történik. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester elektronikusan 

2. dr. Menyhárt Anett jegyző elektronikusan 

3. Bálint Katalin a vagyongazdálkodási csoportvezető elektronikusan 

4. Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető elektronikusan 

5. Németh Sándorné köztisztviselő 

6. Túri Mária munkavállaló 

 
 
 
14.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Bejelentések 
 
Győri István, képviselő  
 
Kérdezné az önkormányzat dolgozóit, hogy a Víziközmű lakossági hozzájárulás az 55.000 Ft 
maradt -e? A tiszaalpári lakosság figyelmét felhívná arra, hogy amennyiben itt választ kap 
arra, hogy hol kell befizetni az 55.000 Ft – ot és akik hallgattak rá, hogy ne fizessék be 
mindaddig még a 246.000 Ft – ot le nem tudják faragni akkor azok most, fizessék be. Szeretné 
megkérdezni a jegyző asszonyt, hogy hol kell befizetni, kinél? Műanyag sárgafedelű kuka van 
– e még, ami a lakosság részére ingyenesen kiosztásra került. 
 
Bartucz István, településüzemeletési előadó 
 
A szelektív hulladékgyűjtő kukát kérdezi a képviselő úr. A válasz: ingyen díjmenetesen jár 
mindenkinek, akinek szemétszállítási szerződése van. 
 
dr. Vancsura István. polgármester 
 
Akinek abszolút nincs bekötve, és még a csonkot se engedte bekötni, annak 55.000 Ft, plusz 
az összes költség, ami ezzel jár. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Szerencse, hogy a lakosság nagy többsége tisztességgel befizette a csatorna hozzájárulást, 
mert ha úgy csinálta volna mindenki, ahogy a Győri képviselő javasolta, akkor az egész 
csatorna-beruházásból semmi nem lett volna. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 21:06 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  Csernák Zsolt Sándor  :/                                           /:  Kiss Lajos/ 
           a bizottság elnöke                                   a bizottság tagja 

 
 


