
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TISZAALPÁR  NAGYKÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

 
PÉNZÜGYI  ÉS  GAZDASÁGI  BIZOTTSÁGA 

 
2017. JANUÁR 25 -ÉN  TARTOTT  ÜLÉSÉNEK 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági határozatszám: 1 - 16 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 



2 

 

Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 185/2017. 
 
 
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságának 2017. január 25-én 17:00 órakor tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  Ajtai Elemérné, dr. Csernus Tibor 
  Kiss Lajos (4 fő) 
  dr. Menyhárt Anett jegyző 

dr. Vancsura István polgármester 
dr. Taricska Tibor alpolgármester 

  Győri István képviselő 
 
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
   Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
   Szeidl József BKM. KH. Tiszakécskei JH. Hivatalvezetője 
   Bálint Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző 
   Kiss Maria óvodavezető 
   Sztakó Ildikó könyvtárvezető, újságíró 
   Kerekes András hangtechnikus 
   Bartucz István településüzemeltetési előadó 
   Boris Ferenc köztisztviselő 
   Rozsnyói Ákos informatikus 
   Freivoltné Kulmann Ágnes 
   Kulmann Gyuláné 
   Bakos István 
   Bakos Istvánné 
   Mészárosné Gémes Brigitta 
   Fazekas Edit Mária 
   Juhász Brigitta 
   Bontovicsné Szűcs Mónika 
   Ballabásné Somkúti Anita 
       
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tag: dr. Vancsura Zoltán 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: Bartók István, Kézsmárki László 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 17:10 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.       
 
Napirendi pontok:  
 

1. Előterjesztés bölcsődei szolgáltatás biztosításának módjáról, a pénzbeli és 
természetbeni települési támogatásokról szóló – többször módosított - 7/2015. (III. 
02.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök/Kiss Mária óvodavezető 

 
2. Előterjesztés a 2017/2018-as nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának 

meghatározásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök/Kiss Mária óvodavezető 
 

3. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök/Sztakó Ildikó Elnök 

 
4. Előterjesztés a Tiszaalpári Hírmondó felelős szerkesztői feladatának ellátásáról 

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

5. Előterjesztés a Pentarans B.T és a 4-SZER-„KO” Kft. Tiszaalpár Vasút körzet 2. és 
2/a szám alatt működő ingatlanok vízellátásával kapcsolatban 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
6. Előterjesztés a 194 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről 

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

 
7. Előterjesztés a tiszaalpári 0262 hrsz-ú út  részleges kiméretéséről 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
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8. Előterjesztés az Alkotmány utca 18/B szolgálati lakás átalakításáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

9. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás 
felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
10. Előterjesztés közmeghallgatás időpontjáról, helyéről, napirendi pontjairól 

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

 
11. Előterjesztés dr. Vancsura István polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének 

jóváhagyásáról, tájékoztatás 2016. évi szabadság felhasználásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

12. Tájékoztató a Bizottság, a Képviselő-testület 2016. évi II. félévi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
13. Előterjesztés a 2017-ben megrendezni kívánt programokról 

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

 
14. Előterjesztés Torda testvértelepülésről érkezett meghívásról 

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

 
15. Előterjesztés az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett 

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

 
16. Tájékoztató Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat határozatáról 

a várossá nyilvánítási kezdeményezés véleményezéséről  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
17. Bejelentések 

Zárt ülés 
 

18. Előterjesztés Szatmári Pálné Tiszaalpár, József A. u. 1. szám alatti lakos étkezés 
térítési díjának mérséklésére vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
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19. Előterjesztés Szatmári Pál Tiszaalpár, József A. u. 1. szám alatti lakos étkezés térítési 
díjának mérséklésére vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

20. Előterjesztés a 4951-2/2016. sz. határozat elleni fellebbezéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
1.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés bölcsődei szolgáltatás biztosításának módjáról, a pénzbeli és 
 természetbeni települési támogatásokról szóló – többször módosított - 7/2015. (III. 
 02.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök/Kiss Mária óvodavezető 
 

dr. Vancsura Zoltán bizottsági tag 17:11 órakor megérkezett a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság ülésére, 

így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma 5 fő 
 
dr. Csernus Tibor,a bizottság tagja: 
 
Ez a napirendi pont már az előző bizottsági – és testületi ülésen tárgyaltakkal kapcsolatban 
került vissza. Amit a hivatal felmért, illetve összeállított, az látszik, hogy az önkormányzat 
részéről egy 12 fős bölcsődei csoport indítása tűnik valószínűnek, részben az igényeket, 
részben a jogszabályi lehetőségeket ismerve. Ezen bölcsődei csoport vonatkozásában 
majdnem 6 millió Ft, pontosan 5.530 e Ft állami támogatásra lehetne számítani. Az Eperke 
családi napközi vonatkozásában megnövekedett a támogatási igény; 21.000,-Ft/gyermek/hó 
összegben igényelnének támogatást, ami 14 gyermeket érintene. Előfordulhatnak időszakok, 
amikor kevesebben vannak, de gyakorlatilag 14 fővel lehet számolni. Ez az összeg elég 
tetemes nagyságrendű, kb. 3,5 millió Ft évente. Az önkormányzat részéről mindenképpen jó 
megközelítésnek tartja, hogy megpróbálják a szociális keretet igénybe véve ezt a támogatást 
biztosítani. Ugyanakkor ha azt nézik, hogy az önkormányzat ezzel párhuzamosan saját 
infrastruktúrával, saját apparátussal kívánja megvalósítani, akkor további 6 millió Ft-os állami 
támogatást is tudna ehhez nyerni. A két összeg már együttesen nagyságrendileg 9,5 millió Ft 
összeget tesz ki, ami már a csatolt számítási anyagban közelíti azokat az összegeket, amit a 
hivatal a bölcsőde egy éves működésére – bérköltségekkel együtt – kiszámolt. Ha az Eperke 
családi napközi megmarad ezen a helyen, jelentős összegű felújítási költséggel kellene 
kiegészíteni. Ha ez a felújítási költség eléri 4-5 millió Ft-ot, akkor már az előbbi számítás 
alapján ebből az összegből már minimálisan 4 évre ki tudnánk egészíteni a teljes működési 
költséget. Az állami támogatás összege: 6 millió Ft és a 3,5 millió Ft támogatás összege 
együttesen már elérik a számítási anyagban lévő összegszerűséget. A legegyszerűbb az lenne, 
ha az óvoda berkein belül, az óvoda épületében lehetne ezt a bölcsődét megvalósítani. Az 
óvodavezető asszonynak van erre vonatkozóan egy levele; ezzel kapcsolatban a testület elé 
került egy kimutatás az óvodai csoportok létszámát illetően is. Mindezekkel együtt azt kell 
mérlegelni, hogy jelen pillanatban megtartják-e ezt a támogatási intenzitást a külső szolgáltató 
felé, de azt javasolja, hogy biztosítani kell az önkormányzatnak a nevelési évet figyelembe 
véve azt a lehetőséget, hogy a bölcsődét áthozzuk a saját infrastruktúránkba, kezdjük el 
működtetni, vagy nekifogunk ennek az egész folyamatnak, figyelembe véve az Eperke családi 
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napközi lehetőségeit is, az önkormányzat lehetőségeit is, az időpontot ehhez igazítva, 
átszerveznék az önkormányzat feladatkörébe. Bár volt kimagasló ív a születések számát 
tekintve, de összegészében Magyarország demográfiai adatait figyelembe véve nem nagyon 
lehet számolni jelentősebb születésekkel, ezért a családi napköziben meglévő 2 csoport ki 
tudja elégíteni az igényeket. Javasolja a családi napközit bölcsődévé átminősíteni, ebben 
kellene most dönteni a bizottságnak, illetve a testületnek.  
 
Győri István, képviselő: 
 
Egyetért azzal, hogy vissza kell venni a bölcsődét, és a Tiszaalpári Önkormányzat működtesse 
annál is inkább, mert 2019. évben már kötelező lesz az önkormányzatnak ezt a feladatot 
ellátni. Az Eperke családi napközinek adott éves támogatás összege 21.000,-Ft/hó/gyermek 
összeggel számolva 3.528 e Ft, amit a Tiszaalpári Önkormányzat kifizet és ha kiszámolják, 
hogy a 494.100,-Ft-os normatíva, akkor 10,5 millió Ft-nál tartunk. Nem beszélve arról, hogy 
az Eperke családi napközi a támogatást akkor is igénybe vette, ha a gyermek ténylegesen nem 
is volt a családi napköziben, úgy érzi, hogy ez megint valakinek a kicsinyes érdekét szolgálja 
Tiszaalpár Önkormányzat berkein belül. Ha a családi napközi vezetősége nem dolgozott meg 
a pénzért, akkor nem illette volna őket meg a támogatás. Úgy érzi, hogy ez már a 
törvényesség határait feszegeti. Tiszaalpári Önkormányzat olyan pénzügyi helyzetben van, 
hogy ha nem úgy gondolkodnak, hogy ha van egy beruházás, annak felét vagy egyharmadát 
valahová el kell csúsztatni, nem úgy, mint a napkollektornál, hogy még 15 millió Ft-ot kellett 
később kifizetni. Arra hívja fel a figyelmet, hogy ott van az újfalui volt tanácsháza, aminek 
hatalmas belső tere van, téglaépület, kevés ráfordítással lehetne ott Tiszaalpár lakosságának 
bölcsődét biztosítani. Ha már állami támogatást is kapnak, úgy érzi, hogy érdemes ezt a 
Tiszaalpári Önkormányzatnak a kezébe venni. A szociális segélyt az is igénybe veheti, akinek 
a jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 400 %-át, és ez a támogatás a 
szociális keret terhére kerül biztosításra. A szociális segélyre biztosított keret nem úgy van 
felhasználva, ahogy kellene. A Fidesz próbálja ezt a rezsicsökkentést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke  
 
Megvonja a szót, mert letelt az ideje. 
 
Győri István képviselő: 
 
A nagy forgalomtól elzárva, nagy udvarral és közel az óvodához, és ott ki lehetne alakítani 
szociális lakásokat is. Kétszobás lakásokat vagy bármit, mert ott adott a lehetőség. A postával 
szemben nagy a forgalom, közlekednek a kamionok… 
 
Az egyik szülő közbeszólt, hogy oda a világ végére nem fogják kivinni a gyermekeiket.  
 
Győri István képviselő: 
 
Ott szigetelés kell, meg később tetőcsere, de ott kellene bölcsődét kialakítani. 
 
Kiss Lajos, a  bizottság tagja: 
 
Ez egy olyan feladat, amit azoknak az érdekében, akiknek munkájuk függ attól, hogy el tudják 
helyezni a gyermeket, biztosan meg kell valamilyen szinten oldani. Az anyagokból az is 
kiderül, hogy ez a bölcsődei ellátás a színvonalát, eszközeit, stb. tekintve nagyon lepusztult 
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állapotban van. Azzal, hogy a támogatást megemelik, azzal még a környezet és a 
körülmények nem sokat fognak változni. Csak annyi lesz, hogy működni fog a rendszer. 
Akármilyen megoldást is fog találni a testület, az biztos, hogy pénzbe fog kerülni. Egy 
városban jobban keresnek az emberek, a magánbölcsődét jobban meg tudják fizetni. Az olyan 
magánbölcsődébe, ahol csak állami támogatás van, önkormányzati támogatás nincs, 40-
60.000,-Ft között fizetnek a szülők a gyermekük egy havi ellátásáért. Ha az elvárásnak 
megfelelő színvonalon akarnak ellátást biztosítani, még a 21.000,-Ft/fő/hó önkormányzati 
támogatás sem biztos, hogy elég lesz rá. Onnan kell elindulni, hogy biztosítható-e egy olyan 
feltételrendszer, amellyel kiküszöbölhető, amit a szülők leírtak, hogy a konyhában van a 
pelenkázó helyiség, rongyosak a szőnyegek, stb. Ha ezek a körülmények igazak, akkor 
azokon is alapból változtatni kell. Onnan kellene elindítani, hogy milyen álláspontot vesz fel 
az önkormányzat; hosszabb távon tudja-e biztosítani az óvodánál egy szoba felszabadítását, 
vagy az Eperke családi napközi rendbe tételéhez járul úgy hozzá, hogy az az igényeknek 
megfeleljen, vagy saját kezelésben el kezd gondolkodni azon, hogy milyen lakásból, milyen 
helyből alakít ki egy bölcsődei ellátást. Megoldást kellene találni, nem tűzoltást.  
 
dr. Vancsura Zoltán, a  bizottság tagja: 
 
Megerősíti az előző testületi ülésen általa már elmondottakat a bölcsődei nevelés 
fontosságának szempontjából, részben azért is – mint az előterjesztésben is szerepel – 
Tiszaalpáron a 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt. Ma már a 3 évnél fiatalabb 
kisgyermekkel rendelkező anyukákat a munka világába várják és hívják vissza, ezzel 
próbálják a munkaerőhiányt orvosolni, ehhez az állam biztosítja a gyes-nek és a munkabérnek 
az együttes felhasználását. Az utóbbi pár évnek a terméke ez, az igényeknek meg kell felelni. 
A jelenlegi helyzet nagyon maximalizáltan tizenegynéhány gyermeknek oldja meg az 
ellátását. Az is kiderült, hogy jó néhányan járnak át Lakitelekre fiatalabb picikékkel, mert 
nem tudják őket itt elhelyezni. Mindenképpen a változás az be kell, hogy következzen. 
Mindenképpen olyan helyszínt kell találni, ahol a jelenleginél több csoportszoba kialakítható. 
Megkapták a számítási anyagot, az itt gyorsan kiszámolt összegeknek megfelel; itt csak az az 
önkormányzati támogatás szerepel, amit eleve az Eperke is kér, ez a 16.000,-Ft 
gyermekenként. Ez nem egy nagy összeg, véleménye szerint ennél még jobban is az 
önkormányzat a zsebébe tud nyúlni, mert a bölcsődei ellátás rendkívül fontos feladat. Az 
elmúlt évben 200 fővel csökkent a falunak a létszáma, azért, mert a kisgyermekes szülőknek 
nem volt túl hívogató ez a település. Lehet, hogy nem volt elég munkahely sem. Nekik 
alapvető érdekük, hogy ennek megfeleljenek. Ha ezt az ellátást nem biztosítják, akkor egy 
életre konzerválják azt a helyzetet, hogy ez a falu le fog csúszni az egy-két ezres települések 
szintjére. A bölcsőde helyszíneként a Munkácsy utcai bölcsődét javasolja. Ott nagyobbak a 
lehetőségek a bővítésre. Annak idején ő maga is megszavazta, hogy Tiszaújfalun legyen a 150 
fős óvoda, és most az alpári régiónál kellene a bölcsödét létrehozni. Ha nem is a Munkácsy 
utcában, de mindenképpen Alpáron kerüljön kialakításra az új bölcsőde. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tulajdonképpen két alternatívában lehet gondolkodni; egy rövid távúban és egy hosszú 
távúban. Rövid távú alternatíva – nyilvánvalóan, a számítási anyagokat figyelembe véve – az 
Aprajafalva által működtetett jelenlegi rendszer, amit szeretne megköszönni, mert az elmúlt 
években, amikor semmilyen más lehetőségük nem volt, illetve lett volna, de lényegesen 
drágább lehetőség, akkor az Aprajafalva egyesület biztosította ezt az ellátást Tiszaalpáron. 
Számára egy kicsit furcsa és nem is tudja, hogy fér össze bizonyos elméletekkel, hogy ha az 
egyik fél működteti, az ennyi összeget kap, ha a másik, akkor meg annyit, vagyis a 
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vállalkozások tételesebbet kapnak, mint az önkormányzatok. Az az épület, amelyben jelenleg 
működik az Eperke, az az önkormányzat részéről mindenképpen felújításra szorul. Ha a 
későbbiekben, hosszabb távon lenne egy másik épület: a Munkácsy utcai épület, akkor azt az 
épületet célszerű lenne önkormányzati lakásnak megtartani, mert nap mint nap érezni, hogy 
fiatal párok – akár értelmiségi pedagógus vagy más területről – itt kopogtatnak és valamilyen 
lakásproblémát keresnek; az anyagi helyzetük nem engedi meg, hogy új lakást vagy használt 
lakást vegyenek. Tiszaalpár településnek ez érdeke, hogy ezeket a fiatalokat letelepítse. Van 
itt egy felmondás, aminek a visszamondását még nem látja. Az a kérése, hogy az Eperke 
napközi működjön tovább. Változnak az idők, változnak a jogszabályok. Mindenképpen azt 
gondolja, hogy ezt az évet végig kellene vinni szeptemberig, és ez alatt az idő alatt mindkét 
fél látna további lehetőséget.  Az óvodába kivinni – már az út hossza miatt is – nem 
lehetséges, mert az óvodás korú gyermeket felrakják a buszra és kiviszik az óvodába, de 
kétéves és még annál kisebb gyermeket nem lehet feltenni a buszra. Javasolja, hogy a testület 
fogadja el, hogy az Aprajafalva egyesület működtesse tovább a családi napközit a 21.000,-
Ft/gyermek/hó támogatási összeggel, a szülőknek maradna még 10.000,-Ft/gyermek/hó 
térítési díj fizetni való. Külön megköszöni Jegyző Asszonynak a képviselő-testület elé tárt 
anyagot, mert nagyon sokat foglalkozott vele, hogy kimunkáljon minden egyes részt. A 
pillanatnyi alternatíva az az, hogy működjön tovább a jelenlegi felállás, és a későbbiekben 
rátérhetnek más megoldásra is. Ő is támogatja a Munkácsy utcai bölcsődét, és akár a 
későbbiekben is egy együttműködést, ha a pénzügyi lehetőségek úgy mutatják. Saját 
működtetésben minimum 3 főt kellene alkalmazni, akiknek a bérét, járulékokat fizetni 
kellene. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Azt is el lehet képzelni, hogy két bölcsődét működtessen Tiszaalpár Önkormányzata. Van, aki 
a 10.000,-Ft-ot sem tudja kifizetni, nincs munkahelye sem. Azért mondta az újfalui volt 
tanácsházát bölcsőde épületének, hogy ott szakmailag is, a létszám is, ott vannak eszközök. 
Ha az állam megköveteli, akkor biztos, hogy ad a működtetéshez normatívát. 
 
                                                                        (hangzavar) 

 
dr. Vancsura Zoltán, a  bizottság tagja: 
 
Határozati javaslata lenne: egzaktabban meg kell határozni, hogy 2017. szeptember 1-jétől az 
önkormányzat vállalja a bölcsőde megnyitását. Azt gondolja, hogy ez a lendület, ami most 
elindult az önkormányzat részéről, ha a gyakorlatba is átkonvertálódik, akkor szeptemberre 
meg tudják nyitni a bölcsődét. Ha lesz később pályázat, akkor a fűtéskorszerűsítés, stb. menet 
közben is kialakítható, de ezzel nem szabad tovább várni, annál is inkább, mert van egy év a 
minőség javítására. Az Eperkét ez nem érintheti rosszul, hiszen mindenkinek be kell látni, 
hogy fele akkora költségvetésből gazdálkodtak, mint amit az önkormányzat kapna az államtól, 
de az is szép, hogy ennyire ki tudták hozni, ezt a minőséget tudták biztosítani. Óriási javítani 
való van rajta, ezt el kell ismerni, viszont a másik, hogy várni, hogy majd lesz valami, nem 
javasolja. Az a határozati javaslata, hogy szeptember 1-jétől az önkormányzat nyissa meg a 
bölcsődét. 
 
dr. Csernus Tibor, a  bizottság tagja: 
Volt egy felmérés, hogy milyen hiányosságok vannak. Nem emlékszik, hogy volt-e 
valamilyen határidő annak a megvalósítására. Képviselőtársa említette, hogy milyen lendület 
van a számítási anyagban, hát pont ezt a részét nem látja egyenlőre, hogy amennyiben 
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szükséges, azt az épületet felújítani, amelyben a szolgáltatás most van, mennyibe kerül. A 
Munkácsy utcai épületet jóval költségesebb helyreállítani, hiszen ott már jóval nagyobb 
épületről van szó. Ha ezeket is mind számításba veszik, akkor annak az épületnek is olyan 
állapotba kell kerülni, hogy az első ellenőrzéskor nehogy azt mondják, hogy már be is kell 
zárni. Amikor az önkormányzat ezt az ellátást saját berkein belül kívánja biztosítani, olyan 
színvonalat kell összehozni, ami a hatóságok által elvárt minőséget hozza. Nem tartja rossz 
ötletnek a szeptember 1-jei időpont kitűzését, de figyelembe véve azt, hogy milyen 
lehetőségeik vannak, illetve, hogy perpillanat semmilyen tájékoztató nem hangzott el azzal 
kapcsolatban, hogy van-e valamilyen pályázati kiírás; nem tudják, milyen lehetőségek vannak 
a beadásra, milyen módon lehetne ezeket a pénzeket pályázati úton összeszedni, mert jelentős 
összeg lesz, úgy gondolja, hogy bőven milliókról beszélhetnek, amit az önkormányzatnak 
saját zsebből kell megfinanszíroznia vagy pályázati pénzből. Ehhez képest a meglévő épület 
kihasználhatósága – úgy gondolja – hamarabbi lehetőséget biztosítana, mármint az óvoda 
épületének valamilyen szintű – akárcsak átmeneti időre is történő – kihasználása, és olcsóbbá 
tenné a kérdést, nem kellene elkapkodni, hogy a megfelelő forrásokat is megtalálják ehhez a 
beruházáshoz. Megkérdezi, hogy a hivatal részéről van-e valaki, akinek van valamilyen 
információja, hogy van-e valamilyen pályázati lehetőség, amit fel lehetne használni, illetve a 
helyreállítási-, felújítási munkáknak hogyan tudnak eleget tenni. Hozzáteszi, hogy működés 
közben erre nagyon kevés lehetőség van, főleg télen nagyon nehéz működés közben 
nyílászárókat cserélni, belső festést megoldani.  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A határidőt meghosszabbították az Aprajafalva Egyesület kérelmére. A határidő március 29. 
napján jár le. A legszükségesebb problémákat segít az önkormányzat elhárítani. A határidőre 
lehet kérni hosszabbítást, amennyiben látja a Kormányhivatal azt a szándékot, hogy elindult 
valamerre az önkormányzat. A bölcsőde kialakításának a legszigorúbbak a feltételei. Először 
meg kell kérdezni egy vállalkozót, hogy mennyibe kerülne egy ilyen szabványnak a 
kivitelezése, elindulásképpen meg kell kérni az ELŐSZER Kft-t, hogy adna-e erre egy 
költségvetést, hogy lehessen látni, mennyibe fog kerülni, biztosan egy nagyobb tétel lesz. A 
családi bölcsődénél egy kicsit lazábbak a feltételek; azt arra találták ki, hogy ha valaki az 
otthonában alakít ki egy helyiséget.  
 
dr. Csernus Tibor, a  bizottság tagja: 
 
Ebből a szempontból hiányosnak tekinti az anyagot. A teljes kép rendelkezésre állásához 
szükséges, hogy mennyibe kerülne ennek a kialakítása. Lehet dönteni természetesen, hogy 
szeptember 1-jével meg kívánják nyitni a bölcsődét, de érdemi döntést arról, hogy hogyan 
működjön a bölcsőde a költségek ismerete nélkül nem érdemes hozni. Részben már feltárásra 
kerültek a problémák, de ezen túlmenően a további feladatok milyen költségeket vesznek 
igénybe, azt nem lehet tudni. Ezt is jó lenne látni ahhoz, hogy teljes körű döntés szülessen. 
Egyébként is elvárható volna, hogy felújított, modern nyílászárókkal, modern fűtési 
rendszerrel felszerelt épület legyen, amit mindannyian tudunk, hogy a vizesblokk megfelelő 
kialakítása, teljes belső burkolatcsere, ha ezeket mind figyelembe vesszük, megint csak 
odakanyarodunk vissza, hogy nagyságrendi tételek. Ha ezt bölcsődei viszonylatban akarjuk 
végrehajtani a Munkácsy utcai óvodánál, akkor ott egy 8-10 millió Ft-os ráfordítást feltétlenül 
fog jelenteni. Figyelembe véve a demográfiai adatokat is, meg figyelembe véve, hogy van egy 
7 csoportos óvodánk, kalkulálható, hogy ez elkövetkező években milyen szinten lesz 
kihasználva. Ha közben van pályázat, akkor egyértelmű, hogy meg lehet fontolni a bölcsőde 
kialakítását. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérdezi Mészárosné Brigittát, az Aprajafalva Egyesület vezetőjét, hogy tartja-e ezt a 
kéthónapos felmondást, vagy az idei évet végigviszi?  
 
Mészárosné Gémes Brigitta, az Aprajafalva Egyesület vezetője: 
 
A szülői értekezleten a szülők kérték, hogy folytassa a vállalkozást, és nem szeretné cserben 
hagyni a szülőket.  
 
dr. Menyhárt Anett jegyző: 
 
Mi az a minimális költség, amit az önkormányzatnak rá kell fordítania, hogy a 
Kormányhivatal ezt jóváhagyja? 
 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
Egyébként is mindazokat meg kell csinálniuk, ami az épület állagának javításához szükséges. 
Nyílászárót mindenképpen cserélni kell. A leírt munkálatokat mindenképpen meg kell 
csinálni, akár lakás marad, akár nem. Ami már kérdéses lehet, az a fűtési rendszernek az 
átalakítása. 
 
Mészárosné Gémes Brigitta, az Aprajafalva Egyesület vezetője: 
 
A munkálatok idején fel tudja ajánlani az egyesület részéről, hogy a gyermekeket beviszik 
busszal Kiskunfélegyházára.  
 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
A képviselő-testületnek el kell dönteni, hogy hosszabb távon mi a megoldás, de az épületen 
mindenképpen meg kell csinálni a felújítási munkákat, akár bölcsőde lesz, akár lakás marad.  
 
Mészárosné Gémes Brigitta, az Aprajafalva Egyesület vezetője: 
 
Szeretné, ha tavasszal fel lenne verve az udvar, mert az ott életveszélyes. Vissza van 
betonozva és ott felbuknak a gyermekek.  
 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ott térkövezni kell. Javasolja, hogy a következő ülésre legyen a döntés elhalasztva, és akkor 
nézzék meg, hogy az óvodában legyen kialakítva a bölcsőde, vagy ez az épület kerüljön 
felújításra vagy a Munkácsy utcai épület kerüljön felújításra, és meg kell vizsgálni, hogy a 
működtetése mibe fog kerülni. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat költségvetése lehetővé 
teszi a Munkácsy utcai épület felújítását is, és a későbbiekben még jelentős támogatás várható 
az önkormányzat részére. Azt gondolja, hogy ha annak idején az óvodánál meg tudta az 
önkormányzat önerőből oldani a két csoport bővítését, akkor meg tudja csinálni a bölcsőde 
kialakítását is.  
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Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
A volt fogorvosi lakás nem lenne célszerű bölcsőde kialakítására? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Meg lehet nézni azt is.  
 
dr. Vancsura Zoltán, a  bizottság tagja: 
 
Nem szabad félni a határidőktől, mert azok pont azért vannak, hogy munkára bírják az 
érintetteket. Ha nincs határideje a dolognak, akkor majd 5 éves, 10 éves tervbe majd 
valamikor meglesz, azt nem lehet komolyan venni. A másik, hogy a pénzt ettől a beruházástól 
nem lehet sajnálni. Vakon be kellene erre mindenképpen nevezniük, mert alapfeladata ez az 
önkormányzatnak, törvényi kötelezettsége is lesz hamarosan. Előbb-utóbb úgyis 
kötelezettsége lesz ez a falunak, tehát meg kell teremteni a pénzügyi fedezetét, akár pályázat 
nélkül is. Ha kell, akkor hitelt kell rá felvenni. Ez furcsán hangzik, mert Tiszaalpár még nem 
volt ebben a helyzetben, de minden valamire való gazdálkodó szervezet életében eljön az a 
pillanat, amikor hitelt vesz fel. Azt nem lehet megtenni, hogy ezt a kötelezettséget halogassák 
még tovább. Majd 10 év, 20 év múlva visszafizetik a visszafizetni valót, de ezt meg kell 
csinálni, ha máshogy nem, hitelt kell rá felvenni. Az ELŐSZER Kft. egy nagy cég, nem fog 
adni féléven belül sem árajánlatot, pláne nem lesz itt még 2 hónap múlva sem egy olyan 
szakértő. Azt el tudja fogadni, hogy a jelenlegi helyet próbálják felújítani, és ha lesz pályázat, 
akkor tudják felújítani a Munkácsy utcai épületet. Az Eperke napközi felújítását véleménye 
szerint 5 millió Ft-nál kevesebb összeg kifutja, és az még mindenféle hitelfelvétel nélkül is 
megy, de abba is nagyon szívesen belemenne, hogy hitelfelvétellel nekifognának a Munkácsy 
utcai épület felújításának, és az lehet, hogy nem szeptember 1-jére lenne kész, hanem később, 
de meg kell csinálni, mert ez a legfontosabb feladata az önkormányzatnak; nem a hivatal 
fenntartása, hanem bölcsődét, óvodát és valamikor még később majd iskolát is biztosítani. 
Más fontos feladata az önkormányzatnak egyáltalán nincsen, amit alapvetően biztosítani 
kellene, de ezeket igen. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolja a döntés elnapolását a következő testületi ülésre, mert akkor vélhetően költségvetés 
tárgyalása is lesz, és akkor eldönthető költségvetés szempontjából is, hogy van-e keret a 
Munkácsy utcai épület felújítására. Ő is azt mondja látatlanban is, hogy van rá keret, csak 
elhatározás kérdése. Ha azt akarják, hogy itt legyen egy önálló bölcsőde, akkor van keret rá, 
mert mindig arra van pénz, amire az ember nagyon akarja.  
Javasolja, hogy a rendelet-tervezetben szereplő 21.000,-Ft/gyermek/hó támogatási összeget a 
bizottság fogadja el, annak érdekében, hogy az Eperke napközi tudjon továbbműködni. A 
másik határozati javaslat pedig, hogy a következő bizottsági- és testületi ülésre – ha majd a 
költségvetés is itt lesz – kerüljenek kidolgozásra a Munkácsy utcai épület felújításának és a 
jelenlegi Eperke napközi felújításának a költségei. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Az is kerüljön kidolgozásra, hogy a jelenlegi óvodába hogyan lehetne a bölcsődét elhelyezni? 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Milyen költséggel járna az elhelyezése és egyáltalán az óvodavezetőnek a véleménye az 
igenlő vagy nem igenlő? Költségvetést kell kérni, hogy megfeleljen szakmailag a bölcsőde 
működtetése. Az egyik megoldás a Munkácsy utcai épületben való elhelyezés lenne, a másik 
az óvoda épületében és a harmadik egy ideiglenes megoldás: a jelenlegi családi napközi 
épületének felújítása, nyílászárócsere, stb. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a  bizottság tagja: 
 
Az ELŐSZER Kft-nek van kapacitása, hogy egy hét alatt kidolgozzanak egy ilyet; 
nyílászárók, cseréje, vizesblokkok, de előtte egy szakértőnek ezt meg kell nézni, hogy -  hogy 
néz ki jelenleg, és mik azok, amikkel foglalkozni kell.  
 
Kiss Mária óvodavezető: 
 
Először is el kellene dönteni, hogy milyen formában működne a bölcsőde. Ahogy a jegyző 
asszony is kidolgozta, négyféle lehetőség van: családi bölcsőde, a klasszikus bölcsőde vagy 
ha az óvoda működteti, akkor az óvodához integrált bölcsőde. Evidens, hogy a munkahelyi 
bölcsőde nem jöhet számításba. A negyedik pedig a minibölcsőde, ami viszont nagyon kevés 
gyermek elhelyezését tudja megoldani. Egyébként a klasszikus bölcsődei csoportban is 
megvannak a szabályozások; ha van SNI-s gyermek a csoportban, az már csökkenti a 
megengedhető maximális csoportlétszámot. Tehát először is azt kellene eldönteni, hogy 
milyen formában szeretnék működtetni ezt a bölcsődét. Ha egy klasszikus bölcsődét akarnak 
integrálni az óvodához, többcélú intézményt kialakítani, ahhoz azokat a feltételeket, amiket 
egy táblázatban jegyző asszony összeírt teljesíteni kellene. A nevelőszoba – amiről már szó 
esett – az több szempontból sem felel meg egy ilyen bölcsőde működtetéséhez, azért mert 
ahhoz kell egy nyitott terasz, külön megközelíthető bejárat – tehát nem lehet az óvodán 
keresztül átjárni - , az óvoda udvarán egy olyan elkülöníthető helyet kellene biztosítani a 
bölcsődés gyermekek számára, ami egy teljesen külön elszeparált életteret ad. Ezt csak úgy 
tudja elképzelni, ha valóban bekövetkezne egy létszámcsökkenés, akkor megfontolni az 
óvodán belüli bölcsőde kialakítását, de ez nagyon távoli lehetőség, most egyenlőre erre nem 
lát lehetőséget. Jegyző Asszonynak megküldte az óvodai gyermeklétszámra vonatkozó 
adatokat. A statisztikai létszámon felül is még érkeznének gyermekek az óvodába. A 
gyermeknek – ahogy a 3 éves korát betölti – azonnal joga van belépni az óvodába. Tavaly 
májusban, amikor a szorgalmi év lezárult, az óvodában még 172 gyermek volt elhelyezve.  
 

(hangzavar) 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Számításba kellene venni a volt fogorvosi lakást is, hiszen ott van még egy lakás és ezeket 
egybe lehetne nyitni.                
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt gondolja, hogy a Kormányhivatal annyira azért nem fog kötözködni, hogy szeptemberig 
ne engedné. Ha az önkormányzat az alapdolgokat megcsinálja, akkor nem fog néhány 
hónapon múlni.  
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Bartucz István, településüzemeltető: 
 
Jól mondta dr. Csernus Tibor, hogy 2 millió Ft-ot el kellene különíteni, és abból meg kellene 
csináltatni a nyílászárókat.  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A rendelet-tervezetben 21.000,-Ft, de az is szerepel a rendelet-tervezetben, hogy amennyiben 
valaki más településre viszi el a gyermekét, például Lakitelekre és ott ellátásban részesül- 
mivel ott is van térítési díj - , erre a támogatási összegre ugyanúgy jogosult. 
Az óvodában való bölcsődei ellátást vizsgáljuk-e tovább? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ne! 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Az Alkotmány u. 28. szám alatti épület felújítását megvizsgálják-e? 
 
dr. Csernus Tibor,a  bizottság tagja: 
 
Ha abban van a perspektíva, hogy külső tényezővel biztosítsák a szolgáltatást hosszabb távon, 
akkor van értelme elmenni abba az irányba, ha viszont az önkormányzatot 2019-re kötelezik, 
hogy hozzon létre bölcsődét, akkor az Alkotmány u. 28. szám alatti épületet nem érdemes a 
továbbiakban számításba venni, mint potenciális helyszínt, mert az arra abszolút alkalmatlan.  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Abban is gondolkodtak, hogy az önkormányzat tartson fenn egy családi napközit, de ahhoz ki 
kell nevezni egy intézményvezetőt, de arra nem engedi meg a törvény, hogy többcélú óvoda-
bölcsődét csináljanak. Keresett családi napközit az interneten; volt is egy település, ahol a 
honlapon megjelent a családi napközit tart fenn, de kiderült, hogy ott is magánszemély 
csinálja. Volt olyan Pest környékén, hogy magánszemély csinálja a családi bölcsődét, de az 
óvodában helyezték el. Elég hosszan kutakodott, de olyat nem talált, hogy az önkormányzat 
tartaná fenn a családi bölcsődét, aminek a létesítési feltételei egyébként sokkal egyszerűbbek. 
Tehát marad a Munkácsy utcai épület és az Alkotmány u. 18. szám alatti épület.  
 
dr. Csernus Tibor, a  bizottság tagja: 
 
Az esetleg felmerült-e, hogy megbízási szerződéssel legyen ez a feladat ellátva külső 
szakember bevonásával? Mint például a Kft ügyvezetője volt? Ez megoldható lenne? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Nem tudja, de meg lehet nézni. A családi bölcsődét legegyszerűbb kialakítani, az biztos.  
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dr. Csernus Tibor, a  bizottság tagja: 
 
Éppen ezért mondja, mert a lakásminőséget jóval egyszerűbben össze lehet hozni. Akkor fel 
lehetne hozni az Alkotmány u. 28. szám alatti ingatlant egy elfogadhatóan jó lakás szintjére, 
és ha onnantól kezdve már csak az intézményvezető a kérdés, akkor azt valami egyéb úton 
megoldani. A Munkácsy utcai épület jó lenne, de attól fél, hogy beleássák magunkat és 5 év 
múlva, 10 év múlva is azt mondjuk, hogy szükség van erre a beruházásra, akkor jó lesz, de 
lehet az is, hogy 8 év múlva már kifullad a történet. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A családi bölcsődébe két csoport kell ennyi gyermeknek az ellátásához. A bölcsődébe jogi 
szempontból 12-t bele lehet tenni.  
 
dr. Csernus Tibor, a  bizottság tagja: 
 
A családi bölcsőde tényleg támogathatóbbnak tűnik; egyszerűbb a kivitelezése, biztos, hogy 
beleférnek szeptember 1-jével, vagy még akár hamarabb is.  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Abban kell szavazni, hogy a családi bölcsőde Alkotmány u. 28-ban kivitelezhető-e. Rendelet-
tervezetet kell szavazásra bocsátani, és a Munkácsy utcai- valamint az Alkotmány utcai 
épületek felújítására kell tervezői árajánlat kérni Héjja József úrtól, erre a pénzügyi keretet a 
testület biztosítja.  
 
dr. Vancsura Zoltán, a  bizottság tagja: 
 
A tervezőnek az alaprajzon el kell osztani a szobákat, aztán gyorsan elküldeni a terveket az 
ELŐSZER-nek, hogy az is tudjon mondani egy tól-ig összeget, hogy a testület a következő 
ülésén tudjon dönteni. Nyilván, ha később meghirdetésre kerül a munkálatok elvégzése, akkor 
már nemcsak az ELŐSZER-nek fogják kiküldeni. 
 
dr. Csernus Tibor, a  bizottság tagja: 
 
Olyan jellegű javaslatot kérjenek a tervezőtől, hogy a meglévő épület vonatkozásában milyen 
lehetőségek vannak: kialakítható-e és hogyan ilyen jellegű bölcsődei ellátás. Ezt mérje fel. Ezt 
alaprajz alapján meg tudja mondani, hogy ha esetleg egy falat át kell helyezni, és erre 
vonatkozóan a költségvetést tud készíteni. A kivitelező cég meg tudja mondani, mi az, ami 
feltétlenül szükséges, és tud mondani egy minimum- és egy maximumösszeget, és mi az, ami 
már extrakategória.  
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Maximum 100.000,-Ft-ig biztosítja a testület a tervező költségét.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Először szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, mely szerint az önkormányzat biztosítja a 
21.000,-Ft/gyermek/hó összegű támogatást. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1/2017.(I.25.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló – többször 
módosított - 7/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló – többször módosított - 7/2015. 
(III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja tervezői-, majd kivitelező árajánlat kérését a Munkácsy utcai, valamint az 
Alkotmány u. 18. sz. alatti épület bölcsődévé történő átalakítására, valamint az Alkotmány u. 
28. és szám alatti épület családi bölcsődévé történő átalakítására vonatkozóan. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
2/2017.(I.25.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tervezői ajánlat kérése a Munkácsy utcai volt óvoda épületének átalakítására, 
az Alkotmány u. 18. szám alatti épület és Alkotmány u. 28. szám alatti épület 
felújítására 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önálló bölcsőde, vagy családi bölcsőde kialakításának lehetőségét megtárgyalta, és 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérjen tervezői árajánlatot Héjja József 
építészmérnöktől  – amennyiben nem vállalja akkor más építészmérnöktől - maximum nettó 
100.000,-Ft tervezői díj ellenében arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a Munkácsy utcai 
volt óvodát önálló bölcsődévé átalakítani, továbbá Alkotmány u. 18. sz. alatti ingatlant 
bölcsődévé alakítani, valamint az Alkotmány u. 28. szám alatti épületben önkormányzati 
fenntartású családi bölcsőde működtetése is kerüljön megvizsgálásra. 
 
2.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a 2017/2018-as nevelési évben az óvodai beiratkozás 
 időpontjának  meghatározásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök/Kiss Mária óvodavezető 
 
Hozzászólás nem történt. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
3/2017. (I.25.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a 2017/2018-as nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, a 2017/2018-
as nevelési évben Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat fenntartásában lévő Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvodába az óvodai beiratkozás időpontja: 2017. április 20-án (csütörtök)  
800-1600 óráig,  2017. április 21-én (péntek) 800-1600 óráig. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói közlemény 
közzétételére. 
 
3.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi munkájáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök/Sztakó Ildikó 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. 
 
4/2017. (I.25.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi munkájáról 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
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4.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Hírmondó felelős szerkesztői feladatának ellátásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Pályázat nélkül szabályos. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Lehet. 
 
Győri István, képviselő 
 
Nem javasolja Víglási Krisztinát. A Tiszaalpári Hírmondó felelős szerkesztőjeként egy önálló 
gondolkodású talpraesett személyt szeretne látni, aki tisztességesen, tájékoztatja a tiszaalpári 
embereket. 
 

(hangzavar) 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Megvonja a szót Győri István képviselőtől, mert nem a napirendi ponthoz szólt hozzá. 
 
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. 
 
5/2017. (I.25.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpári Hírmondó felelős szerkesztői feladatának ellátásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
Tiszaalpári Hírmondó szerkesztési feladatainak ellátásával Víglási Krisztina 6067 Tiszaalpár, 
Petőfi Sándor utca 22. szám alatti lakost bízza meg 2017. március 1-jétől 2017. december 31-
ig bruttó 50.800 ft/hó díjért. A megbízottat további költségtérítés nem illeti meg. Felmondási 
idő 2 hónap. 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza dr. Vancsura István 
polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. 
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5.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Pentarans B.T és a 4-SZER-„KO” Kft. Tiszaalpár Vasút körzet 
 2. és 2/a szám alatt működő ingatlanok vízellátásával kapcsolatban 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Győri István, képviselő 
 
Maximálisasan támogatja. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Az üzemi lakóteleptől kellene elhozni, mert egy nyílt vezetéket sokkal könnyebb lefektetni, 
mint egy közutat-vasutat átfúrni. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
A Marsa soron élő embereknek erre nem lenne szükségük? 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Eddig fel sem merült ez a lehetőség, de ha ott jönne el a vezeték, akkor lehet, hogy ők is 
szívesen vennék onnan a vizet. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Kérdezné Boris Ferenc közterület felügyelőt, ez az alternatíva felmerült - e? 
 
Boris Ferenc, közterület felügyelő 
 
Nem. 
 
Győri István, képviselő 
 
Ezeket a paramétereket, amiket a BÁCSVÍZ Zrt. összeállított el tudja fogadni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Javaslata lenne, hogy így tegyék bele a határozat - tervezetbe ezzel a kezdeményezéssel, 
miszerint idáig a vizet elvezetik, ezzel teljes mértékben egyet értenek ilyen feltétel 
rendszerrel, mint ahogy meghatározásra került. Úgy gondolja, hogy a tűzcsapot nem érdemes 
kihagyni. 
 
Boris Ferenc, közterület felügyelő  
 
Az elején úgy lett megbeszélve, hogy a tűzcsap is benne lesz. 
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dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Magát a keret összeget jóváhagynák, és arra vonatkozóan árajánlatot kérni, mert nem tudni, 
hogy a Kecskeméti és Iskola utca részére jutó ivóvíz vezeték az esetleg ugyanígy 
megcsapolható-e ebbe az irányba? Engedik – e azt, hogy ebbe az irányba ellegyen hozva, 
mert ha ezt meg tudnák oldani akkor maga a Marsa sor is betáplálási lehetőséget kapna. 
Lehet, hogy most azonnal nincs szükség rá, de lehet, hogy 1-2 év múlva ott is felébred a 
szándék. A keret összeget jóváhagynák ilyen feltételek mellett, hogy az önkormányzat az 
egyharmadát állja, és esetleg ugyanennyiből vagy még olcsóbból az is kijönne, hogy 
biztonsággal megoldható legyen ennek a résznek a Marsa sort is figyelembe véve az ivóvíz 
ellátása, arról a vezetékről, ami már a Kecskeméti és az Iskola utcát ellátja. A határozat 
tervezetet így fogadnák el. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta dr. Csernus Tibor által módosított határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
6/2017 (I.25.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Pentatrans B.T és a 4-SZER-„KO” Kft. Tiszaalpár Vasút körzet  2. és 
2/a szám alatt működő ingatlanok vízellátásával kapcsolatban 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testületnek a bruttó 2.473.107,-Ft 
keretösszeg elfogadását a Tiszaalpár, Vasútkörzet 2. és 2/a. sz. alatti ingatlanokra 
vonatkozóan ivóvíz szolgáltatás kiépítésére. 

Amennyiben a jóváhagyott keretösszeg elegendő lesz arra, hogy a Marsa sor felől történjen 
meg a vízvezeték kiépítése a Vasútkörzet 2. és 2/a. szám alatti ingatlanokhoz, akkor ez az 
alternatíva kerüljön megvalósításra; amennyiben erre nem lesz elég a keretösszeg, akkor a 
vasútátjáró felőli terveket kell kiviteleztetni. 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy állapodjon meg Szabó Tiborral a Pentatrans BT. képviselőjével, 
illetve Kovács Lászlóval a 4-SZER-„KO” Kft. képviselőjével (továbbiakban: kérelmezők) a 
Tiszaalpár, Vasút körzet 2. és 2/a. sz. alatti ingatlanokra vonatkozóan a vezetékes ivóvíz 
szolgáltatás kiépítésére az alábbiak szerint: 

A megvalósítás bruttó költsége 2.473.107 Ft, melynek 1/3-át a Pentatrans B.T., 1/3-át a 4-
SZER-„KO” Kft., 1/3-át Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat – 2017. évi költségvetésébe 
való beépítésével - viseli. 
 
A kérelmezők és az önkormányzat elkészítteti a BÁCSVÍZ illetékes szakemberével a kiviteli 
tervet, melynek engedélyeztetéséről a BÁCSVÍZ gondoskodik, majd az elkészült tervek 
alapján kivitelezteti az ingatlanok vízbekötését. 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Vancsura István 
Polgármestert a megállapodások megkötésére. 
 
6.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a 194 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Hozzászólás nem történt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
7/2017. (I.25.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a 194 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy  járuljon 
hozzá a saját tulajdonában levő tiszaalpári 194 hrsz-ú ingatlan (mely jelenleg a 6066 
Tiszaalpár, Bethlen Gábor u. 9-11. címmel szerepel, lakóház, udvar, gazdasági épületként 
nyilvántartva) ingatlan- nyilvántartási átvezetéséhez, miszerint a terület művelési ága kivett 
útra változzon, valamint hatalmazza fel Dr. Vancsura István polgármestert a tiszaalpári 194 
hrsz-ú ingatlan átminősítéséhez szükséges dokumentumok aláírására, valamint a felmerülő 
költségek rendezésére- amely költségek a 2017. évi költségvetésbe beépítésre kerülnek. 

7.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a tiszaalpári 0262 hrsz-ú út részleges kiméretéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ez a részlegesség a Bodri tanyát jelenti, mert olyan nincs, hogy egy tanyára nem lehet 
bemenni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
A vadásztársaság szélénél van az út. Gyakorlatilag a csatorna őrház mellett bejövő útról 
közelíthető meg. Mikor az új híd megépült ezek a viszonyok nem lettek rendezve. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Javaslata lenne, hogy a zárdai utat is ki kellene méretni. Úgy emlékszik, hogy annak az útnak 
a mezsgyéje az 3m-el beljebb van a mostani borozdától. Többször szó volt már annak az 
útnak a vízelvezetéséről is, mert az sem megoldott. Javasolná, hogy a hídtól egy árkot 
csináljanak.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, hogy méressék ki a Zárdai utat is a Fodor erdőig. 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
8/2017. (I.25.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a tiszaalpári 0262 hrsz-ú út részleges kiméretéséről 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 
hatalmazza fel Dr. Vancsura István polgármestert a tiszaalpár külterület 0192 hrsz. út (Zárdai 
út a Fodor erdőig) - felkéri Pozsár Péter (6640 Csongrád, Hunyadi tér 12.) földmérő 
mérnökkel való kitűzéseket érintő szerződés megkötésére. 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, hogy méressék ki a Bodri tanyáig vezető utat 
illetve a csatorna melletti utat is, és vizsgálják meg, hogyan lehet hivatalossá tenni a bejárást. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
9/2017. (I.25.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a tiszaalpári 0262 hrsz-ú út részleges kiméretéséről 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 
hatalmazza fel Dr. Vancsura István polgármestert a tiszaalpári 0262 hrsz-ú út részleges 
kiméretésére- a csatorna partjától a 0261/49 hrsz-ú ingatlan széléig-,. felkéri Pozsár Péter 
(6640 Csongrád, Hunyadi tér 12.) földmérő mérnökkel való kitűzéseket érintő szerződés 
megkötésére. 

8.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés az Alkotmány utca 18/B szolgálati lakás átalakításáról 
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 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ezt a napirendi pontot nem tárgyalja, más irányú 
hasznosítás terve miatt. 
 
9.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és 
 Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás 
 felülvizsgálatáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Győri István képviselő 
 
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat meghívót küldött, a 2017. január 23-án 15:30 órakor 
tartandó ülésre. Megtisztelte volna őket azzal, hogy részt vesz ezen az ülésen, de mikor oda 
ért sehol senkit nem talált. 
  
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
 
A törvényesség jelen volt a testületi ülésen, időben kezdtek, időben végeztek.  Két napirendi 
pontot tárgyaltak, a harmadik napirendi pont volt a bejelentés, ahhoz nem volt hozzászólás. 
 
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. 
 
10/2017. (I.25.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és  Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás 
felülvizsgálatáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (1)-(5) bekezdése alapján, a 
Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 4. sz. mellékletét képező - Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat és Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat között létrejött - Együttműködési 
Megállapodást felülvizsgálta, megtárgyalta, elfogadta és változtatás nélkül tartsa fenn. 
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Kérje fel dr. Vancsura István polgármestert, hogy a határozatról értesítse Tiszaalpár 
Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata (képviseli: dr. Vancsura 
István polgármester, székhely: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.) továbbiakban Önkormányzat,  
másrészről az Tiszaalpári Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
(képviseli Ajtai Elemérné elnök, székhely: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.) továbbiakban 
Nemzetiségi Önkormányzat között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel.  

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. -a alapján Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata és az Tiszaalpári Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik.  
 
A megállapodás jogi háttérszabályozása1:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,  
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX, törvény (továbbiakban: Njtv.),  
 az államháztartásról Szóló 2011. évi CXCV. törvény,  
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet(továbbiakban: Ávr.),  
a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény.  
 
A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat 
együttműködését meghatározó szabályokat, azaz; a helyi nemzetiségi önkormányzat 
működésének biztosítása, működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása [Njtv. 80. §. 
(1)-(2)]  
az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítésével és 
megalkotásával, ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
határidőket és együttműködési kötelezettségeket, felelősök és határidők kijelölésével, [Njtv. 
80. §. (3) a)] 
- a Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos, helyi önkormányzatot 
terhelő ellenjegyzési, érvényesítési utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, 
felelősök konkrét kijelölését, [Njtv. 80. §. (3) b)]  
-  a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási 
kötelezettségekre, [Njtv. 80. §. (3) e)]  
-  a nemzetiségi önkormányzat működési tételeinek és gazdálkodásának eljárási és 
dokumentációs részletszabályait, személyek kijelölésének rendjét [Njtv.80. §. (3) d).]  
 

I. Nemzetiségi Önkormányzat működése, a személyi-tárgyi feltételek biztosítása2  

Az Önkormányzat a rendelkezésére álló anyagi eszközök  
arányában — az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül — a  
                                                           
1
 A 35/2014.(XI.19.) sz. CNÖ határozat módosította. 

2
 A 35/2014.(XI.19.) sz. CNÖ határozat módosította. 
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Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket, Tiszaalpári 
Polgármesteri Hivatal útján biztosítja az alábbiak szerint:  
Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek illetve 
közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz, rendezvényeihez, továbbá ügyfélfogadásának 
lebonyolításához szükséges helyiséget a Tiszaalpár, Árpád tér 1. , illetve Tiszaalpár, Dózsa 
György utca 2. szám alatti épület helyiségeiben.  

 
A Tiszaalpár, Árpád tér 1. sz. alatt a Polgármesteri Hivatal 12. sz. irodáját a nemzetiségi 
önkormányzat tagjai az alábbi időpontokban használhatják: 
hétfő, kedd, szerda: 07.30 – 16.00, 
csütörtök:  14.30 - 16.00, 
péntek:  07.30 – 13.30. 
 

Az irodában a nemzetiségi önkormányzat tagjai használni tudják az asztali számítógépet, amelyen 
jelszóval védett felhasználófiók kerül kialakításra valamennyi nemzetiségi önkormányzati 
képviselő részére. 

 A képviselő-testület a polgármesteri hivatalon keresztül biztosítja a Nemzetiségi 
Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok 
ellátását, a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi 
feltételeket.  
- A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző vagy 
annak — a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő — helyettese részt vesz.  
 A jegyző vagy a helyettesítésével megbízott személy biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésen a törvényességet és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.  
- 

A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 
iratkezelési feladatok ellátását a jegyző a Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosítja.  

A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos 
feladatok ellátását (meghívók, előterjesztések kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, 
sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a jegyző a Polgármesteri Hivatalon keresztül 
biztosítja.  
 

A fentiekben meghatározott feladat ellátáshoz kapcsolódó költségeket — a testületi tagok és 
tisztségviselők telefonhasználata kivételével — az Önkormányzat viseli.  
 

Ahhoz, hogy az Önkormányzat és a jegyző, illetve a Polgármesteri Hivatal fenti, és jelen 
együttműködés szerinti valamennyi kötelezettségeit teljesíteni tudja a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökének szoros együttműködése, iránymutatása szükséges. 
 

A nemzetiségi önkormányzat tagjainak vagyonnyilatkozatát, a köztartozásmentes adózói 
adatbázisba való felvétel iránti kérelem benyújtásával kapcsolatban a nemzetiségi 
önkormányzat tagjai által a Polgármesteri Hivatal részére átadott elfogadó nyugtát a 



25 

 

munkaüggyel foglalkozó ügyintéző tárolja. A Polgármesteri Hivatal tárolja továbbá a 
nemzetiségi önkormányzat tagjai által átadott egyéb dokumentumokat.  
 
A testületi ülésekről készült jegyzőkönyv egy példányát a kommunikációs ügyintéző tárolja, 
aki egyben továbbítja azt a Nemzeti Jogszabálytár (továbbiakban: NJT.) rendszeren keresztül 
a kormányhivatal felé 

II. A költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának rendje  

1. 3 

2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése:4  

A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes 
információk ismeretében a vagyongazdálkodási csoportvezető folytatja az egyeztetést a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, ezen egyeztetés keretében a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke rendelkezésre bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat következő évével 
kapcsolatos pénzügyi adatokat, egyéb információkat.  
A jegyző a vagyongazdálkodási csoportvezető közreműködésével készíti elő a Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetési határozatának tervezetét. A Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő-testülete megtárgyalja, és önálló határozatában elfogadja a Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetését. A költségvetési határozat elfogadásának határideje az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) a nemzetiségi 
önkormányzatok költségvetésének elfogadására előírt határidő. 

3. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje: 

Ha a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az eredeti előirányzatán felül 
többletbevételt ér el, vagy bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül 
átcsoportosítást hajt végre, módosítja a költségvetésről szóló határozatát. A módosítást a 
Polgármesteri Hivatal az elnök kérésére készíti elő.  
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai a Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő-testületének határozata alapján módosíthatók.  

 
4. Információszolgáltatás a költségvetésről:  

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a 
Polgármesteri Hivatal részére Úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos 
tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.  

5. A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje5:  

Az Áht. 88.§-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli 
jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. Az éves költségvetési 

                                                           
3
 A 35/2014.(XI.19.) sz. CNÖ határozat helyezte hatályon kívül. 

 
4
 A 35/2014.(XI.19.) sz. CNÖ határozat módosította. 

5
 A 35/2014.(XI.19.) sz. CNÖ határozat módosította. 
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beszámolót a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyja jóvá, melyet a vagyongazdálkodási 
csoportvezető készít el. 

Az Áht 108. §-a szerint időközi költségvetési jelentésben és időközi mérlegjelentésben kell 
adatot szolgáltatni a Kincstár felé. Az időközi jelentéseket a nemzetiségi önkormányzat 
elnökének szintén jóvá kell hagynia. 

6. Zárszámadás elfogadása6: 

Az Áht. 91.§-a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a nemzetiségi 
önkormányzat elnöke a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a 
képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról határozatot hoz. 

 

III. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje, kötelezettségvállalás  

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 
Polgármesteri Hivatal látja el. 
 

1. Kötelezettségvállalás rendje:  

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a feladatainak ellátása során fizetési vagy más 
teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök 
jogosult. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, 
hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a 
fedezetet.  
 
A kötelezettségvállalás csak írásban ás az arra jogosult személy pénzügyi ellenjegyzése után 
történhet.  
Továbbra is szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 
100.000 Ft-ot el nem érő kifizetések, jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági döntéseken, 
kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettségek, továbbá pénzügyi szolgáltatások 
igénybevételéhez kapcsolódó kiadások esetében is. A kötelezettségvállalások teljesítésére 
(érvényesítés, utalványozás, szakmai teljesítésigazolás) és nyilvántartására vonatkozó 
szabályokat ilyen esetben is alkalmazni kell.  
A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről.  
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell legalább:  
– a kötelezettségvállalás azonosító számát,  
– a kötelezettségvállalás alapjául szolgáló iktatószámát és keltét,  
– a kötelezettségvállaló nevét,  
– a kötelezettségvállalás tárgyát,  
– a kötelezettségvállalás összegét,  
– a kötelezettségvállalás évek és előirányzatok szerinti megoszlását,  
– a kifizetési határidőket és azok jogosultjait, továbbá  
– a teljesítési adatokat.  
 
A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A  
                                                           
6
 A 35/2014.(XI.19.) sz. CNÖ határozat módosította. 
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nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási csoportvezetője7 vezeti. A  
kötelezettségvállalás nyilvántartó — nyilvántartás adatai alapján — haladéktalanul  
köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a  
kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került. 
 

2. Ellenjegyzés:  

A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal 
vagyongazdálkodási csoportvezetője8 és főkönyvi könyvelője írásban jogosult.  

 A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a dátum és az ellenjegyzés 
tényére történő utalás megjelölésével, valamint az arra jogosult személy aláírásával kell 
elvégezni.  
 A kötelezettségvállalás ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az ellenjegyzést 
megelőzően meg kell győződnie arról, hogy:  
– A szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy a megtervezett és 

várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,  
– a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll,  
– a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.  
Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, az ellenjegyzésre 
jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót.  
- Ha a kötelezettséget vállaló a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az ellenjegyzésre, az 
ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglaltak 
szerint eljárni. 
 

3. Érvényesítés:  

Az érvényesítést a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási csoportvezetője9 és főkönyvi 
könyvelője írásban végzi.  
 A szakmai teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell:  
– az összegszerűséget,  
–  a fedezet meglétét és azt, hogy  
–  a megelőző ügymenetben az Áht, Ávr. és az államháztartási  

számviteli Korm. rendelet, továbbá e Szabályzat előírásait betartották-e.  
 
Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső  
szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az  
érvényesítés nem tagható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban  
utasítja. A további eljárási szabályokra az Ávr. 54. §. (4) bekezdésében foglalt  
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.  
 
 Az érvényesítésnek — az „érvényesítve” megjelölésen kívül — tartalmaznia kell:  
a megállapított összeget,  
– az érvényesítés dátumát és  
– az érvényesítő aláírását.  

                                                           
7
 A 35/2014.(XI.19.) sz. CNÖ határozat módosította. 

8
 A 35/2014.(XI.19.) sz. CNÖ határozat módosította. 

9
 A 35/2014.(XI.19.) sz. CNÖ határozat módosította. 
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 Az érvényesítés az utalványon kerül rávezetésre.  

 
4. A szakmai teljesítés igazolása: 

A szakmai teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére jogosult aljegyző, 
vagyongazdálkodási csoportvezető10, főkönyvi könyvelő. 
 
A szakmai teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.  

A szakmai teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag 
igazolni kell: 
– a kiadások teljesítésének jogosságát,  
– a kiadások összegszerűségét,  
– ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás estében annak teljesítését.  
 
 
A szakmai teljesítésigazolás a számlán: 
– „A szakmai teljesítést összegszerűségében is igazolom” szöveg rávezetésével,  
– a szakmai teljesítés igazolásának dátumával, és  
– a szakmai teljesítésigazolásra jogosult személy aláírásával történik.  
 
5. Utalványozás: 
 
A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az 
aljegyző jogosult.  
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. 
Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet 
sor. Készpénz a házipénztárból akkor fizethető ki, ha a Nemzetiségi  Önkormányzat 
Elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla) bemutatja, 
és pénzfelvételre irányuló szándékát legalább két nappal megelőzően a Polgármesteri Hivatal 
pénztári feladatokkal megbízott köztisztviselőjének jelzi.  
 
Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, 
más esetben az utalványrendeletre rávezetett írásbeli rendelkezéssel lehet.  
 
 A készpénzes fizetési mód kivételével az utalványon fel kell tüntetni:  
– az „utalvány” szót,  
– a költségvetési évet,  
– a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a számát, 
– a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,  
– a megterhelendő, jóváírandó pénzforgalmi számlaszámát és megnevezését,  
– a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,  
– a keltezést, valamint az utalványozó aláírását,  
– az érvényesítést.  
 
A rövidített utalványon — készpénzfizetési mód bizonylaton — az előzőekben  

                                                           
10

 A 35/2014.(XI.19.) sz. CNÖ határozat módosította. 
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felsoroltak közül a számla okmányon már feltüntetett adatokat nem kell  
megismételni.  
 
Nem kell külön utalványozni:  
– a termékértékesítésből, szolgáltatásból - számla, egyszerűsített számla, számlát 

helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján — befolyó, valamint a közigazgatási hatósági 
határozaton alapuló bevétel beszedését,  
továbbá a fizetési számla vezetésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások kiadásait,  

– az EU forrásokból nyújtott támogatások lebonyolítási számláról történő kifizetését,  
– a fedezetkezelői számláról, illetve a fedezetkezelői számlára történő utalás esetén az 

építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket.  

6. Összeférhetetlenségi szabályok: 

 A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági  
esemény tekintetében azonos személy nem lehet.  
 
Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.  
 
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés 
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk. 
szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.  
 
A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre ás a 
szakmai teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről ás aláírás mintájáról a Polgármesteri 
Hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséért a pénzügyi ügyintéző a felelős.  

IV. A Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlája  

1. A Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számlájának megnyitásáért, törzskönyvi 
nyilvántartásba vételéért ás adószám igényléséért a Polgármesteri Hivatal 
vagyongazdálkodási csoportvezetője11 felelős.  
 
2. A gazdálkodásával összefüggő pénzforgalom a Nemzetiségi Önkormányzat által 
megnyitott fizetési számlán bonyolódik. A Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számláját a 
helyi önkormányzat által választott számlavezető banknál vezeti. A Nemzetiségi 
Önkormányzat Elnökének és az általa meghatalmazott személyek — a banki aláírás-
bejelentés szerint—a fizetési számla feletti rendelkezés jogosultság illeti meg.  
 
3. A központi költségvetés támogatását 2012. évben az önkormányzat pénzforgalmi számláján 
keresztül az önkormányzat számlájára történő megérkezését követő 10 napon belül utalja át a 
nemzetiségi önkormányzat számlájára. A 2013. évtől közvetlenül a nemzetiségi 
önkormányzat saját bankszámlájára érkezik a központi költségvetés támogatása.  

 
V. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje12  

                                                           
11

 A 35/2014.(XI.19.) sz. CNÖ határozat módosította. 
12

 A 35/2014.(XI.19.) sz. CNÖ határozat módosította. 
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A Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási csoportvezetője a helyi nemzetiségi 
önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásain 
belül elkülönítetten vezeti.  
Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a 
statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében 
az elnök felelős.  
A pénzügyi adatszolgáltatás előkészítését a vagyongazdálkodási csoportvezető végzi. 
 
A pénztárral kapcsolatos feladatokat a Hivatal pénzügyi ügyintéző, a könyveléssel 
kapcsolatos feladatokat a főkönyvelő, a főkönyvi könyvelő, valamint az analitikus könyvelő 
látja el. 

VI. Záró rendelkezések  

1. Szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat 
megbízatásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják, és szükség szerint 
módosítják. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások 
szükségességét a települési és a nemzetiségi önkormányzatnak jelzi. A települési ás a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a megállapodást szükség esetén határozatával 
módosíthatja.  
 
2. Felek megállapodnak abban, hegy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a köztük 
létrejött, Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott 
11/2011.(I.20) számú, valamint az Tiszaalpár Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
által hozott 1/2011. (I.10.) számú határozatokkal elfogadott együttműködési megállapodás 
érvényét veszti. Az együttműködési megállapodást Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 129/2012.(V.30.) számú határozatával, az Tiszaalpár Nagyközség 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2012. (V.24.) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 Tiszaalpár, 2012. május 30. 
 
 P.H P.H. 
………………………… ………………………… 
dr. Vancsura István        Ajtai Elemérné     
polgármester                                      elnök 
 
 
10.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés közmeghallgatás időpontjáról, helyéről, napirendi pontjairól 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Hozzászólás nem történt.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
11/2017. (I.25.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a közmeghallgatás időpontjáról, helyéről, napirendi pontjairól 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján  
2017. május 02. (kedd) 17.30 órai kezdettel tartson közmeghallgatást.  

Közmeghallgatás helye: Művelődési Ház nagyterem 6066 Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 2. 
Napirendi pontjai: 
 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2016. évben végzett munkájáról, 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

2. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi terveiről, beruházásairól, pénzügyi 
lehetőségeiről 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

3. Egyéb kérdések, javaslatok, hozzászólások 
 

11.) Napirendi pont: 

 Tárgy: Előterjesztés dr. Vancsura István polgármester 2017. évi szabadság 
 ütemezésének jóváhagyásáról, tájékoztatás 2016. évi szabadság felhasználásáról 
 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. 
 
12/2017. (I.25.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága dr. Vancsura István polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének 
jóváhagyásáról, tájékoztatás 2016. évi szabadság felhasználásáról 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy dr. 
Vancsura István polgármester 2017. évi szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

2017. március 13. – 2017. március 17.    4 nap 
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2017. április   3. - 2017. április 14.     10 nap 
2017. október 02. - 2017.október 05.     4 nap 
2017. november 6. - 2017. november 17.    10 nap 
2017. december 18. - 2017. december 29.    11 nap 
 
12.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Tájékoztató a Bizottság, a Képviselő-testület 2016. évi II. félévi munkájáról 
 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. 
 
13/2017. (I.25.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Bizottság, a Képviselő-testület 2016. évi II. félévi munkájáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Bizottság, a Képviselő-testület 2016. évi II. félévi munkájáról szóló beszámolót 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 

13.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés a 2017-ben megrendezni kívánt programokról 
 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. 
 
14/2017. (I.25.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a 2017-ben megrendezni kívánt programokról 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2017-ben megrendezni kívánt programokról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testületnek 

14.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés Torda testvértelepülésről érkezett meghívásról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 

 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Ha sikerülne kimenni, akkor egyeztetni kellene a sofőrökkel, hogy a 9 óra pihenő idejük 
22:00 órára leteljen.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Szeretné kérni, hogy minél több képviselő vegyen részt. 
 
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. 
 
15/2017. (I.25.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Torda testvértelepülésről érkezett meghívásról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a „Tordai meghívás” tárgyában a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága elfogadja a „Tordai meghívás”-t, a beérkezett árajánlatok közül Kupeczki László 
E.V.  bruttó 155.000  ajánlatát fogadja el. 
 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 

2. Dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan, 

3. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 

4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, elektronikusan, 

5. Irattár 
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15.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett 
 megemlékezésről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök  

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
16/2017. (I.25.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett 
megemlékezésről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a „Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére” tárgyú 
előterjesztést megtárgyalta azt az előterjesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
              dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 

2. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan, 

3. Borvák Erzsébet aljegyző, elektronikusan, 

4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, elektronikusan, 

5. Győri Istvánné iskolaigazgató 

 
16.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Tájékoztató Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
 határozatáról a várossá nyilvánítási kezdeményezés véleményezéséről  
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
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Győri István képviselő 
 
Itt a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat nagyon megváltoztatta a véleményét. Egyet tisztázni 
szeretne, hogy ha a tiszaalpári embereknek kell finanszírozni a várossá nyilvánítás összes 
költségét, az önkormányzat részéről ez adó kivetéssel jár. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Milyen adó kivetéssel? Képviselő úr beszél össze-vissza. 
 
 
17.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Bejelentések 
 
Hozzászólás nem történt. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 19:10 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább 
munkáját. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


