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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 656/2017. 
 
 
 

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

Bizottságának 2017. február 15-én 16:00 órakor tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  Bartók István, dr. Csernus Tibor 
  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 
   Bálint Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző 
   Kiss Mária óvodavezető 
   Palásti Viktor Gondozási Központ vezetője 
   Kerekes András hangtechnikus 
   Bartucz István településüzemeltetési előadó 
   Boris Ferenc köztisztviselő 
   Víglási Krisztina újságíró 
       
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: Ajtai Elemérné, Kézsmárki László, dr. Vancsura 
Zoltán. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 16:20 órakor megállapította, hogy a bizottság 4 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte dr. Csernus Tibor bizottsági tagot. 
Megkérdezte elfogadja-e a felkérést?  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Elfogadta a felkérést. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kettő jött még a meghívóban szereplő napirendi pontokhoz képest; az egyik Papp József 
kérelme, a másik pedig előterjesztés Tiszaalpár belterületén lévő veszélyes fák kivágására, 
nyesésére. Javasolja a meghívóban 10. napirendi pontként megjelölt Gondozási Központ 
munkájának értékelését első napirendi pontként tárgyalni. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét.       
 
Napirendi pontok:  
 

1. Előterjesztés a Gondozási Központ 2016. évi munkájának értékeléséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
2. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló ………/2017.(…….) Ör. számú 
rendeletéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
3. Előterjesztés szervezetek támogatásáról 

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

 
4. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. 

évi költségvetést megalapozó rendeletek módosításáról szóló ……./2017.(……) Ör. 
számú rendeletéről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

              dr. Menyhárt Anett jegyző / Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

5. Előterjesztés dr. Vancsura István polgármester illetményéről, költségtérítéséről  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
6. Előterjesztés dr. Taricska Tibor alpolgármester tiszteletdíjáról 

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

 
7. Előterjesztés a települési képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
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8. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő, 0261/50 helyrajzi 
számú ingatlan (Bodri-tanya) vonatkozásában érkezett vásárlási szándékról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
9. Tájékoztató az EDF DÉMÁSZ közvilágítás üzemeltetési tevékenységéről 

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

 
10. Előterjesztés a tiszaalpári 1698 hrsz-ú ingatlan egy részének eladásáról 

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

 
11. Előterjesztés a település közterületeinek szépítéséről 

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

12. Előterjesztés Tiszaalpár belterületén lévő veszélyes fák kivágására, nyesésére 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

13. Előterjesztés Papp József kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

14. Bejelentések 
 

Zárt ülés 
 

15. Előterjesztés Vámos Lajosné Tiszaalpár, Szőlőhegyi körzet 5. szám alatti lakos étkezés 
térítési díjának elengedésére vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
1.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Gondozási Központ 2016. évi munkájának értékeléséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Győri István, képviselő 
 
A Gondozási Központban történt egy beruházás a múlt évben, de pályázati pénzt nem nyertek. 
Szeretné, megkérdezni Viktort, ki lett vitelezve az a beruházás? Dologi kiadások, plusz 
költségek nem merültek fel? Mert volt egy olyan előterjesztés, hogy 3.500 - 3.600 e Ft-ot át 
kell csoportosítani dologi kiadásokra. Maradt – e ki pénze a Gondozási Központnak. 
 
Palásti Viktor, Gondozási Központ vezetője 
 
Nem volt semmilyen beruházás. Még most van folyamatban a tavalyi év értékelése. Eddig 
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minden évben tudtak megtakarítani. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Az intézményvezetői pályázat megjelent hétfőn. Az előterjesztésben kérték – amikor ezt 
tárgyalta a képviselő-testület, hogy egy eseti bizottságnak kötelező meghallgatni a pályázókat. 
A személyi javaslatokat a pmhivatal@tiszaalpar.hu e-mail címre várnánk. Kéri a jelenlévőket, 
hogy amennyiben van javaslatuk, tegyék meg az eseti bizottság tagjaira személyi 
javaslataikat. Az egyik tagnak a Szociális Szakmai Szövetség által delegált tagnak kell lennie, 
őket megkértük, hogy biztosítsák ezt a szakértelmet; a többi tag vonatkozásában nincs ilyen 
kötöttség, hogy szakértelemmel kell rendelkezni. Ha nem érkezik javaslat, polgármester úrral 
együtt fogják megtenni javaslataikat. 

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 hozza: 
 
25/2017.(II.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Gondozási Központ 2016. évi munkájának értékeléséről  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) d) 
bekezdése alapján a Képviselő-testület fenntartásában lévő Gondozási Központ 2016. évi 
munkáját – az intézmény vezetője által készített beszámoló alapján – ellenőrizte. Palásti 
Viktor intézményvezető beszámolóját megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
Fentiekre hivatkozva a Gondozási Központ 2016. évi szakmai munkáját megfelelőnek tartja. 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
 önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló ………/2017.(…….) Ör. számú 
 rendeletéről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Tisztelettel köszönti a bizottság minden tagját és a jelenlévőket. Ismét egy nagy falathoz 
érkeztek. Átolvasva az anyagot és figyelembe véve a különböző igényeket, tervezési 
szempontokat, néhány gondolatot szeretne elmondani. Leszögezné, hogy ezt azzal a 
megközelítéssel kell szemügyre venni, hogy itt minden forint valamilyen szinten adófizető 
polgárhoz kötődik, tehát bármilyen jellegű pénzköltés. Azt érzékeli, hogy az 
intézményvezetők olyan megközelítésből indulnak ki, hogy próbálnak minél több pénzt 
biztosítani az intézmény részére. Ez természetesnek tűnő igyekezet, de azt a szemléletet is 
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követniük kellene az intézményvezetőknek, hogy ha nem tudják a lehető leggazdaságosabban 
működtetni az intézményt, ha nem tudják megspórolni a lehető legtöbbet, olyan dolgot is 
kockáztathat, hogy az önkormányzat képtelen lesz pénzügyileg fedezni az elvárásokat, és 
ebből adódóan felvetődhet, hogy helyi adó bevezetése is szóba jöhet, mert más forrásból az 
önkormányzat ezeket az igényeket fedezni nem tudja. Jó lenne, ha az intézményvezetők, és 
akik a költségvetést tervezik, ezt nyomatékosan figyelembe vennék. Azt is tapasztalhatják, 
hogy úgy a költségvetés tervezésekor, mint év közben is igen sok pénzügyi igény jelentkezik 
a különböző szervezetek, magánszemélyek részéről. A különböző egyesületek, szervezetek 
ceruzája is szeret vastagon fogni, amikor az adófizetők forintjaiból szeretnének az adott 
egyesületnek pénzt szerezni. Szeretné felhívni az egyesületek vezetőinek figyelmét arra, hogy 
mérlegeljék, hogy az önkormányzat közös kalapjából mennyi az a pénz, ami kivehető, és 
mennyi az, ami reálisan az ő tevékenységükhöz igényelhető, és vessék össze ezt a támogatást 
az egyesület által biztosított pénzeszközökkel, hogy milyen arányban állnak ezek a 
pénzeszközök, amelyeket ők saját maguk biztosítanak és milyen aránya ennek a támogatás. 
Nagyon oda kell figyelni, mire mennyit fordítanak. Ha nem tudják a ceruzákat bizonyos 
szinten tartani, akkor a helyi adók bevezetését kockáztatjuk. A költségvetésben úgy látja, azért 
összejött nagyjából 10 millió Ft körüli tartalékképzési lehetőség. Megkérdezi, hogy jól látja-
e? 
 
dr. Menyhárt Anett,  jegyző 
 
2,5 millió Ft az általános tartalék. 
 
Kiss Lajos, a  bizottság tagja 
 
Ő az egészet nézte. Úgy érzi, hogy 2,5 millió Ft az általános tartalék nagyon kevés ahhoz, 
hogy a település fejlődését, fejlesztését megfelelő módon tudja biztosítani, mert a 
pályázatoknál saját erő részt kell biztosítani, mert csak akkor tudnak eredményesen pályázni. 
Ha egy ekkora település azt akarja, hogy a további élete, fejlődése biztonságosan menjen, 
akkor az ilyen jellegű tartalékkeret képzése feltétlenül fontos. Egyet biztosan láthatnak; hogy 
évről-évre az állami akarat nem olyan irányban halad, hogy egyre több pénzhez juttassa az 
önkormányzatokat, hosszú távon örülni kell annak, ha ezek az állami támogatási szintek nem 
csökkennek. 
 
dr. Csernus Tibor, a  bizottság tagja 
 
A költségvetési anyag legelején, ahol az „állami hozzájárulások” kimutatás szerepel, a hivatal 
sorában szerepel a 16,09 fő, ott szerepel 73.692 e Ft. Ezt dicséretesnek tartja, hogy a hivatal 
rendes költségvetési szinten kiszámolta a saját költségvetését. Ezzel együtt viszont látható, 
hogy az önkormányzat részéről jelentős összegű többlettámogatások vannak folyósítva az 
egyes intézmények részére. Ez ügyben vannak ellentmondások – legalábbis látszatra - ezekre 
szeretne rákérdezni. A Gondozási Központ költségvetése 2017. témakörben – 41. oldalon – 
12.249 e Ft a felügyeleti szervtől kapott támogatás. Megkérdezi, hogy ez lehet-e az, ami 
tulajdonképpen kiegészítő támogatás? A költségvetési kimutatás másik oldalán szerepel az 
önkormányzattól kapott támogatás, melynek összege: 6.756 e Ft. Szintén ebben a témakörben 
szerepel a szociális étkeztetésnél 544 e Ft az önkormányzat által nyújtott finanszírozás, és a 
házi segítségnyújtásnál a kimutatás 1.116 e Ft-os önkormányzati támogatást tartalmaz. A 
három számot összeadta, ez nála nem adta ki a 12.249 millió Ft-ot. Konkrétan hol van a 
három számból eredő differencia? A Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda viszonylatában 
szintén a felügyeleti szervtől kapott támogatás: 14.387 e Ft, olvasata szerint ez az az 



7 

 

önkormányzati támogatás, amivel gyakorlatilag működőképessé teszi az önkormányzat az 
óvoda költségvetését, ami az előző évekhez képest jóval nagyobb összeg. Van egy sajátos 
szituáció a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtárnál, amely az 
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat is ellátja, itt is szerepel egy felügyeleti szervtől 
kapott támogatás 7.619 e Ft összegben. Néhány oldallal később itt is látott egy 7.045 e Ft-os 
önkormányzati támogatást. Itt is nagyságrendileg kb. 500 e Ft az eltérés, amire mindenképpen 
szeretne választ kapni. Utána az önkormányzattól kapott finanszírozásként 7.919 e Ft van még 
egy másik oldalon összesítő adatként. Ez meg még magasabb összegről szól. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Az intézmények finanszírozásával kapcsolatos táblázatok azért nincsenek mindig 
szinkronban, mert nekik finanszírozásként azokat az összegeket is át kell utalniuk, amit 
megkapnak. A szociális ágazati pótlékot hiába mutatja itt ki – ezek a kisbetűs részek a 
táblázat végén, ami a testületnek egy információs jellegű adat, a térítési díjhoz használják fel 
őket, de amikor a költségvetés feladása megtörténik a KGR - ben nem tudja így feladni, 
módosítani kell ezeket, mert ezek változó összegek, nem pedig fixek. Ezért itt kimutatja, hogy 
ezt a támogatást megkapják, de csak módosításba tudja bevinni, így ezek a táblázatban nem 
szerepelnek, de a módosításba bele fognak kerülni. 
 
dr. Csernus Tibor bizottsági tag: 
 
Jól érti, hogy a 12.249 e Ft a Gondozási Központnál ezt a támogatást is tartalmazza? 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Igen. A szociális ágazatban a szociális ágazati pótlékot viszont be kell tervezni, mert ez be 
van építve minden egyes dolgozónak már eleve az alapbérébe, viszont amikor a térítési 
díjakat képezik, igyekszik mindent felírni, amiről tudja, hogy valószínűleg be fog érkezni 
bevételként, hogy minél kisebb legyen a térítési díj, és hogy minél jobban a valóságot 
tükrözze.  
Kiss Lajos bizottsági tag felvetésére elmondja, hogy az intézmények finanszírozásával 
kapcsolatosan, az valóban ilyen nagy lett. A személyi kiadásokat jogszabályi előírásoknak 
megfelelően kellett betervezni. Az óvodánál nem változtak a dologi kiadások, sőt még 
csökkentek is. A Gondozási Központnál nagy mértékben megnőttek a személyi jellegű 
bevételek, nagy mértékben érezhető a minimálbér és a garantált bérminimumok emelkedése, 
amelynek egyenlőre nem látja a költségvetési finanszírozását, és nem is tudja, hogy fognak-e 
rá kapni támogatást, ezt még a jogszabályból nem látja. A Gondozási Központnál nem 
tervezhetnek magasabb összeggel, míg a költségvetést megalapozó rendeletet el nem fogadja 
a testület, ott is fog egy kicsit szűkülni a kiadási előirányzat. A Gondozási Központnál még 
működési támogatás van, a rezsiköltségeket be kell tervezni a dologi kiadásokba, mert ha 
nincs betervezve, akkor a megmaradó támogatást vissza kell adni. Ha már megkapják ezt a 
pénzösszeget, fedjék is le kiadással, és ne adják vissza. A Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai 
Könyvtárnál a különbözet abból adódik, hogy a konyhánál van nyereség, és miután a konyha 
bekerült a Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár alá, így a könyvár finanszírozása 
csökkent, mert a konyha néhány százezer forint nyereséget termel, 500 e Ft körüli bevétel 
marad meg. 
Tájékoztatja a bizottságot, hogy egy létszám tévesen került betervezésre: Javasolja a 
testületnek, hogy amikor szavazásra kerül a sor, a 7. oldalon a 10 §-ban a Pejtsik Béla 
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Nagyközségi és Iskolai Könyvtárnál a létszámot 9,50 főről 10 főre helyesítenék, tehát ott egy 
0,5 fő eltérés van. A személyi kiadások helyesen lettek betervezve.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az egyik legkritikusabb kérdésről nem esett szó; ez a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda, 
ahol a jelenlegi tervezet szerint 14 millió Ft-tal kellene kiegészíteni az intézmény 
költségvetését. Nyilvánvaló, hogy takarékos gazdálkodást kell folytatnia az önkormányzatnak, 
ezért felkérték belső ellenőr urat, hogy teljes átvilágítást végezzen az óvodánál, hogy mi 
okozza ezt az összeget. Elsősorban az okozza a gondot – amelyről már Bálint Katalin 
vagyongazdálkodási csoportvezető asszony szót ejtet – hogy azoknak a béremeléseknek, 
amelyek kötelező jellegűek, nincs meg a kompenzációja. Az átvilágítás során egyértelművé 
vált, és belső ellenőr úr a következőeket állapította meg; jogszabályi lehetősége megvan 
annak, hogy a csoportlétszámot egy csoporttal csökkentsék. Ennek teljesen megfelelünk a 
jogszabályok szerint. Ugyanakkor személyi változtatásokra is szükség van, mert két olyan fő 
van alkalmazásban az óvodánál, akiknek alkalmazását a jogszabályok nem írják elő; az egyik 
a karbantartó, a másik pedig a konyhai kisegítő, amelyet azonnali hatállyal is elvonhat az 
önkormányzat. Ez majd a következő testületi ülésen részletesen tárgyalásra kerül. Ezzel 
együtt a 14 millió Ft-os plusz költség így teljesen megoldódna, és teljesen jogszabály szerint 
működne. Természetesen itt szakmai érdekek is közrejátszanak, de tegnap volt egy 
egyeztetése az óvodának a szülői munkaközösséggel; jó néhány óvodapedagógus és kisegítő 
is részt vett rajta. Az egyeztetésen részletesen ismertették, hogy miért van erre az intézkedésre 
szükség. Nyilvánvaló, hogy évközben nem lehet egy intézmény működésébe beavatkozni, 
viszont az óvoda működtetése május végéig tart, tehát a csoportlétszám változása július-
augusztusban végbemehet, de ahhoz, hogy erre az óvoda kellőképpen fel tudjon készülni, 
szükséges az ehhez kapcsolódó önkormányzati döntést meghozni, amit a következő testületi 
ülésre terjesztenének be. Ez a 14 millió Ft plusz támogatási összeg ezzel az átszervezéssel 
együtt megoldható, és akkor eltűnik a 14 millió Ft, de most így javasolja a költségvetést 
elfogadni. Jövő héten, szerdán ismét lesz testületi ülés, és akkor ez részletesen tárgyalásra 
kerül. 
 
Kiss Mária, a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda vezetője 
 
Azért szólal fel, mert megszólítást kapott. Az ésszerű a racionális gazdálkodással 
kapcsolatban arról soha nem esik szó, hogy meg is szokott takarítani az óvoda, tavaly is nem 
kevés összeg visszakerült az önkormányzat kalapjába. Milliós nagyságrendű, amit a tavalyi 
költségvetésben is megspórolt az óvoda, és nem került felhasználásra. Olyan összeget 
tartalmaz az energia felhasználás vonatkozásában az elszámoló számla is, ami korábban nem 
volt.  
 
Győri István, képviselő 
 
A kisebb tételeket emeli ki. Az önkormányzat költségvetésének készítéséről születnek 
képviselő-testületi határozatok, jegyzőkönyvek és a valóságot nem tartalmazzák. Ez a 2. 862 e 
Ft azért nagyon kevés, mert Bartók István megvásárolta a benzinkutat 3,5 millió Ft-ért. A 
zöldséges 6 millió Ft-ért. Ezt az önkormányzati ingatlanok felújítására kellett volna fordítani. 
Az újfalui óvodát hiába vették meg 6-7 millió Ft-ért, szőrén-szálán el lett tüntetve különböző 
megoldásokra. A bizottságnak javasolná tárgyalja meg – ha lehet – oldalról oldalra a 
költségvetést. Ami kirívó eset, hogy „adósság konszolidációs pályázat 2015.” be volt iktatva 
az irattárba 102 millió Ft. Ott meg volt határozva, melyik utca mennyibe került, stb. Akkor 
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beiktatták-e vagy nem? Ez az egyik dolog. Most megint tervezőt kérünk. Itt szerepeltetünk 3.. 
az adó 112 millió Ft. Itt valahonnan ez lehívásra kerül. Itt szerepel 380.111 e Ft 
adósságkonszolidációs pályázat 2016-ra. Adósságkonszolidációra csak 197 millió Ft-ot 
kaptak, mivel nem vettek fel hiteleket. A 183 millió Ft lehívásra került. Ez az egyik dolog.  A 
költségvetésben a másik dolog, hogy miért van a költségvetésben a víziközmű társulat kiadása 
a 3.600 e Ft, vagy akármennyi, amikor tulajdonképpen a víziközmű társulat tanácsa még nem 
számolt el ténylegesen a lakossággal szemben, és utána lehet átadni az önkormányzatnak a 
pénzmaradványt, azután ha visszafizettetnek, az egy dolog. A Tisztelt Polgármester Úrnak 
nem is volt kompetenciája arra, hogy járjon el egy Kft-vel szemben. A víziközmű társulatnak 
kellett volna ténylegesen eljárni. Ebben a költségvetésben nem lett volna szabad szerepeltetni 
a víziközmű társulat pénzeit. A konszolidációs pénz 197 millió Ft, itt 380.111 e Ft szerepel 
adósságkonszolidációs pénzként feltüntetve. Mondja meg a polgármester, hogy ez hogy jött 
ki. A másik, amit a Tisztelt Képviselő-testület elfogadott, a 102 millió Ft az húszezervalahány 
négyzetméterre vonatkozott, és most 197 ezer körül fogadják el negyvenezer-valamennyi 
négyzetméterre, összesen 61 ezer négyzetmétert takar körülbelül. A legutóbbi ülésen a 
bizottság ezt elfogadta, a konszolidációs pénzt, ami most nem szerepel. Itt a lakosság 
pénzeként 384 millió Ft-ról van szó. Törvénytelenséget követett el a képviselő-testület, amit 
az önkormányzati utakra költöttek el, pénzt. Ez mind bűncselekmény. Ezért mondja Tisztelt 
Képviselő Társainak, hogy itt oldalanként át lehet menni és megbeszélhetik. A Gondozási 
Központ témához mondja: elnézést kér, de 1,6%-kal a nyugdíjakat megemelték. Kb. 20%-kal 
megemelték a térítési díjakat a Gondozási Központban. A Gondozási Központnál nem 
kötelező feladat, tény és való, az öregek gondozása, de maga a szociális étkeztetés kötelező 
feladata az önkormányzatnak. Elmondja a Tisztelt Bizottságnak – ez nagyon kellemetlen 
dolog - ezt a rengeteg milliókat, amit az óvodavezetőtől és az intézményvezetőktől számon 
kért Kiss Lajos is. Nem beszélve Csernáknak beleteszik a 12 e Ft fizetésemelést, amikor nem 
tud elmondani egy tőmondatot. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Hát maga kimondja helyettem is, úgyhogy nincs baj! 
 
Győri István képviselő 
 
Plusz fizetést adnak a rossz munkáért?! Ilyen hanyag, rossz munkát végzett a polgármesteri 
hivatal. Gondozási Központnál tiszteletlenség ezt így felemelni. Még egyet elmond: 
Polgármester úr behívatta Kása Bandi lányát, és azt mondta, hogy ne induljon a vezetői 
pozícióért a pályázaton. Idehozzuk és szembesíthetjük. Kinek a polgármestere vagy te?  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Kéri, hogy nyilvánosan ne hazudozzon. Győri István képviselő nyilvánosan hazudozik. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Kéri, hogy legyen benne a jegyzőkönyvben, hogy már ötször figyelmeztette Győri István 
képviselő urat, hogy letelt a hozzászólási ideje. 
 
 
 
 



10 

 

Győri István, képviselő 
 
Még egy mondatot! A Kormány van-e olyan erős, és maga a végrehajtó hatalom, hogy a 
bűncselekményeket felszámolja. A szennyvízzel kapcsolatban találkozni fognak a bíróságon. 
Magyarországon a végrehajtó hatalom van-e olyan erős, hogy a bíróság, ügyészség a 
bűnözőkkel eljárjon. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Győri István képviselő úr vádjaira reagálna. Nem kérte ezt a fizetésemelést. Győri István 
képviselő úrral ellentétbe, ha nem kapna érte juttatást, akkor is bejönne ide. 
 
Győri István, képviselő 
 
Ezért kell lemondaniuk mindnyájuknak. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Ha mindenki lemond, ő is lemond a tiszteletdíjáról. Nem kérte az emelést egyébként.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A számítási anyag 4. oldalán majdnem 4 millió Ft tétellel szerepel a romos ingatlanok 
bontása, településkép javítása. Ez viszonylag nagyobb összeg. Kérdezi, hogy ebben milyen 
tételek vannak? Szintén itt szerepel a „hűtőkamra konyhához”. Ez milyen előzetes kalkuláció 
alapján volt, meg egyáltalán mekkora alapterületű lesz ez a kamra? Van külterületi földutak 
pályázata 2.826 e Ft. Mindenképpen szeretne rákérdezni, hogy mi ez a pályázat? Jól gondolja-
e, hogy az 5. oldalon az egyéb szolgáltatásnál az a néhány százezer forint a rendezvényeknél 
az előadóművészek fellépési díjai? 
A 7. oldalon az iskolai működtetéshez való hozzájárulásnál 5 db kérdőjel benne maradt. 
Valószínűleg véletlenül. A 13. oldalon növénytermesztéshez, állattenyésztéshez kapcsolódó 
szolgáltatásoknál a dologi kiadások 10 milliós nagyságrendű tételként szerepelnek. Ezen 
túlmenően van még beruházások sor, és itt a kiadások mindösszesen 14.682 e Ft. Ebben van 
fóliasátor, öntözőrendszer, műtrágyaszóró, eke, kombinátor, talajelművelő fogas vásárlás, és 
az ehhez kapcsolódó ÁFA tételek. Ezzel szemben a bevételek összesen 5 millió Ft. Ez azt 
jelenti, hogy kb. háromszor annyi kiadásuk van, mint amekkora bevétel van kalkulálva. A 16. 
oldalon szereplő tétel, a piacüzemeltetés, ahol a kiadásoknál 427 e Ft szerepel, és ezzel 
szemben a bevételeknél pedig 155 e Ft, ráadásul az a gyanúja, hogy a bérkiadás nincs is itt 
szerepeltetve, és az még többletkiadásként jelentkezik ezen a soron. A 18. oldalon szerepel a 
szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése. Itt a 055. sornál egyéb működési 
kiadások összegszerűségére szeretne rákérdezni. Az egyéb működési kiadásokat nem tudja 
pontosan, hogy mi, illetve sejti, hogy mi, de szeretne erről konkrét dolgot hallani.  
 
Bálint Ágnes, vagyongazdálkodási ügyintéző 
 
Az első kérdés volt a településkép javítására betervezett kb. 4 millió Ft-os tétel költségvetésbe 
való betervezése. Konkrétan jelen pillanatban nincs olyan ingatlan, amit le kívánnak bontani, 
de ezt a tételt azért szerették volna beterveztetni, hogy amennyiben meg tudnak vásárolni 
olyan romos ingatlant – természetesen a testület jóváhagyásával – amit így sikerülne 
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lebontani, akkor az ehhez szükséges anyagi fedezetet tudják honnan biztosítani. Szükséges 
változási vázrajz, földmérő költségének a tervezése. 
 
Győri István, képviselő 
 
Depózzák a Petőfi utcát.. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Képviselő úr! Ez az egyebek témakörbe tartozik. 
 
Győri István, képviselő 
 
Lehet, hogy már készültek arra, hogy a Kiskunfélegyházi út és a vasúti átjárónál a nagy 
gödröt betemessék jó pénzért.. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Ez az egyebek témakörbe tartozik. Másrészt van kérdése neki is a költségvetéshez. A 
felújításoknál vagy kimaradt egy összeg, vagy a kettő össze van kapcsolva, az ingatlanok 
felújítása és a külterületi földutak pályázatására. Az egyben értendő, hogy 2.826 e Ft?  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottsági tagja 
 
Az egy cím, és azon belül van három tétel. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Az a főkönyvi szám. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A felújítás a cím, nem? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A felújítás a cím, és három tétel van felsorolva alatta. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
4 tételt lát ott. 
 
Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Az ÁFA is ott szerepel. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Van olyan, hogy térburkolat, a polgármesteri hivatal és Szent Imre téri parkolok. Ezt külön 
tételként szerepeltette volna, mivel úgy tudja, hogy a Szent Imre téri parkolókra van már 
árajánlat. A polgármesteri hivatal udvaráról még csak annyi szó volt, hogy meg kellene 
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csináltatni, és az önkormányzat saját embereivel megcsináltatja, de oda sem számoltak még 
semmi összeget. 
 
Győri István, képviselő 
 
Úgy gondolja, hogy Taricska doktor belefér, hogy el lehessen neki engedni az iparűzési adót, 
mert megérdemli, mert nincs 20 millió Ft-nál több jövedelme. Dr. Vancsura Zoltán 50 milliót 
kap a nagykalapból, amit az Unió biztosít, meg az állam, Taricska doktor egy forintot sem 
kap. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Most nem erről beszélnek. A költségvetésről vannak kérdések. Képviselő úr nem kapott szót, 
csak önhatalmúlag mondja, ha ő mondani akar valamit, akkor mondja.  

 
(hangzavar) 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Közben megkapta a választ a 19 millió Ft-os térburkolásra. A művelődési ház klímatizálására 
787 e Ft tavaly is be volt tervezve. Úgy tudja, abból már lett rendezve, mert tavaly meg lett 
terveztetve. Ez pillanatnyilag ott tart, hogy most kapott egy árajánlatot, bruttó 565 e Ft 
összegben, és ott 218 e Ft-ot le lehetne venni. 565 e Ft lenne a tervezési díj, amit idén be 
tudnak a művelődési ház klímatizálásába tenni, mert még a tervezésnek is kb. ideírta a 
tervező, hogy májusban tud hozzákezdeni.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottsági tagja 
 
Elég nagy összeget jelent, ha csak a terv 565 e Ft! Épületet szoktak 350 e Ft-ért tervezni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Kérni fognak három árajánlatot. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A külterületi földutak pályázatánál a 2,8 millió Ft annak a pályázatnak az önkormányzat által 
biztosítandó önerő része, amely traktor beszerzésére vonatkozik. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A közutak, hidak, alagutak üzemetetésére, fenntartására be van tervezve közel 5 millió Ft. Ez 
vízelvezető csatornák ásására is ez az összeg van betervezve? Óriási probléma, hogy a 
Takács-réten folyamatosan áll a víz. Ez óriási probléma, több gazdának is felháborodást okoz. 
Polgármester úrtól várja a választ arra a kérdésre, hogy benne van-e ebben az összegben, hogy 
a csatornák is karban legyenek tartva?  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Minden évben alapvető feladata az önkormányzatnak a vízelvezetés. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezetőt kérdezi az iskola működtetéséről. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Több kérdés is van, ami felmerült. A 4. oldalon a hűtőkamra a konyhához. A beruházásokat 
azért szedte szét fő számok alá, hogy ha bármivel nem ér egyet a képviselő-testület, ki lehet 
onnan vezetni és átkerül a tartalékba. A 7. oldalon szereplő egyéb szolgáltatások azok valóban 
főként az előadói díjak, amelyek minden évben betervezésre kerülnek. A 13. oldalon 
mezőgazdasági támogatások vannak. A 7. oldalon az 5 kérdőjel: eddig minden hónapban 
7,800 e Ft körüli összeget kellett az Államkincstár számlájára átutalni, amit ők továbbutaltak a 
KLIK-nek. Átutalták a pénzt január elején is, de visszajött az utalás, és egy körlevél is jött, 
hogy okafogyottá vált ez a hozzájárulás, mert az a jogszabály, ami alátámasztotta, hogy az 
önkormányzatok a Magyar Államkincstár alszámlájára utaljanak, az a jogszabály hatályon 
kívül helyezésre került, de senkitől nem tudott olyan választ szerezni, amely alapján kimerné 
jelenteni, hogy innentől kezdve nekik nem kell hozzájárulni az iskola működtetéséhez. Ha ezt 
az összeget most beteszik a tartalékba, és ha eltelik néhány hónap, mire rendezik a 
jogszabályokat, és így ez a várhatóan tartalék összeg kiadásként lett betervezve. Nem mert 
egyedül másként dönteni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A hírek szerint újraszámolják, adóerő-képesség és egyéb alapon.  
 
dr.  Csernus Tibor, a  bizottsági tagja 
 
Ha újraszámolják, abból az derül ki, hogy valamennyit fizetni kell, csak még nem tudják, 
hogy mennyit. Ez lényeges információ. Lehet, hogy még több pénz kerül megtakarításra, 
másrészt az is lehet, hogy még többet kell fizetni, mint ami be van tervezve. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Úgy gondolja, hogy ha ez megérkezik, akkor arra mindenképpen reagálniuk kellene, mert az 
iskolához nincs semmi közük. Arra nem szoktak fizetni, amihez semmi közünk sincs. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Szolidaritási hozzájárulás címén van azoknak a településeknek, akiknek fizetni kell, de 
Budaörs több mint 2 milliárd Ft-ot fizet, mivel az adóerő-képessége olyan magas, és 32.000,-
Ft/fő az az adóerő-képesség, amely felett a településeknek fizetni kell. Tiszaalpár ennek az 
összegnek jóval alatta van. Jelenleg tehát nincsen olyan információk, hogy fizetni kellene. Az 
interneten keresett erről információkat. Budaörs és Tiszaújváros nemcsak a magyar, hanem 
más uniós jogorvoslati lehetőséget is megpróbál kihasználni, annak érdekében, hogy ne ennyit 
kelljen fizetni, mert ők sem a saját iskoláikra fordítják ezt a pénzt, hanem belemegy egy nagy 
kalapba, és ebből osztják tovább a pénzt, de erről a neten lehet politikai hangvételű írásokat 
találni. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodánál be van tervezve egy 850 e Ft-os gázdíj. Úgy 
tudja, hogy gázzal már csak a konyhát fűtik. Tavaly arról volt szó, hogy rá lett kötve az új 
épület is, és nem lesz gázköltség, vagy csak minimális. 
 
Kiss Mária, a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda vezetője 
 
Jelentősen csökkent a gázfogyasztás, de maga a meleg víz is gázfogyasztás által kerül 
biztosításra az óvodában. Elő szokott fordulni, ami most is megtörtént, hogy tönkrement egy 
keringető szivattyú és napokra leállt a fűtés. Valamennyi gázdíjat mindenképpen be kell 
tervezni, annak biztosítására, ha ilyen felmerül. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Meg kellene vizsgálni, és a meleg víz ellátását nem ezekkel a nagy kazánokkal elláttatni, 
hanem külön, csak amelyik a konyhának a meleg víz ellátását biztosítja, mert azt gondolja, 
hogy ezek úgy lettek tervezve, hogy a gázfűtést és közben meleg vizet is ellássák, tehát 
lényegesen nagyobb gázfogyasztás van, mint, hogyha egy külön akár gáz- vagy villannyal 
biztosítják a meleg vizet a konyhára. Ezt majd külön meg kell nézni, meg kell terveztetni, 
hogy mennyibe kerül egy ilyen, mert azt gondolja, hogy olcsóbb sokkal, mint ezzel a kazánnal 
termeltetni a meleg vizet. 
 
Kiss Mária, a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda vezetője 
 
Többször jelezte és beszéltek is róla, hogy meg kellene vizsgálni a fűtést, mert látszanak a 
működésbeli zavarok. 
 
Győri István, képviselő 
 
2,885 e forint van a könyvtárnak normatívaként biztosítva, a költségvetése közel 11 millió Ft. 
Ebből a pénzből 6.622 e Ft. Azt gondolja, hogy ha valahol felelőtlenül gazdálkodik egy 
intézmény a bérekkel, akkor másképpen kell működtetni, vagy összevonni a könyvtárral. És 
ez még csak a bérek, még nem beszélt a dologi kiadásokról; a villanyszámláról meg a 
gázszámláról. Ehhez az kell, hogy a konyhát ők működtessék, 6.400 e Ft-ot visszafizessenek a 
konyhának meg a napközi otthonnak. Nem viszik a napközi otthonba a gyermekeket, akkor is 
ki kell fizetni a térítési díjakat utánuk a szülőknek a bölcsődevezetőnek. Az állam azt mondja, 
hogy vissza kell fizetni, mert nem lett igénybe véve, de igénybe lett véve, mert az étkezés meg 
volt rendelve, ki lett fizetve és a hatóságnak ki kell vizsgálni. Ilyen 30 év alatt nem volt 
Tiszaalpáron. Akkor is voltak simlis dolgok, de ennyire, hogy minden egyes tételnél. Ezt a 
polgármester segítségével hozta össze – ezeket a simlis tételeket – Katika. 
 
dr.  Csernus Tibor, a  bizottság tagja 
 
A 18. oldalon szennyvízcsatorna építésénél, fenntartásánál, üzemeltetésénél az egyéb 
működési kiadások összegszerűségére szeretne rákérdezni. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 
 



15 

 

Domokosné Koncz Editkének a járulékai vannak ide betervezve, de ezt meg is fogják téríteni 
nekik. Tavalyi évben ez 2.400 e Ft volt, de a bevételeket mindig egy kicsit alultervezi. 13. 
oldalon a beruházásokkal és dologi kiadásokkal kapcsolatban bármelyik tételt, amiről úgy 
gondolja a testület, hogy nem szeretne rá ebben az évben költeni, azt ki tudják venni, és át 
lehet tenni a tartalékba. A piacüzemeltetésnél a bevételek a betervezett összeg szerint szoktak 
alakulni, a kiadásokat pedig be kell tervezni, és még van itt egy napi 8 órában alkalmazott 
személy bére és juttatásai. A piac így üzemel. 
 
Győri István, képviselő 
 
Jegyezzék már meg, hogy a mezőgazdaság vesztességet termel. Múlt év előtti évben legalább 
30 millió Ft vesztességet termeltek, és most is termelték a vesztességet. Egyetlen egy forinttal 
nem nőtt a bevétel, miközben a kiadások nőttek. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Képviselő úr nem kapott szót! 

(hangzavar) 
 

dr.  Csernus Tibor, a  bizottság tagja 
 
Konkrét javaslatot tesz: a 4. oldalon az  053 tételnél, ami négy tételből áll, és ott szerepel a 
romos ingatlanok bontása, településkép javítása, ott javasolja, hogy mínusz 3 millió forintot 
tegyenek bele a tartalékba, tehát ezen tételnél 937 e Ft maradna. Ez az összeg az előkészítő 
munkálatokat fedezi, ha pedig vásárolni akarnak valamit, így is- úgy is a testületnek kell 
dönteni. A 3 millió Ft az általános tartalékba kerülne. Ugyanez a javaslat a 13. oldalon, a 056 
sor vonatkozásában. Ha valóban ezeknek az eszközöknek a vonatkozásában felmerül, hogy a 
testület ezeket megvásárolja, akkor úgyis biztosítani kell majd rá a keretet, tehát ott 2 millió 
Ft-ot mindenképpen le kellene venni. A fóliasátorról már korábban is felmerült, ide egy 800 e 
Ft-os tétel van betervezve, de nem rémlik, hogy ez ennyibe került volna, mert korábban egy 
400 m2-es fóliasátorról volt szó vázzal együtt. Itt inkább mégis azt javasolja, hogy ezt a sort 
2,5 millió Ft-tal csökkentsék, és amikor ennek a szükségessége felmerül, úgyis be lesz 
terjesztve a testület elé, és ha a tartalékban lesz rá fedezet, akkor meg tudják vásárolni. Az 
öntözőrendszer már régóta témakör, az szükséges; a fóliasátor már korábban is felmerült, már 
döntöttek róla, de nem 800 e Ft volt, de felmerült ennek a szükségessége. Van itt még egy 
öntözőrendszer a Hétvezér utcán; ha tervezi az önkormányzat ezt intenzívebben bevonni, 
ezért mondja, hogy 2,5 millió Ft + ÁFÁ- val csökkenthető ez a tétel. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Nem ért egyet dr. Csernus Tibor bizottsági tag javaslatával. A közfoglalkoztatottaknak olyan 
munkát kellene adni, ami egyrészt értelmes, és olyat, ami hasznot hajt. Most már két éve vagy 
talán három éve működik az, hogy konyhai önellátást csinálnak. Átálltak a fűszerpaprika 
termelésre. Ez élő példája volt annak, hogy a fóliában messze jobb minőséget és mennyiséget 
lehet termeszteni. Mindenképpen javasolja, hogy a fóliasátor maradjon benne. Ennek a 
kertészetnek – akár a tankert - ben, akár a Móra utca végén – meg kell oldani egyfajta 
automata öntözését. A gép az nem téved, az, ha rá van állítva, megvan a tápoldat, az pontosan 
adagol mindig, és az a növényen is meglátszik. A fóliában elkerülhetetlen, hogy ott 
valamilyen automatizálás legyen, és nem drágák ezek az automata rendszerek. Nem bánja, ha 
belekerül az összeg a tartalékba, de akkor újra vissza kell majd hozni, mert ezekre az 
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eszközökre szükség van. Szükség van a fóliára, és a fólia is olyan tétel, hogy ha valaki nézi az 
interneten, azt meg tudja vásárolni, de nagyon gyorsan elviszik az interneten meghirdetett 
fóliákat. Ha benne hagyjuk ezt a tételt, akkor az ilyen lehetőségeket ki tudnák használni. Azért 
összehívni egy rendkívüli testületi ülést, hogy találtak egy fóliát, rábólint a testület, de mire 
visszamennek, már el is kelt. Azt gondolja, hogy ami ilyen jellegű fejlesztés és előre viszi 
ezeket a munkákat, nem szabad gátolni. Utólag úgyis tájékoztatná a testületet a fólia 
megvásárlásáról. Legalább egy évtizedes tapasztalata van, hogy fóliában messze jobb 
minőséget és mennyiséget lehet termelni. Éppen holnap mennek Kunadacsra Bartucz 
Istvánnal egy szakmai tájékoztatóra, és valószínűleg lesz lehetőségük olyan paprika 
termesztésére, aminek 700,- Ft-ba kerül kilója, de csak fóliába lehet termeszteni.  
 
Győri István, képviselő 
 
Polgármester úr döntött a gépről; 1,6 millióért megvette. Megvette a földkimérőt. Aláírt egy 
számlát a fővállalkozóval a napkollektorral kapcsolatban. A szigetelőanyagból megtérült 3,5 
millió Ft. Hol a többi? Fakivágás. Ha látná a költségvetésbe, ő is azt mondaná, hogy talán 
hallgat. 
 
Kiss Lajos, a  bizottság tagja 
 
Ha fóliában termesztenek hagyományos fűszerpaprikát, az veszteséges lesz. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Nem így van. Egyre kevesebben térnek át, mert kis felületen nagyon jó mennyiségűt és 
minőségűt lehet termelni. Visszaszorult az egész fűszerpaprika termesztés az országban. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elsőként szavazásra bocsátja dr. Csernus Tibor bizottsági tag módosító javaslatát, mely 
szerint a romos ingatlanok bontásánál, településkép javításánál csak  937 e Ft maradjon, a 
további 3 millió Ft +ÁFA pedig kerüljön át az általános tartalékba. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta a módosító javaslatot. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatásoknál a 
beruházások összegének csökkentését, úgy, hogy bruttó 1 130 e Ft az az összeg, ami itt 
maradna, a többi pedig átkerülne az általános tartalékba. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta a módosító javaslatot. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az egész költségvetési rendelet-tervezetet a már elfogadott 
módosításokkal együtt. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
26/2017.(II.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az  önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló ………/2017.(…….) Ör. 
számú rendeletéről 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testületnek az alábbi két módosítással: 
1. A romos ingatlanok bontásánál, településkép javításánál csak 937 e Ft maradjon, a további 
3 millió Ft +ÁFA pedig kerüljön át az általános tartalékba. 
2. A növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatásoknál a beruházások 
összegének csökkentését, úgy, hogy bruttó 1 130 e Ft az az összeg, ami itt maradna, a többi 
pedig átkerülne az általános tartalékba. 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés szervezetek támogatásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök /dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Nem a Pénzügyi Bizottság által javasolt, hanem a polgármester által javasolt összegek vannak 
feltüntetve. A most elfogadott költségvetésbe 6 millió Ft van betervezve, amennyiben a 
képviselő-testület ennél többet szavaz meg, akkor az - az általános tartalék keretet fogja 
csökkenteni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A Kiskunok Vidékéért vonatkozásában fel van tüntetve egy 432.409 Ft – os tétel. Valamennyi 
összeg szerűséget tegyenek bele ebbe a támogatási keretbe, de ne ekkora összeggel terheljék a 
költségvetést. A 2. tételt 200 e Ft-ba határozzák meg. A 9. tétel, a 19. tétel és 24. tétel 
vonatkozásában a javaslata az, tekintettel arra, hogy a 20. tétel vonatkozásában ezen három 
másik tételhez tartozó igénylők tagsággal rendelkeznek, és ezen egyesület tevékenységén 
keresztül tudják a dolgaikat intézni, ezért nem javasolja őket külön kiemelni. A 8. tételnél 
eddig még nem volt támogatási iránti kérelem, csekély létszámú tömeget mozgat meg az 
egyesület. Az önkormányzatnak is van komoly szociális kiadása, olyan szervezetet 
támogassanak, akik a továbbiakban hasonló jellegű személyeket támogat, ez nem annyira 
célja az önkormányzatnak, mindenképpen azt javasolja, hogy legfeljebb 50 ezer forinttal 
támogassák. Ha ezeket a tételek alapul veszik, akkor már jelentős mértékben fog csökkeni ez 
a végösszeg. A Kiskunfélegyházi kórház is nyitott kérdés, hogyan kellene ebbe beszállni. 
Próbált információt szerezni olyan szakembertől, akinek erre van rálátása. A 25. tétellel 
kapcsolatban, korábban arról volt szó, hogy befejezte tevékenységét. Erre szeretne kérni plusz 
információkat. 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A Kiskunok Vidékéért Egyesületnél mennyi a javaslat? 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A 432.409 Ft helyett 200 e Ft. A 19. és 20. tételt maga részéről nem javasolná támogatásra. 
Kérdőjeles a kórház és a 25. tétel is. Javasolta még a 8. tételnél 50 e Ft – ot levenni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A Bársony Mihály Népdalkör nem fejezte be a tevékenységét, mindösszesen annyi történt, 
hogy Horti tanár úr nem kívánja tovább vinni, és így Bársony Rózsa viszi tovább. A 2017. 
február 25-i Tordai szereplésre is megy a népdalkör.  
 
Győri István, képviselő 
 
Horti Sándornak volt költségtérítés fizetve? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Tavalyi évben még működött, illetve Horti tanár úr vitte, ettől az évtől nem. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Kérdezné polgármester urat, hogy a kórháznak az 500 e Ft-ot lehetne - e esetleg csökkenteni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Hasonló módon, mint a Kiskunok Vidékéért Egyesületnél, hogy most leveszik felére, és ha 
igény jelentkezik, akkor újra beterjesztésre kerül a testület elé. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Az volt a kérdés, hogy az Alpárról odairányuló betegforgalommal ez valamilyen szinten 
arányban van?  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Eset szám az összeshez. Gyermek szakrendelésnél van 1433 - as esetszám %-ba, és ez 
forintálisan elosztva az x település között. Szemészetnél és kardiológiánál is végig van 
vezetve, összeadták és így jött ki ez a szám. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Konkrétan az, hogy Alpár milyen % - ban vesz részt ebben, az nem derül ki? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Sokan a szemészetet vették igénybe, az 444, és a kardiológiát ott 320 az eset szám. 
Kinyomtatja a táblázatot, ha meg akarják nézni. 
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Kerekes András, hangtechnikus 
 
A Kiskunfélegyházi kórház a Kecskeméti kórháznak az alkórháza. Ez, amit jegyző asszony 
mondott ez a Kiskunfélegyházi kórházban megjelentek, vagy a Kecskeméti - 
Kiskunfélegyházi vonatkozásban együtt?  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Ez a Kiskunfélegyházi telephely. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
Javasolja, hogy ezt a tételt tegyék át a következő ülésre, addig informálódnak. 
 
Győri István, képviselő 
 
A hátrányos helyzetű tanulók nyári táboroztatása múlt évben ténylegesen a települési szociális 
juttatásból volt biztosítva, aminek az összege 240 e Ft volt. Most 0 Ft van biztosítva. 
Kiskunfélegyházi kórháznál elkél a segítség. Ne legyenek ennyire kicsinyesek, hogy a 
kórháznak ne tudják megadni az 500 e Ft – ot. A kórháznak meghagyná a támogatást. A 
polgárőrség is kap állami finanszírozást, meg a vállalkozóktól is kapnak támogatást. A 
halmozott hátrányos gyerekeknek tavaly 240 e Ft volt, most 0 Ft, úgy látszik, a szegényeget 
agyon kell csapni, hogy tudjanak a fóliasátorban termelni. Vannak burkolt egyesületek, akik 
nem merik felvállalni, hogy jobbikosok, ezeket lehet támogatni. Méltányossági 
közgyógyellátás 30 százaléka a polgármesternél becsapódik, és mindig azt támogatják, amiből 
a polgármester úrnak haszna van. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Az általa javasoltak alapján 2. tételnél 232.409 Ft –os a csökkenés, a 8. tételnél egy 50 ezres 
illetve az előbb említett három kisebb tételnél 45.000 Ft-os csökkenés az mindösszesen 327. 
409 Ft. Ezzel gyakorlatilag 6.350 e Ft –ra jönne ki, azzal, amit a polgármester mondott, hogy 
a kórházra visszatérnének. Mert nem biztos, hogy megéri, hogy csak azért támogassák a 
Kiskunfélegyházi kórházat, mert egyébként is a járó beteg szakrendelés jelentős része 
Kecskemét irányába megy, ahol meg egyébként meg tudják oldani e nélkül is.  A 15. tételt 
megvizsgálnák. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A 8. tételt nem csökkentené, meghagyná a 100 e Ft-ot. Viszont a 21. tételt 50 ezer forinttal 
csökkentené. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A kórháznál azt javasolja, hogy vegyék ki az egész tételt és megnézik a következő ülésen, 
úgyis jövő héten lesz. Mert ha benne marad és így elfogadják, akkor elvileg kifizethető. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Egyesével kell szavazni. 
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Szavazásra bocsátotta, hogy a Kiskunok Vidékéért Egyesület 200.000 Ft támogatást kapjon. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta a javaslatot. 
 
Szavazásra bocsátotta, az Áldott Légy Teremtésvédelmi Egyesület 50.000 Ft-os módosító 
javaslatát.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadta a javaslatot. 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy Zaletnyik Lászlóné ebben az évben ne részesüljön támogatásban. 
  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta a javaslatot. 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy Török Józsefné ebben az évben ne részesüljön támogatásban. 
  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta a javaslatot. 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy Kálmán Jánosné ebben az évben ne részesüljön támogatásban. 
  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta a javaslatot. 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy a Kiskunfélegyházi Kórház egyelőre kerüljön kiemelésre és 
további elemzés után kerüljön vissza a testület elé 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta a javaslatot. 
 
Kérdezné dr. Csernus Tibort, az összes módosító javaslata szavazásra került? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Annyit szeretne még hozzá tenni, hogy a három kivett tétel vonatkozásában az volt az indok, 
hogy a három személy az egyesületen keresztül ugyanúgy részesülnek támogatásban. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Csernák Zsolt Sándor bizottsági elnök javaslatai a következők. 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy az Áldott Légy Teremtésvédelmi Egyesület továbbra is 100.000 
Ft támogatásban részesüljön. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal –2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással 
nem fogadta el a javaslatot. 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy a Tiszaalpári Polgárőrség 450.000 Ft támogatásban részesüljön. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadta a javaslatot. 
 
Ez menne majd a Képviselő-testület elé. 
  
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a szervezetek támogatásáról szóló határozat-tervezetet az összes 
módosítással együtt. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
27/2017.(II.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a szervezetek támogatásáról 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és a szervezetek támogatását az alábbiak szerint javasolja 
elfogadásra a Képviselő-testületnek: 
 

Sorsz. Szervezet neve 
PGB által 
javasolt 

1. Mozgáskorlátozottak BKM-i Egyesülete 200 000 Ft 
2. Kiskunok Vidékéért Egyesület 200 000 Ft 
3. Nyugdíjas Baráti Kör 150 000 Ft 
4. Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület 150 000 Ft 
5. Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub 150 000 Ft 
6. Kádár Lajos Nyugdíjasklub 150 000 Ft 
7. Alpári Tisza Horgászegyesület 180 000 Ft 
8. Áldott Légy Teremtésvédelmi Egyesület 50 000 Ft 
9. Zaletnyik Lászlóné 0 Ft 
10. Tiszaalpári Értéktár Bizottság 100 000 Ft 
11. Árpád Fejedelem Általános Iskola (Értékőrző tábor) 70 000 Ft 
12. Árpád Fejedelem Általános Iskola (Diákönkormányzat) 50 000 Ft 
13. HH tanulók nyári tábora TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS   
14. Árpád Fejedelem Általános Iskola (Nyári tábor) 100 000 Ft 

15. Kiskunfélegyházi Kórház 
döntés 

elhalasztva 
16. Csenkiné Bihal Mária (Intersteno Világbajnokság Berlin) 100 000 Ft 

17. 
Árpád Fejedelem Általános Iskola Szülői 
Munkaközössége 150 000 Ft 

18. Kiskunfélegyházi Tűzoltóparancsnokság 100 000 Ft 
19. Török Józsefné 0 Ft 
20. Tiszaalpári Alkotó Kezek Egyesülete 150 000 Ft 
21. Tiszaalpári Polgárőrség 450 000 Ft 
22. Tiszaalpári Sportegyesület 2 500 000 Ft 
23. Tiszaalpári Lovas Sport Egyesület 300 000 Ft 
24. Kálmán Jánosné 0 Ft 
25. Bársony Mihály Népdalkör 200 000 Ft 
26. Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola 300 000 Ft 
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4.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
 2017. évi költségvetést megalapozó rendeletek módosításáról szóló ……./2017.(……) 
 Ör. számú rendeletéről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
    dr. Menyhárt Anett jegyző / Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Győri István, képviselő 
 
Láthatják, hogy a múlt évben az étkezési térítési díj, 75.035,- Ft/hó/fő/ a gondozottak részéről, 
most 88.765 Ft. Ez 18% emelést jelent, úgy érzi ez egyáltalán nem indokolt, annál is inkább 
mert, 1,6 % -al lettek a nyugdíjak megemelve. A másik indok, igaz hogy a minimál béreket 
fel kellett emelni, de úgy érzi az ottani normatíva emelkedni fog. Az állam ezt a normatívát 
emelni fogja, és így ez sem indokolja. Nem indokolja egyáltalán ez az irreálisan magas 
hirtelen térítési díjemelés. Az önkormányzat részére nyereséget termel az ottani étkeztetés 
igénybevétele. Mindent figyelembe véve sokkal humánusabban kellett volna a térítési díjakat 
megállapítani. Az idősek gondozása nem kötelező feladat az önkormányzat részéről, de a 
szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás viszont már önkormányzati feladat. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta a rendelet-tervezetet. 
 
28/2017.(II.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a  2017. évi költségvetést megalapozó rendeletek módosításáról szóló 
……./2017.(……)  Ör. számú rendeletéről 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2017. évi költségvetést megalapozó rendeletek módosításáról szóló ……./2017.(……) Ör. 
számú rendeletét megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 

 
5.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés dr. Vancsura István polgármester illetményéről, költségtérítéséről  
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Győri István, képviselő 
 
Javasolja, hogy a polgármesternek a képviselő – testület 50 % -ra redukálja az összes 
jövedelmét. 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Győri István módosító javaslatára reagálna, jogszabály írja elő, hogy a polgármesternek 
ennyinek kell lenni az illetményének. Érvényesen nem is mondhat le róla. Lehet ilyen 
módosító javaslatot tenni, ha a képviselő-testület megszavazza, akkor vagy a Kormányhivatal 
fog egyből törvényességi észrevételt tenni, vagy, a polgármester úr is munkaügyi bírósághoz 
fordulhat. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Miért kell erről szavazni, ha jogszabály írja elő? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Mert jogszabály írja elő, hogy szavazni kell róla. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ha nem fogadja el a képviselő-testület? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Akkor törvényességi észrevételt kapnak, és az érintettnek jogában áll munkaügyi bírósághoz 
fordulni. Más településeken is felmerült az a kérdés, hogy miért kell róla szavazni, a 
képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, ezért került beterjesztésre. 
 
Szavazásra bocsátotta az illetményéről szóló határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
29/2017.(II.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága dr. Vancsura István polgármester illetményéről 
 
 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 (továbbiakban: 
Mötv) 71. §. (4) e) pontja alapján dr. Vancsura István polgármester illetményét 2017. január 
1-jétől 598.300,- Ft/hó összegben állapítsa meg.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a költségtérítéséről szóló határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
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30/2017.(II.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága dr. Vancsura István polgármester költségtérítéséről 
 
 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 (továbbiakban: 
Mötv) 71. §. (6) bekezdése pontja alapján dr. Vancsura István polgármester költségtérítését 
2017. január 1-jétől 89 700,- Ft/hó összegben állapítsa meg.  
 
 
6.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés dr. Taricska Tibor alpolgármester tiszteletdíjáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Győri István, képviselő 
 
Ezt meg meri szavazni a képviselő-testületi ülésen, de csak azért mert dr. Vancsura Zoltánnak 
a papa adott 50 millió Ft – ot fejlesztésre, dologi kiadásokra, fűtés korszerűsítésre különböző 
dolgokra, még dr. Taricska Tibor egy forintot sem kapott. Kapnak normatívát az Országos 
Társadalom Biztosítási Pénztártól, de ha ő is megkapta volna a 25 millió Ft-ot, amiből 
fejleszteni tudta volna rendelőt például nyílászárok cseréje, vagy fűtés korszerűsítése, akkor 
abból a normatívából ő is jobban kijönne, és esetleg fizetésemelés is képződne. 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Képviselő úrnak a fogalmi megközelítését szeretné pontosítani leginkább a hallgatóság és a 
jelenlévőknek az érdekében. Nem az minősül leginkább „mutyinak” mikor valaki egyébként 
esetleg megérdemelhető jogcím helyett egy másik nem kifejezetten olyan okból kap pénzt, 
hanem egy teljesen más jogcímen, mondjuk, kap tiszteletdíj okán valami pénzt.  
 
Győri István, képviselő 
 
A költségvetésnél annyit mondott, hogy dr. Taricska Tibornak az iparűzési adót engedjék el, 
és ha elengedik az iparűzési adót, akkor ezt nem szavazza meg. Ezek szerint képviselő társam 
olyan, mint apuka, hogy aki velem van, annak adjanak. Azért hízeleg a polgármesternek egy 
kicsit, hogy az 1 millió Ft-os ügyvédi a költségvetésből csöpög egy kicsi. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül,1 tartózkodással 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
31/2017.(II.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága dr. Taricska Tibor alpolgármester tiszteletdíjáról 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 80. §. (2) 
bekezdése alapján dr. Taricska Tibor alpolgármester illetményét 2017. január 1-jétől 110 000, 
- Ft/hó összegben állapítsa meg.  
 
 
7.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a települési képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok 
 tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló önkormányzati rendelet 
 módosításáról  
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Kérdezné jegyző asszonyt, az előterjesztésben van egy olyan tétel, hogy a bizottsági elnökök 
havi tiszteletdíja ennyi. Ezt ugyanúgy törvényileg írták elő?  
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Nem, ez a polgármester úrnak a javaslata. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Ő erről lemondana. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Azért javasolt a bizottsági elnök úrnak többet, mert nyilvánvaló az első anyagot ő kapja meg, 
neki kell először felkészülnie a bizottsági ülésre, és azokra a támadásokra, amit folyamatosan 
kap. Több esetben egyeztetnek. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Módosító javaslatot szeretne tenni, hogy ugyanannyit kapjon, mint egy másik bizottsági tag. 
 
Győri István, képviselő 
 
Ne kapjanak a képviselők sem emelést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot. Nem kíván részt venni a szavazásban. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 0 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással 
nem fogadta el a módosító javaslatot. 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi rendelet-tervezetet. 
 
32/2017.(II.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a települési képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
és természetbeni juttatásairól szóló önkormányzati rendelet  módosításáról  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a települési képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni 
juttatásairól szóló rendeletet  megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.  
 
 
8.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő, 
 0261/50 helyrajzi számú ingatlan (Bodri-tanya) vonatkozásában érkezett vásárlási 
 szándékról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Ez már tavaly is téma volt, hogy eladja az önkormányzat a Bodri tanyát, vagy ne adja. Ott 
rekedt meg a dolog, hogy a telekszomszéd élne az elővásárlási jogával, ezért nem lett 
értékesítve konkrétan Bársony Anettnek. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Mi a célja az önkormányzatnak a Bodri tanyával, van elképzelése vele, mert ha nincs, akkor 
célszerű lenne árverésen eladni. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Tény, hogy nem mostani értékbecslés, de fel volt értékeltetve ez az ingatlan csere kapcsán a 
pontos számot nem tudja, de úgy emlékszik 1 millió 600 e Ft körül volt. Ha fennáll a szándék 
az értékesítésre, akkor e körüli árat kell meghatározni. Ha kedvezményes árat szabnak meg, 
az csak növeli az esélyét annak, hogy valaki élni fog az elővásárlási jogával.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Javasolja, napolják el következő ülésre. Van most egy TOP - os pályázat a Szociális 
Szövetkezetek részére. A településen van Szociális Szövetkezet, aki szeretne pályázni. Azokat 
részesítik előnyben, aki az önkormányzattal valamilyen módon társult. Például ha az 
önkormányzat 10 e Ft - tal beszáll, ebbe a szövetkezetbe akkor azt már elfogadják. De nem ez 
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a cél, hanem az a cél, hogy a közfoglalkoztatottakat kivezetni a munka világába. Ez egy 5 
éves pályázat, amiből három évet úgy támogatnak, hogy az első évben 100 %-os a támogatás, 
második évben 98 % a harmadik évben 96 % - os. A negyedik, ötödik évben nincs támogatás, 
az első három évben ki kell termelni, gazdálkodni. Következő képviselő-testületi ülésre jön be 
egy kérelem, ami kéri a képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá ennek a pályázatnak a 
beadásához, illetve a képviselő-testület valamilyen módon szálljon be ebbe a szövetkezetbe. A 
pályázati összeg 60 millió Ft, amit egy célra nem célszerű használni, az alap mezőgazdasági 
tevékenységre. A Szociális Szövetkezet nem a gazdasági törvény szerint működik, hanem egy 
vállalkozás. A következő években az a cél, hogy minél kevesebb közfoglalkoztatott legyen. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Van-e a Szociális Szövetkezetnek elképzelése, mit szeretne csinálni? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A következő ülésre hozzák be a kérelmet, hogy konkrétan mit szeretnének. 
 
Győri István, képviselő 
 
Egyetért, nagyon sok Szociális Szövetkezet van, nagyon szépen is működtetik.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Képviselő úr ne keverje már a CNÖ - t a Szociális Szövetkezettel. 
Győri István, képviselő 
 
Itt volt a nagy laposon a föld, most sem lett oda adva nekik. 
 

(hangzavar) 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, hogy napolják el a következő ülésre. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
33/2017.(II.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő,  0261/50 
helyrajzi számú ingatlan (Bodri-tanya) vonatkozásában érkezett vásárlási  szándékról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
Tiszaalpár, Csongrád úti körzet 19. szám alatti, 0261/50 helyrajzi számú ingatlan 
értékesítésében történő döntéshozatalát napolja el a következő képviselő-testületi ülésre.  
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9.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Tájékoztató az EDF DÉMÁSZ közvilágítás üzemeltetési tevékenységéről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Bartók István, képviselő 
 
Azt, hogy hol lehet bejelenteni a lakosság részéről a meghibásodást, tegyék már bele az 
újságba meg a honlapra is, ne Győri Istvánt kelljen a szegény embereknek megkeresni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
34/2017.(II.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az EDF DÉMÁSZ közvilágítás üzemeltetési tevékenységéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az EDF DÉMÁSZ Zrt. Önkormányzati Kapcsolattartó és Közvilágítás Üzemeltetési 
Irodájának a 2016. évi települési tájékoztatóját az EDF DÉMÁSZ közvilágítás üzemeltetési 
tevékenységéről megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.  
 
 
10.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a tiszaalpári 1698 hrsz-ú ingatlan egy részének eladásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Egyszer már volt napirendi ponton.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Akkor még nem volt meg a településrendezési terv módosítása. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Most már világos a szándék, hogy miért kezdeményezték a településrendezési terv 
módosítását, illetve van egy szándék ennek a megvásárlására. Amennyiben a mellékelt 
településrendezési terv változat létre jönne, akkor, továbbra is az a kérdés, és ebben kérné 
Ágnes iránymutatását, hogy az egyik telek tulajdonosa meg kívánja vásárolni az ő telkének a 
végébe eső területet, ilyen módon a telekalakítást engedélyezi-e a hatóság, hogy csak az egyik 



29 

 

kerülne kialakításra, és tulajdonképpen ennek a teleknek lenne egy övezeti határon túlnyúló 
körülbelül 200m2 – es zsebe. 
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
Az övezeti határ módosult a településrendezési tervben. A mellette lévő üdülőtulajdonosok 
nem kívánják megvásárolni. Megkérdezte a Tiszakécskei Járási Hivatalt és azt mondták, hogy 
erre van lehetőség. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Akkor ez az 1698 hrsz-ú telek elhelyezkedhet úgy, hogy ennek egy része másik övezeti 
határba fog esni, és ezt a telekalakítást engedélyezik. 
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
Azt a választ kapta, hogy igen. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Marad annyi hely, hogy ott egy autó bemenjen az önkormányzat telkére. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Az nem volt szempont, de elméletileg igen. 
Győri István, képviselő 
 
Ez az Újfalui Tanácsháza, ott van bent a derítő. Igaz, hogy dr. Vancsura Zoltán azt mondta, 
hogy Újfalun bölcsődét nem lehet, de szerinte lehet, Alpáron is, és Újfalun is bölcsődét 
működtetni. Ezen el lehetne gondolkodni, adott a terület, úgy érzi, ha gépkocsival viszik a 
szülők a gyerekeket, akkor ott le tudnak állni, mert van parkolási lehetőség. Azzal az épülettel 
valamit kezdeni kellene, akár felújítani és lakbért is lehet kérni. Megveszi az önkormányzat és 
eladja fele pénzért, mint látták a Bodri tanyánál.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A határozat-tervezetet javasolja kiegészíteni azzal, hogy fel fog merülni egy telekalakítási 
költség, ami mérnöki díjat feltételez, lesz egy telekalakítási eljárási költség, lesz egy 
értékbecslési díj, ami a telek nagyságrendjéhez viszonyítottan igen jelentős összeget fog 
kitenni. Így kellene előterjeszteni. Amit felértékel a Békés Credit Kft. mint telek értéket azt 
fizeti, illetve ezen felül a vétel ár részét képezze a földmérő, a hatósági eljárási költség illetve 
az értékbecslési díj.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Volt egy levele az Ágoston Bélának ahol mind ezeket vállalja. 
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Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
Amiből levágták azt a kis darab földet, az a tulajdoni lapokon rajta is van, hogy korábban 
azokhoz az üdülő telkekhez tartoztak, csak a tanács régen azt lecsatolta. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Van egy gondolatjel, ami arról szól, hogy gondoskodjon az ingatlan nyilvántartási 
bejegyeztetéséről, ami gyakorlatilag egy komplex szerződést feltételez, amiben egyszerre 
telekalakítás kerül jóváhagyásra illetve megtörténik az adás-vételnek is az okiratban való 
foglalása. Önállóan a teleknek a hozzá méréséről nem lehet gondoskodni, mert ehhez 
mindenképpen egy szerződéses okiratnak kell készülnie, mely tartalmazza ezen, m2 – nek az 
átcsatolását, és a kapcsolódó vázrajznak az elfogadását. Ilyen módon egy komplex okiratban 
az ingatlan nyilvántartásban történő átvezethetőségét. Önállóan a telekalakítás nem tud 
lezajlani csak a telek adásvétellel együtt. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a módosító határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
35/2017.(II.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a tiszaalpári 1698 hrsz-ú ingatlan egy részének eladásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, Ágoston Béla 
kérelmét az önkormányzat tulajdonában álló 1698 hrsz.-ú ingatlan egy részének vételére 
vonatkozóan. 
Javasolja, hogy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fent megjelölt 
ingatlannak a kérelemhez csatolt rajz szerinti megosztásával értsen egyet, amennyiben 
Ágoston Béla kérelmező az 1698 hrsz-ú ingatlan egy részének eladásával kapcsolatos 
valamennyi költséget viseli, illetve megtéríti azt az önkormányzat részére. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kérje fel dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy: 

• az ingatlan megosztására vonatkozó változtatási vázrajzot Pozsár Péter (6640 
Csongrád, Hunyadi tér 12.) földmérő mérnökkel készítesse el,  

• gondoskodjon annak ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetéséről, 
• a Békés – Credit Kft.-vel az ingatlan értékbecslését végeztesse el, 
• az eladható terület pontos méretét, valamint az ingatlan értékbecslését terjessze a 

Képviselő-testület elé. 
A Képviselő-testület a kimérés és az ingatlanértékbecslés, valamint a bejegyzés költségeit a 
2017. évi költségvetésében biztosítja. 
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11.) Napirendi pont: 

 Tárgy: Előterjesztés a település közterületeinek szépítéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
Győri István, képviselő 
 
Tiszaalpáron a Fricska presszótól lefelé a hiányzó fákat a Kiskunsági Nemzeti Parknak kell 
eltelepíteni. Ne próbálják már azt kisugallani a tiszaalpári embereknek, hogy azt az 
önkormányzat telepítette. Egész hatalmas mennyiségű fát kell eltelepíteni valamilyen pályázat 
miatt a Kiskunsági Nemzeti Parknak.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Ha benne van a költségvetésbe, miért kell erről szavazni? 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Az előterjesztésben benne van, hogy a Tisza parton fűzfa, a horgászok már egyszer végig 
telepítették, de akkor is az volt a probléma, hogy támasztó karó nem került egyikhez sem. Az 
összekötő út mellett elég sok fát lezúztak az őzek. Külterületen különös figyelmet fordítsanak 
arra, hogy tegyék rá a vad védő hálót, az őzek ellen. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
36/2017.(II.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a település közterületeinek szépítéséről 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a település közterületeinek szépítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testületnek.  
 
 
12.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár belterületén lévő veszélyes fák kivágására, nyesésére 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Közterület felügyelőnek mondaná, hogy a Fonyó bolt előtt is van egy fűzfa, 
személygépkocsikat nem zavarja, csak a nagyobb járműveket, ő azt is belevenné. Nem tudja 
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kié az a fa, polgármester úr szerint Fonyóék ültették, ezért fel kellene szólítani őket, hogy 
nyessék meg, ha nem, akkor kivágatni. 
 
Győri István, képviselő 
 
Annak idején ő vezényelte le a veszélyes fák kivágását, mikor alpolgármester volt, a 
polgármester pedig képviselő, akkor 100 e Ft –ot szavaztak meg. Gondolom, annyi esze van a 
polgármesternek, hogy a 43 m3 fát 21 m3 fejébe nem adja el.  

 
(hangzavar) 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Megvonja a szót. 

(hangzavar) 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Tegyék bele a határozat-tervezetbe, hogy a kivágott fa az önkormányzat tulajdonában marad. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
37/2017.(II.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpár belterületén lévő veszélyes fák kivágására, nyesésére 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Baby 
8c N Kereskedelmi és Szoláltató Kft. - t bízza meg az árajánlatban szereplő Tiszaalpár 
belterületén található veszélyes fák ápolási munkáira.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg Dr. Vancsura István 
Polgármestert a megállapodás megkötésére, azzal a kikötéssel, hogy a kivágott fa a 
Tiszaalpári Önkormányzat tulajdonában marad. A szükséges pénzügyi keretet a 2017. évi 
költségvetés tartalék keretéből biztosítja. 
 
 
13.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés Papp József kérelméről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

Bartók István, a bizottság tagja 
 
Miért húzódik ez ilyen sokáig? Két vállalkozó jönne ide és csinálnák a dolgukat, az egyik 
nagyon jó iparűzési adófizető lenne. Pappék is csinálnák a dolgukat, látszik a kérelemből. 
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Győri István, képviselő 
 
Az önkormányzat ingyen kapta meg az óvoda melletti a területet.  Ez tudod milyen mutyi. 
Csókoljátok meg egymást a polgármesterrel, össze ne ragadjatok! Árpád Népe vigyétek!  

 
(hangzavar) 

 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Miért nem lehet egy kicsit siettetni ezt a dolgot? 
 
Bálint Ágnes, köztisztviselő 
 
Tavalyi évben azért akadtak meg, mert nem tudták, hogy a kerékpárútnak milyen nyomvonala 
legyen. Ez a decemberi hónapra tisztázódott le. A földmérőt felkeresték, aki egészségügyi 
problémák miatt nem tudott foglalkozni a dologgal, arról adott tájékoztatást a napokban, hogy 
jelen pillanatban a Földhivatalnál záradékolás alatt van. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot.  
 
38/2017.(II.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Papp József kérelméről 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Papp József 
(6066 Tiszaalpár, Köztársaság u. 6/A.) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában 
levő tiszaalpári 029/4 hrsz-ú külterületi ingatlanon húsfeldolgozó üzem létesítéséhez 
szükséges engedélyeket beszerezze. 
 
 
13.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Bejelentések 
 
Győri István, képviselő 
 
A bizottságnak is állást kell foglalni, hogy ha Tiszaalpáron van hasonló iskolai végzettséggel, 
aki beadja a Gondozási Központba a pályázatot, akkor igenis adja be. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Képviselő úr hazudik folyamatosan. 
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Győri István, képviselő 
 
Ha a polgármester tisztességes lenne, akkor lobbizna az ottani dolgozóért. Ez mérhetetlen 
erkölcstelenség azokkal szemben, akik a polgármesterre tették le a voksukat. 

 
(hangzavar) 

 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 19:02 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább 
munkáját. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


