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Nagyközségi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal 

T i s z a a l p á r  

Szám: 3133/2017. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságának 2017. július 26-án 18:30 órakor tartott rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 

 

Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor   

   Ajtai Elemérné, dr. Csernus Tibor 

  Kiss Lajos (4 fő bizottsági tag)  

dr. Vancsura István polgármester 

dr. Menyhárt Anett jegyző 

Győri István 

 

Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 

           Bartucz István településüzemeltetési előadó 

           Kapus Márta köztisztviselő 

           Kerekes András hangtechnikus 

           Víglási Krisztina újságíró 

           Mészárosné Gémes Brigitta Apraja Falva Közhasznú Egyesület 

           Keserűné Guzsik Mária 

 

Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: Bartók István, Kézsmárki László, dr. Vancsura 

Zoltán 

 

Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 

 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

 

Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 18:50 órakor megállapította, hogy a bizottság 4 fővel 

határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Ajtai Elemérné bizottsági tagot. 

Megkérdezte Ajtai Elemérnét elfogadja-e a felkérést? 

 

Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 

 

Elfogadta a felkérést. 

 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

 

Szavazásra bocsátotta a napirendi pontok és azok sorrendiségének elfogadását. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 

elfogadta a napirendi pontot 
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Napirendi pontok:  

 

1. Előterjesztés az Apraja Falva Közhasznú Egyesület kérelmeiről 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 

Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 

2. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat védőnő munkakör betöltésére 

érkezett pályázatok elbírásáról 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 

Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 

3. Előterjesztés a tiszaalpári 450 hrsz-ú ingatlan megvételéről 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 

Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 

4. Előterjesztés Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Küldött Közgyűlés 

költségeinek biztosítására vonatkozó kérelméről 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 

Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 

5. Előterjesztés Tiszaalpári Napok rendezvénysorozat vendéglátási pályázatáról 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 

Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 

1.) Napirendi pont: 

 

 Tárgy: Előterjesztés az Apraja Falva Közhasznú Egyesület kérelmeiről 

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 

 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 

dr. Vancsura István, polgármester 

 

Tájékoztatni szeretné a bizottságot, hogy a Megyei Településfejlesztési Kft. –nél eljárva 

aláírták a szerződését a kerékpárútról. Történt már arról tájékoztatás, hogy a kerékpárút 

pályázatból 5 millió Ft – ot elkülönítenek, és azt fordítják a bölcsőde felújítására pályázat 

formájában. A Megyei Településfejlesztési Kft. –nél arról tájékoztatták, hogy ez az 5 millió Ft 

messze nem elég egy pályázathoz, megvannak a feltételei, hogy mik kellenek a pályázathoz. 

Minimum 25 -30 millió Ft – nak kellene lenni, hogy abból pályázat legyen. Azt javasolták, 

hogy ebből az 5 millió Ft - ból eszközfejlesztésre adjanak be pályázatot. Az 5 millió Ft- ból 

maximum 4 millió Ft az, ami eszközfejlesztésre fordítható. Azokat a sürgős dolgokat, mint 

pl.: nyílászáró csere, azokat csak saját erőből tudná finanszírozni az önkormányzat. 

 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

 

Amikor felmerült az a lehetőség, hogy 5 millió Ft – ot elkülönítenének ebből a nagyobb 

összegből azt nem tartotta rossz ötletnek, ne dobják félre ezt az 5 millió Ft- ot. Ennek egy 

része mehet eszközre is, de ne az egész. Árajánlat még nem érkezett be, meg kellene várni, 

hogy árajánlat szinten mit kapnának, és az alapján mit lehetne ebből kihozni. Az-az épület 

nem olyan nagy, hogy a legalapvetőbb dolgokat ne lehessen megcsinálni belőle. Mikor a 

Kádár Lajos ház került felújításra ott is komoly összegek kerültek felhasználásra, de az sem 
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sokkal több volt, mint 5 millió Ft, és abból is lett egy épület. Első körben legyen egy felmérés, 

egy árajánlat, és akár szakaszosan is, de induljon el ez a folyamat. Annak nem sok értelmét 

látja, hogy szép eszközökkel teli rakják, attól még a probléma ott marad. A fűtés nem 

megfelelően működik, a nyílászárok nem jól zárnak, a komfort érzeten nem egy szép bútor 

fog segíteni, hanem adott esetben egy jól működő gépészet és egy rendbe tett nyílászáró. 

Amíg nincs árajánlat vagy egy felmérés addig ne mondják azt, hogy ez a pénz semmire nem 

elég. 

 

dr. Vancsura István, polgármester 

 

Nem volt teljesen közérthető, az 5 millió Ft ahhoz, hogy augusztus 15 – ig ilyen pályázatot 

benyújtsanak messze nem elég. Mártikának átadná a szót, szakszerűbben el tudja mondani, 

hogy mik azok az a feltételek, amikkel ezt meg lehetne pályázni. 

 

Kapus Márta, köztisztviselő 

 

Mindenféleképpen az a legfőbb probléma, hogy energetikai szinten kell teljesíteni olyan 

mutatókat, amiket előtte meg kellene tervezni. Először fel kellene mérni az épületet, fogadni 

kellene egy építészt, aki augusztus 15 – ig megcsinálja a már felújított épületes terveket. 

Körbe kell szigetelni, az összes nyílászárót ki kell cserélni, a tetőszerkezetről nem tudni, hogy 

megfelelő - e arra, hogy elbírjon egy napkollektoros vagy egy napelemes rendszert, mert a 

megújuló energiaforrást mindenféleképpen be kell iktatni a  pályázatba. Ezen kívül még 

vízvezeték felújítást, külső játékokat, új burkolatot szeretne a bölcsőde vezetője. Az a baj, 

hogy ha az 5 millió Ft –ból leveszik a kötelező elemeket, mint a nyilvánosság, közbeszerzés, 

tervdokumentáció elkészítés, megvalósulási dokumentáció elkészítése, akkor annyira kevés 

marad, hogy nem fogja tudni a megtérülési mutatókat hozni. Szívesen keresnek egy építészt, 

aki fel tudja mérni az épületet, meg tudja mondani, hogy milyen szigeteléssel, napelemmel és 

egyebekkel fogják a megtérülést elérni, de most ezen a pályázat keretén belül nem igazán. A 

Megyei Kft. ezért is ajánlotta fel az eszközbeszerzést, bele tudnak lépni egy olyan 

konzorciumba, ahol több óvoda is ilyen eszközökre pályázik, tagként be tudnak menni 5 

millió forinttal, de ebből is lejön majd a nyilvánosság és a Kft. –nek a díja. Így 3,5 millió Ft 

lesz, amit eszközökre lehet fordítani. 

 

Győri István, képviselő 

 

Pénzügyileg nagyon sokallja azt, hogy gyerekenként 21.000 Ft támogatást nyújt az 

önkormányzat, közben a szülők is fizetnek az étkezésért. Az Apraja Falva Közhasznú 

Egyesület állami normatív támogatása 292.000 Ft. Az összes támogatás kb.:15 millió Ft. 

Ebből a Tiszaalpári Önkormányzat mit fog kapni? 2018. december 31 – ig a Tiszaalpári 

Önkormányzatnak meg kell építeni a bölcsödét. Az 5 millió Ft elköltését nem tartja 

helyesnek, mert jövőre lehet, hogy nem 5 millió Ft kell, hanem 20 millió Ft. Nem hiszi, hogy 

egy ilyen nagyobb beruházáshoz nem lehet beadni pályázatot. Javasolja a képviselő-

testületnek, hogy egy kicsit fogja vissza magát. Pályázati pénz nélkül nem szabad elkölteni 

semmilyen beruházásra, 40 – 50 % - os állami támogatás legyen hozzá. 

 

dr. Vancsura István, polgármester 

 

A napirendnek két határozati javaslata van, az egyik, hogy a Családi Bölcsőde 

üzemeltetéséhez az épület használatát meghosszabbítják 2018. augusztus 31 – ig, a másik a 

nyílászáró csere. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

 

Szavazásra bocsátotta az I. határozat-tervezetet. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

elfogadta a határozat - tervezetet. 

 

123/2017.( VII. 26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottsága az Apraja Falva Közhasznú Egyesület kérelméről 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 

Apraja Falva Közhasznú Egyesület által a 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 28. szám alatt 

található épületben üzemeltetett Eperke I. és Eperke II. Családi Bölcsőde üzemeltetéséhez az 

épület használatát továbbra is biztosítsa 2018. augusztus 31-ig az Egyesület részére. 

 

A Képviselő- testülete biztosítsa továbbá 21 000 Ft/gyermek természetben nyújtott szociális 

ellátást bölcsődés korú gyermekek elhelyezésének települési támogatása jogcímen azzal a 

feltétellel, ha az önkormányzat pénzügyi helyzete változik, akkor a települési támogatás 

összegét csökkentheti, azt megszüntetheti. Az Önkormányzat köteles az Egyesület Vezetőjét a 

települési támogatás csökkentéséről/megszüntetéséről annak hatálybalépése előtt két hónappal 

értesíteni. 

 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

 

Szavazásra bocsátotta az II. határozat-tervezetet. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

elfogadta a határozat - tervezetet. 

 

124/2017.( VII. 26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottsága az Apraja Falva nyílászárócsere kérelméről 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 6066 

Tiszaalpár, Alkotmány utca 28. szám alatt található Apraja Falva Közhasznú Egyesület 

Vezetőjének kérelmét - az általa üzemeltetett „Eperke Családi Napközi”-ben nyílászárók 

cseréje céljából bruttó 185.750,- Ft összegben - támogassa az útfelújítás előirányzata terhére. 

 

 

2.) Napirendi pont: 

 

 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat védőnő munkakör 

 betöltésére érkezett pályázatok elbírásáról 

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 

 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

 

Két pályázat érkezett. Az egyik hiányosság miatt nem elfogadható. Olyanra nem volt 

lehetőség, hogy hiány pótoljon? 

 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

 

Nincs rá hiánypótlási lehetőség. 

 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

 

Azért kérdezné, mert pályázatoknál lehetőség van hiánypótlásra. 

 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

 

Ott is van olyan, ami nem hiány pótolható. 

 

dr. Vancsura István, polgármester 

 

Úgy gondolja, hogy a későbbiekben majd lakás igény is fel fog merülni. Szeretne ide költözni, 

de egyelőre nem tudnak felajánlani semmit. 

 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

 

Fülöpjakabról nem könnyű az átjárás, ha letelik a próbaideje és megfelelőnek találtatik, akkor 

szolgálati lakást kellene részére biztosítani. 

 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

 

Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

elfogadta a határozat - tervezetet. 

 

125/2017.( VII. 26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottsága a Rigó Renáta, Fülöpjakab Tanya 625. sz. alatti lakos kinevezése védőnői 

munkakörre 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy II. számú 

védőnői körzetben a védőnői feladatok ellátására - határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszony formájában - Rigó Renáta, Fülöpjakab tanya 625. sz. alatti lakost nevezze ki 2017. 

szeptember 1-jétől. 

 

A kinevezésben négy hónap próbaidő kerül kikötésre. 

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 7.  
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben előírt védőnői, iskola- egészségügyi feladatok 

ellátása Tiszaalpár II. sz. védőnői körzetben.  

 

Illetmény és juttatások: 

Garantált illetményét (alapilletmény)– tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő munka-

körére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a közalkalmazottak jogállá-

sáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései szerint állapítja meg.  

A területi pótlék összegét az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet 21.§ (11) 

bekezdése alapján, a védőnők kiegészítő díjazását pedig a 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 

módosításáról szóló 258/2016. (VIII.31.) Kormányrendelet alapján állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy a kinevezésről szóló okirat elkészítéséről 

gondoskodjék. 

 

Javasolja továbbá Fekete Zsuzsanna Csongrád, Kereset tér 4. sz. alatti lakos pályázatának – 

formai hiányosságok miatt – érvénytelennek tekintését. 

 

 

3.) Napirendi pont: 

 

 Tárgy: Előterjesztés a tiszaalpári 450 hrsz-ú ingatlan megvételéről 

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 

 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

 

E –mailbe kaptak erről az ingatlanról képeket. A tulajdonos 500 e Ft –ért, gyakorlatilag 

telekáron átadná ezt az ingatlant az önkormányzatnak. A melléképület eléggé rossz állapotban 

van, a főépület még lakható. 

 

dr. Vancsura István, polgármester 

 

A határozati javaslatban az van, hogy fel kell értékeltetni. Véleménye szerint 500 e Ft- nál ne 

értékeltessenek. 

 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja. 

 

Értékesítésnél 500 e Ft – nál saját hatáskörben jártak el, akkor a vételnél miért ne tudnának. 

 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

 

Mindig fel kell értékeltetni, erre felhívja a bizottság figyelmét. 

 

dr. Vancsura István, polgármester 

 

dr. Menyhárt Anett jegyző asszony kihangsúlyozta, hogy fel kell értékeltetni a házat, de a 

bizottság tagjai nem szeretnék felértékeltetni. 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző 

 

Ha a testület arról dönt, hogy vegyék meg, akkor az előirányzatba azt kellene írni, hogy az 

útfelújítás terhére. 

 

dr. Vancsura István, polgármester 

 

A szennyvíz beruházásnál voltak olyanok, akik egy összegben fizették be az összeget, nekik 

már elkezdték visszautalni a visszajáró pénzt. Javasolja, hogy ebből az önkormányzatnak járó 

összeget utaltassák át, és ezeket a dolgokat ebből rendezzék, ne az útfelújítás összegéből, mert 

arra így is kevés a pénz. 

 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

 

Adott esetben, ha azt az összeget két részletben kérik vissza, akkor sincs gond, csak likviditási 

gond ne legyen a Víziközműnél. 

 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

 

Ez még igazából nincs itt. 

 

Győri István, képviselő 

 

Ha a polgármester úr ennyire meg akarja venni, akkor ne az út vagy a járda felújításból 

vegyék el a pénzt. A költségvetésbe van 14 – 15 millió Ft tartalékként, ami az év végi 

közvilágítás kiegyenlítésére van eltéve.  

 

dr. Csernus Tibor, a bizottság 

 

Az viszont kezelhető javaslatként, ha azt mondja Győri István, hogy ezt a közvilágításra 

tervezett összeg terhére számolják el. Ha ennek van elméleti lehetősége, akkor 

megpróbálhatják ezt is. 

 

dr. Vancsura István, polgármester 

 

Az a baj, hogy a képviselő úr nem erre gondolt, ez a pénz a költségvetésbe szét van osztva 

más területekre, itt akkor költségvetés módosítást kellene csinálni. 

 

dr. Csernus Tibor, a bizottság 

 

Abban a jegyző asszonynak igaza van, hogy onnan kell címkézni ahol szabad forrás van. 

 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

 

Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezetet. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

elfogadta a határozat - tervezetet. 
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126/2017.( VII. 26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottsága a tiszaalpári 450 helyrajzi számú, természetben 6066 Tiszaalpár, Dobó István 

u. 47. szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozó felajánlás tárgyában: 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 

tiszaalpári 450 hrsz-ú, természetben 6066 Tiszaalpár, Dobó István u. 47. szám alatti ingatlant 

bruttó 500. 000 Ft értékben – értékbecslés készítetése nélkül - vásárolja meg az útfelújításra 

elkülönített előirányzat terhére. 

Kérje fel dr. Vancsura István polgármestert, hogy az adásvételi szerződést írja alá.  

 

 

4.) Napirendi pont: 

 

 Tárgy: Előterjesztés Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Küldött Közgyűlés 

 költségeinek biztosítására vonatkozó kérelméről 

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 

 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

 

A tiszaalpári mozgáskorlátozott csoport 60.000 Ft támogatást szeretne kérni a költségeihez. 

 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

 

Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

elfogadta a határozat - tervezetet. 

 

127/2017.( VII. 26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottsága a Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Küldött Közgyűlés 

megszervezéséhez anyagi támogatás biztosítása 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 

Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Tiszaalpári Csoport részére a 

Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Küldött Közgyűlés megszervezésének 

költségeihez egyszeri 60.000,Ft támogatást biztosítson költségvetéséből az útfelújítás 

előirányzata terhére. 

 

5.) Napirendi pont: 

 

 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpári Napok rendezvénysorozat vendéglátási pályázatáról 

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 

 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

 

Hozzászólás nem történt.  

 

Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

elfogadta a határozat - tervezetet. 

 

128/2017.( VII. 26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottsága a TISZAALPÁRI NAPOK rendezvénysorozat vendéglátási pályázatáról  

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

a TISZAALPÁRI NAPOK-on a vendéglátásra Magyar Imre pályázatát elfogadta. 

 

 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 19:17 órakor bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

/:  Csernák Zsolt Sándor  :/                                          /:  Ajtai Elemérné :/ 

      a bizottság elnöke                                 a bizottság tagja 


