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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 205/2018. 
 
 
 

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

Bizottságának 2018 . január 18-án 16:30 órakor tartott soron következő üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  Bartók István, dr. Csernus Tibor 
  Kacziba Sándor, Kiss Lajos (5 fő) 
  dr. Menyhárt Anett jegyző 

dr. Vancsura István polgármester 
  Győri István képviselő 
 
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
   Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
   Kapus Márta pályázati koordinátor 
   Kerekes András hangtechnikus 
   Bartucz István településüzemeltetési előadó 
   Víglási Krisztina újságíró 
      
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: Kézsmárki László, dr. Vancsura Zoltán 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Megkérte dr. Csernus Tibor bizottsági tagot az ülés levezetésére. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 16:46 órakor megállapította, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes. Immáron az új képviselő társuk is munkába állt, Kacziba Sándor is a bizottság 
tagjaként folytatja munkáját. A kiküldött meghívóhoz képest további két napirendi pontra 
érkezett javaslat. Javasolja, hogy a plusz napirendi pontokat 13-as és 14-es napirendi pontként 
tárgyalják. A 13-as Előterjesztés Tiszaalpár 509, 510/1 hrsz-ú földrészletek telekhatár 
rendezéséről, a 14 –es Előterjesztés Torda testvértelepülésről érkezett meghívásról. A többi 
napirendi pont pedig e szerint módosulna. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Bartók István 
bizottsági tagot. Megkérdezte elfogadja-e a felkérést?  
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Bartók István, a bizottság tagja 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét.       
 
Napirendi pontok:  
 

1. Előterjesztés betontörmelékek zúzására alkalmas gép megrendeléséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
2. Előterjesztés Roma kulturális esemény megrendezésére készített pályázatról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
3. Előterjesztés a sportcsarnok felújításáról pályázati forrásból 

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

4. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali 
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról szóló 8/2017.(V.15.) Ör. számú 
rendeletének módosításáról 

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

 
5. Előterjesztés a 2018/2019-es nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának 

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

 
6. Előterjesztés építő- és anyagmozgató gép kezelője OKJ tanfolyamra jelentkezésről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
7. Előterjesztés ingatlanok értékesítésének pályázati felhívásairól 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
8. Előterjesztés a 2018. évben megrendezni kívánt programokról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
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9. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás 
felülvizsgálatáról 

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

 
10. Előterjesztés közmeghallgatás időpontjáról, helyéről, napirendi pontjairól 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
11. Előterjesztés dr. Vancsura István polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének 

jóváhagyásáról, tájékoztatás 2017. évi szabadság felhasználásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
12. Tájékoztató a Képviselő-testület és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2017. évi 

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

13.Előterjesztés Tiszaalpár 509, 510/1 hrsz-ú földrészletek telekhatár rendezéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

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

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

15. Bejelentések 
13. Zárt ülés 

 
16. Előterjesztés a 3959/2017. sz. határozat ellen benyújtott fellebbezésről   

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

1.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés betontörmelékek zúzására alkalmas gép megrendeléséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az utóbbi évek során rendkívül sok betontörmelék gyűlt össze, mellyel így nem tudnak mit 
kezdeni, de összezúzva az utak javítására kiválóan alkalmas. 
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Győri István, képviselő 
 
Különböző törvények születnek itt Magyarországon, szigorú törvények, tiszaalpári 
önkormányzat berkein belül is. A sittek elhelyezéséről úgy tudja nem született képviselő-
testületi határozat. A szennyvízberuházás után iszonyatosan nagy mennyiségű betontörmelék, 
aszfalt, fürdőszobai csempék, ellenőrizhetetlen kerültek le. Ezt kezelni kellett volna a 
szennyvíz-beruházás során, gondolja, kezelték is. A lakossággal különböző dolgok miatt 
többet fizettetnek. A képviselő-testületnek mondaná, hogy még egyszer ilyen beruházás nem 
fog történni, ezért gépet nem kell vásárolni. Ha ezt el kell tüntetni, akkor rendeljenek gépet és 
tüntessék el. A másik kérdés, hogy az árajánlat: iszonyatos mennyiségű törmelék van, és ha 
ilyen árat képvisel, akkor miért nem próbálják meg azt, hogy valaki feléből aprítsa össze. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Az összezúzott kő mennyiség alapján lesz a köbméter meghatározva? 
 
Győri István, képviselő 
 
Az van meghatározva az előterjesztésben, hogy az önkormányzat dolgozója átveszi. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Nem az van, hogy át fogja venni, hanem jelenlétében kötelező a zúzás.  
 
Győri István, képviselő 
 
Jelenlétében meg fogják határozni, hogy hány m3.  A fát nem tudták meghatározni, hogy hány 
m3. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Legkedvezőbb árajánlatot a Mega - Sped Kft. adta, bruttó 3556 Ft -al. A lezúzott m3 lesz az 
elszámoló ár.  
 

dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
1/2018. (I.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a betontörmelékek zúzására alkalmas gép megrendeléséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
település háztartásaiban és beruházásaiból keletkezett betontörmelékek zúzására alkalmas 
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gépet a Mega-Sped Kft.-től (6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.) rendelje meg az adott 
ajánlat alapján nettó 2.800,- Ft/m3+Áfa értékben.  

A zúzást követő anyag felmérésnél (mely alapján a számlázás történik) egy önkormányzati 
alkalmazott jelenléte kötelező.  
Kérje fel Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a további feltételeket a vállalkozóval 
egyeztesse valamint a vállalkozói szerződést kösse meg. 
 
2.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Roma kulturális esemény megrendezésére készített pályázatról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
A pályázati felhívás részletesen mellékelve van. Kódszáma: ROM-RKT-18. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
2/2018. (I.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Roma kulturális esemény megrendezésére készített pályázatról  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt ROM-RKT-18 kódszámú kiírásra készített 
pályázat- az előterjesztésben részletezett programterv alapján - benyújtásával értsen egyet br. 
500.000,- Ft támogatási összegig.  

Kérje fel Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a pályázat eredményéről a testületi tagokat 
tájékoztassa. 
 
3.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a sportcsarnok felújításáról pályázati forrásból 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Szintén kiosztásra került az előterjesztés. A II. pályázati kategóriába tartozó tornaterem 
felújítási programkiírásnak meg tudnánk felelni. Ezzel kapcsolatban csatolásra került a 
pályázati felhívás. Határozati javaslat arról szól, hogy Tiszaalpár Nagyközségi 
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Önkormányzata a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt pályázatot támogatja, az előleg 
megfizetését maximum 15 millió Ft erejéig engedélyezi. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság tagja 
 
Látja, hogy szerepel benne a Gazdagodás-megtérítési előleg, ez kicsit visszaosztásos történet 
már megint, de örüljenek, ha meg lesz csinálva a sportcsarnok. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Ha jól érti, pont a tetőszerkezethez nem tudnak hozzányúlni, mert az építési engedély köteles. 
Ami a legfontosabb volna. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Most beszélték polgármester úrral, hogy a legutóbbi kiírt TOP - os pályázat, ami nyertessé is 
lett hirdetve, időközben addig lett módosítva a pályázat tartalma, hogy abban benne szerepel a 
tornacsarnok tető szerkezete. Úgy a tető szerkezete, hogy a szigetélése és a felújítása. 
Onnantól kezdve eldőlt a kérdés, mert ha egyszer meg lesz csinálva a lapos tető szigetelés 
akkor, eleve másfajta tető már szóba sem jöhet, illetve nem kell vele foglalkozni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Egy kérdés viszont nyitott maradt, a tető felülvilágítóknak a cseréje. Itt az szerepel, hogy az 
homlokzati nyílászárók. A homlokzati nyílászárókkal különös gond nincs, azokat nem kellene 
cserélni, hanem a tető világítókat kellene cserélni. Úgy emlékszik ez a TOP -os pályázatban 
nincs benne abban csak a szigetelés van. 
 
Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
Ebbe a pályázatba beletették a villanyhálózatot is, nem az egész sportcsarnoknak az új 
villanyhálózatát, mert azt valószínűleg nem bírná el a régi. Nem tudna hozzácsatlakozni a régi 
hálózathoz, ami az iskolában van. Ezért valamennyi villamos hálózat fejlesztés lesz, olyan 
mint búra csere, plusz világítások lesznek behelyezve. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Azt kérdezte polgármester úr, hogy a kupola jellegű felülvilágítók, része a TOP - os 
pályázatnak? 
  
Kapus Márta, pályázati koordinátor 
 
Igen. A tető teljes része a TOP –os pályázatban van benne. 
 
Győri István, képviselő 
 
Más szemszögből próbál rávilágítani ennek a pénzügyi hátterére, amit a polgármester úr ennél 
a beruházásnál előtérbe helyez. Nagyon örülne neki, ha ez megvalósulna, de ennek a 
bizonytalanságára szeretne rávilágítani. 2017- ben hoztak egy határozatot, hogy 7 millió Ft-ot 
a 2018-as költségvetésből a Tiszaalpári Sportegyesület részére elkülönítenek. A képviselő-
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testületi határozat módosítása nélkül a polgármester úr hozott még egy határozatot, hogy 
2017-ben, ez a pénzt egyesületi támogatásként adta oda, de nem tudják elszámoltatni, hogy 
mire költötték. Ez a 7 millió Ft már a levegőbe lóg. Levegőbe lóg a beruházásnál az, amit a 
KLIK- nek be kellene fizetni 25 millió Ft-ot, ezt akarta a polgármester úr felhasználni, amit 
nem biztos, hogy be kell fizetni. Tegnap pert nyert egy település az Alkotmánybíróságon, 
hogy igenis önállóan lehet működtetni az iskolát. Most megy ki az Unióba is ez a pályázat. 
Bárcsak ne kelljen ezt a 25 millió Ft-ot befizetni az államnak, és fel tudná használni az 
önkormányzat. Ezt a polgármester úr kérje ki, hogy ezt a pályázatot csak akkor adják be, 
amennyiben a KLIK nem fog igényt tartani a 25 millió Ft-ra. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Ez a 2017. évi megtakarítás terhére fog menni, ami már lezárult. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja 
 
Nagyon szomorú, hogy a Tiszaalpári Önkormányzatnak kell a sportcsarnokra pályázni. Ez 
mind csak azért fordul elő mert a Tiszaalpári Általános Iskola alkalmatlan arra, hogy egy 
ilyen pályázatot megírjon és pályázzon rá. Nekik sokkal nagyobb lehetőségük lett volna ezt a 
pályázatot megnyerni. Így a pályázati nyerés kicsit hátrébb szorul, de a lényege az-az 
egésznek, hogy azért kénytelenek pályázni, mert az iskola alkalmatlan még erre is. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
A kiírási feltételek azok tartalmazzák azt, hogy ki hogyan tud pályázni. Ezt biztos, hogy 
megvizsgálták az erre vonatkozó szakemberek, akik összeállították ezt az anyagot. Azt 
tudomásul kell venni, hogy az iskola az nem önálló intézmény a KLIK az, aki valamiféle 
jogosultsággal rendelkezik. 
 
Győri István, képviselő 
 
Kacziba Sándor, hülye, demagóg szöveget elenged az emberek felé. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Van ezzel így más is, Pista bácsi. 
 
Győri István, képviselő 
 
Az iskola 50.000 Ft-al rendelkezik havonta, ők pályázatot be sem adhatnak. Kacziba 
Sándornak mondaná, hogy a 25 millió Ft-nak a sorsa még nem eldöntött. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
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3/2018. (I.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a sportcsarnok felújításáról pályázati forrásból 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Magyar 
Kézilabda Szövetség által kiírt Országos Tornaterem Felújítási Program keretében kiírt 
pályázati lehetőség II. célterületére benyújtandó pályázatot támogassa.  

A pályázat nyertessége esetén szükséges „gazdagodás megtérítési előleg” megfizetését 
maximum 15 millió Ft erejéig engedélyezze.  
 

Kérje fel Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésen a 
benyújtott pályázati dokumentációról és a részletes költségvetésről tájékoztassa a tagokat.  

4.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
 hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
 engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról szóló 8/2017.(V.15.) Ör. számú 
 rendeletének módosításáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
A kiküldött anyag része volt az ehhez kapcsolódó előterjesztés. A rendelet 3.§. (1) – (2) 
bekezdéseibe értelmében: hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő 
házasságkötés lebonyolításának díja 8.000,-Ft+Áfa. A hivatali helyiségen kívüli, hivatali 
munkaidőben vagy hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításának díja 
egységesen 20.000,-Ft+Áfa. Ezek a tételek kerülnének módosításra: hivatali munkaidőn kívül, 
hivatali helyiségben történő házasságkötés lebonyolításának díja 10.000,-Ft, a hivatali 
helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben vagy hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
lebonyolításának díja egységesen 25.000,-Ft+Áfa. 
 
Győri István, képviselő 
 
Bevétel az önkormányzaté? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A bevétel az önkormányzaté, igen. Ha valaki munkaidőben szeretne összeházasodni, akkor az 
ingyenes. 
 
Győri István, képviselő 
 
Emlékeznek e rá a képviselő társak, mikor dr. Vancsura Zoltán megkérdezte tőle, hogy a 
Gondozási Központnál a 104.000 térítési díjat kell fizetni, ő kit képvisel, hogy ezt levenné 
50.000 Ft-ra. Most azt kérdezné a Képviselő-testülettől, hogy kit képviselnek, mikor az állam 



10 

 

elengedi az Áfá-t. Még az Áfa-ra is igényt tartanak, miért szükséges az önkormányzatnak 
annyira ez a bevételi forrás. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
4/2018. (I.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali 
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról szóló 8/2017.(V.15.) Ör. számú 
rendeletének módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról szóló 8/2017.(V.15.) Ör. számú rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek. 
 
5.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a 2018/2019-es nevelési évben az óvodai beiratkozás 
 időpontjának  meghatározásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Kiküldésre került a részletes előterjesztés melyben szerepelnek az időpontok. Az egyik 
időpont 2018. április 23-án hétfői napon 8:00 – 16:00 óráig, illetve 2018. április 24-én kedden 
8:00 – 16:00 óráig lenne meghatározva a beiratkozás időpontja. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
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5/2018. (I.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a 2018/2019-es nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
2018/2019-es nevelési évben Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat fenntartásában lévő 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodába az óvodai beiratkozás időpontja: 2018. április 23-án 
(hétfő)  800-1600 óráig és 2018. április 24-én (kedd) 800-1600 óráig. 
A Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói közlemény 
közzétételére. 
 
6.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés építő- és anyagmozgató gép kezelője OKJ tanfolyamra 
 jelentkezésről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Az előterjesztés szerint 3 fő részére lenne az OKJ-s képzés előírva. A képzés költségei között 
egy főre vetítve 111.000 Ft került meghatározásra a táblázat szerint, majd a határozat-
tervezetben 110.000 Ft szerepelt. Ez javításra kerülne. 
 
Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke  
 
Melyik gépek azok, amikre nehézgépkezelői képesítés kell? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Gréder, Komatsu. 
 
Csernák Zsolt Sándor a bizottság tagja  
 
Ehhez az összeghez még hozzá jönne a bejárási költség is. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az anyagmozgató gépben beleértendő a földmunkagépek. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Ez a 3 fő stabil munkaerő az önkormányzatnál. Mégis csak kapnak egy komoly papírt erről a 
végzettségről. Lehetne- e valamilyen szerződés, pl.: 1 év 
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dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
A határozat-tervezetben benne van: 1 év. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja 
 
Van egy kecskeméti cég, ahol ez a 111.000 Ft már kb. 100.000 Ft lenne / fő. Ott mások a 
feltételek, lehetőségek. Kicsit lazább az AGIOSZ Oktatási Központ. A pénz az biztos, hogy 
100.000 Ft/fő körüli lesz, de ez még alku kérdése. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Jól hangzik, bíznak benne. Maximum azt tudják meghatározni keret szerint, hogy legfeljebb 
111.000 Ft /fő költség, így szerepelne a határozat-tervezetben. 
 
Győri István képviselő 
 
Nem önkormányzati feladat az anyagmozgatástól kezdve sok-sok minden tényező. Egyiket 
sem kell támogatni. Vannak itt vállalkozók, akiket szerződéssel meg lehet fogadni, ha az 
önkormányzatnál adódnak ilyen jellegű munkák.  
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó 
 
Nem csak földmunka gépkezelésről van szó, itt a 3 főnek egyiknek sincs olyan papírja, hogy a 
Komatsuval hivatalosan kimenjen az önkormányzattól.  
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Módosító javaslatként 2 évet szeretne a szerződésbe. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot miszerint 1 év helyett 2 év legyen.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta a módosító javaslatot. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Ha valaki felmond egy év után, akkor 55.500 Ft –ot keljen visszafizetnie, vagy ez a két év ez 
úgy vonatkozik, hogyha bármikor felmond akkor a teljes összeget visszafizeti. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Ez nem volt kérdés. A teljes összeget. 
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dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
6/2018. (I.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az építő- és anyagmozgató gép kezelője OKJ tanfolyamra  jelentkezésről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 
támogassa 3 fő munkavállaló építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és 
szállítógép) OKJ 3258202 számú képzését 111.000 Ft/fő összegben, amennyiben a támogatott 
munkavállaló tanulmányi szerződésben vállalja, hogy a képzettség megszerzése után két évig 
a munkaviszonyának megszüntetése esetén a teljes tanfolyami díjat megfizeti az 
önkormányzat számára.  

7.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés ingatlanok értékesítésének pályázati felhívásairól 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
A 0261/50 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez szükséges pályázati kiírást tartalmazná. Kitér a 
földforgalmi törvényre vonatkozó rendelkezésekre és ennek alapján határozza meg az eljárási 
rendet. Miért van benne kétszer a pályázati kiírás? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Első a Csongrád úti körzet, a második a Dobó utcai ingatlan. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Nem csak a 0261/50 hrsz-ú ingatlan ez az egyes határozat, hanem a kettes határozat alapján a 
Dobó u. 47. szám, tehát egy belterületi ingatlan is szerepel. A Dobó u. 47. szám alatti 
ingatlant nemrég vásárolta meg az önkormányzat. Igyekszenek ebben az állapotban 
értékesíteni, vélhetően az a személy, aki igénybe tudna venni erre állami támogatást az 
eredményesen is tudna erre pályázni. Maga a hasznos alapterület az elégséges az állami 
támogatás igénylésére. A legalacsonyabb ajánlati ár: 1 millió 400e Ft, irányár: 2 millió Ft. 
 
Győri István, képviselő 
 
Megtörtént az, hogy Bodri Bandival történt egy az egyben egy csere. Az alpári benzinkúttal 
szemben egy 4-6 millió Ft – os ingatlant odaadtak, annak idején felértékelték a Bodri tanyát 
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1millió 640e Ft-ra. Most eladják 800 ezerért. Minden ilyen tranzakció, a tiszaalpári 
önkormányzati vagyon felélése. A Dobó utcai ingatlan 2 millió Ft -ért biztosan nem fog 
elkelni, mert azt fel kellene újítani. Attól nagyon gyorsan meg kellene szabadulni. 
Polgármester úr elherdálja a szociális lakásokat. A képviselő társaknak azt javasolja, hogy 
zárkózzanak el az ilyen rossz állapotú ingatlanok megvételétől, és figyeljenek oda fél 
szemmel mindig a tiszaalpári háziipari szövetkezetre, amit tudomása szerint a polgármester úr 
megvásárolt. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Saját dolgait nem becsmérli le az ember, hanem felértékeli. A háziipari szövetkezetet nem 
vásárolta meg. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, hogy a Dobó utcai ingatlannak 500.000 Ft legyen 
az irányára. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 0 igen szavazattal - 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
nem fogadta el a módosító javaslatot. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Szavazásra bocsátotta az I. határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
7/2018. (I.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpár, 0261/50 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez szükséges pályázati 
felhívás elfogadásáról 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
0261/50 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez szükséges pályázati felhívást a határozat melléklete 
szerinti tartalommal fogadja el. 

dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Szavazásra bocsátotta az II. határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
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8/2018. (I.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpár, Dobó u. 47. sz. alatti ingatlan értékesítéséhez szükséges 
pályázati felhívás elfogadásáról 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Dobó 
u. 47. sz. alatti ingatlan értékesítéséhez szükséges pályázati felhívást a határozat melléklete 
szerinti tartalommal fogadja el. 

8.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a 2018. évben megrendezni kívánt programokról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
A 9 tétel: bruttó 5 millió Ft összegben került meghatározásra. 
 
Győri István, képviselő 
 
A XVI. Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozóra 1 millió 300e Ft lett betervezve. Múlt 
évben is körülbelül ennyi volt, de ott pályázaton nyertek 1 millió Ft körül. Szeretné 
megkérdezni, hogy tavaly a 2 millió valahány százezer Ft el lett-e költve? És ha el lett költve, 
akkor milyen plusz rendezvényt tudtak biztosítani, hogy 1 millió Ft -al többet költöttek. El lett 
e költve az összes pénz? Ő akkor azt mondta, hogy tegyék a tartalékalapba azt a készpénzt, 
amit nyertek, és csak abból rendezzék meg a Bársony Mihály Tekerőlantos találkozót, ami be 
volt tervezve. A polgármester úr azt mondta, hogy nem teszik el tartalékba, nem tudja, kinek a 
zsebébe folyik, vagy hova folyik. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Ezt a zárszámadásnál kellene megbeszélni, most az idei évet tervezik, nem a tavalyit 
számoltatják el. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Van egy zárszámadás, minden ilyen téma akkor kerül napirendre. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
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9/2018. (I.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a 2018. évben megrendezni kívánt programokról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2018. évben megrendezni kívánt programokról szóló előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 

9.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és 
 Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás 
 felülvizsgálatáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 31/2017.(XII.27.) határozatában már döntött ebben a 
kérdésben. Azzal a változtatásban tartják fenn, hogy a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökének személye változott. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
10/2018. (I.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és  Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás 
felülvizsgálatáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, 
hogy a Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 4. sz. mellékletét képező - Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat és Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat között létrejött - Együttműködési 
Megállapodást azzal a változtatással tartsa fent, hogy Tiszaalpár Nagyközség Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének személye változott. 

Kérje fel dr. Vancsura István polgármestert, hogy a határozatról értesítse Tiszaalpár 
Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. 
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10.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés közmeghallgatás időpontjáról, helyéről, napirendi pontjairól 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
A közmeghallgatás időpontja 2018. június 04. (hétfő), 17.30 órai kezdettel, helye: Művelődési 
Ház nagyterme Dózsa Gy. u. 2. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
11/2018. (I.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a közmeghallgatás időpontjáról, helyéről, napirendi pontjairól 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján  
2018. június 04. (hétfő) 17.30 órai kezdettel tartson közmeghallgatást.  

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

1. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évben végzett munkájáról, 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

2. Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi terveiről, beruházásairól, pénzügyi 
lehetőségeiről 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

3. Egyéb kérdések, javaslatok, hozzászólások 
 
11.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés dr. Vancsura István polgármester 2018. évi szabadság 
 ütemezésének jóváhagyásáról, tájékoztatás 2017. évi szabadság felhasználásáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
A 2017-es évre vonatkozóan az előterjesztésben egy részletes táblázatott találnak. Elméletileg 
az összes napját a polgármester úr kivette. Illetve a 2018-as évre a határozat-tervezet 
tartalmazza a szabadság ütemezését. 
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dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
12/2018. (I.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága dr. Vancsura István polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének 
jóváhagyásáról, tájékoztatás 2017. évi szabadság felhasználásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta, a 2017. évi szabadság felhasználásról szóló tájékoztatás, 
valamint  dr. Vancsura István polgármester 2018. évi szabadság ütemezését jóváhagyásának  
elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

12.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Tájékoztató a Képviselő-testület és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2017. 
 évi munkájáról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Elég részletes, táblázat jellegű beszámolót kaptak. Ebben fel vannak tüntetve a bizottsági 
ülések napra pontosan, napirendi pontok számai, az érintett rendeletek, amelynek a 
módosítására vagy elfogadására került sor, a határozatok száma, összesen hány jegyzőkönyvi 
oldalt tett ki az adott ülésnek a rögzítése. Konkrétan le van írva, hogy hány percesek voltak a 
bizottsági ülések, ezt azért felolvasná: mindösszesen 1695 perc, ami egy említésre méltó 
dolog. Nem tudja van-e olyan tiszaalpári lakos, aki mind az 1695 percet megnézte, mert annak 
gratulálni szeretne. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság tagja 
 
Kicsit morcos, hogy ennyi órát itt ülnek, és most is csak az itt jelenlévők miatt jött be lázas 
betegen, hogy határozatképesek legyenek. Vannak olyan képviselők, akik alig vesznek részt 
az üléseken. Javasolja, hogy az újságba tegyenek be egy cikket a képviselői aktivitásról. Meg 
vannak választva a képviselők és részt sem vesznek az üléseken, vagy minimálisan vesznek 
részt, mikor érdekük fűződik a napirendi ponthoz. Reméli, hogy most már Kacziba Sándor 
belépésével javulni fog az arány, de tájékoztatni kell a lakosságot.  
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Az aktivitást, hogyan képzelte el a képviselő társa, hogy hány percet ül itt az összesből, vagy 
hány ülésen van itt. Mit ért aktivitás alatt? 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság tagja 
 
Egyenértékűnek számít egy rendkívüli ülés ami lemegy 20 perc alatt, viszont egy húszon 
valahány napirendi pont 3-4 órát is eltart. Javasolja, hogy hány ülésen vett részt, ebből 
rendkívüli ülés mennyi volt, és hány órát ült itt. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
A 2017-es évre? 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság tagja 
 
Igen, a 2017-es évre, akár visszamenőleg is lehetne, de ettől megkíméli a hivatal dolgozóit. 
Már a 2017-es évvel is megelégedne, hogy tudja a lakosság kire szavazott. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Gyakorlatilag egy manuális módszerrel végig kell nézni a jegyzőkönyveket, ott le van írva ki 
mikor jött és ment, kicsit izzasztó lesz, mert aki végig üli azzal nincs gond, de aki elmegy-
visszajön azokkal lesz probléma. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Ha már itt van, érdemi munkát nem tudnak folytatni csak, próbálnak egymás között beszélni, 
mert Győri képviselő úr szétordítja az üléseket. Attól függetlenül halad a munka, de ne az 
legyen, hogy 4-5 képviselőre háruljon a teher, a döntéseket illetően. Itt lehetne a képviselő úr, 
aki külföldön dolgozik, a körzeti orvos aki elfoglalt, szerinte ők is vannak olyan elfoglaltak, 
de veszik a fáradságot, hogy jelen legyenek és próbáljanak a legjobbak szerint dönteni. Célra 
vezető lenne már az is, ha a megjelent időpontokat közlik a lakossággal. Annak a 
megítélésére, hogy ki miképpen végzi a munkáját képviselőként. Vannak köztük mazochisták, 
akik szeretik sanyargatni magukat, teljes tisztelettel Lajos bácsi előtt, akinek nem volna 
kötelessége és mégis bevállalja azt, hogy végig üli ezeket az üléseket, sokszor a bizottság 
azért szavazóképes, mert ő ott van. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Azt is javasolná megvizsgálni, hogy Győri István képviselő társuk, aki soha nem tartja be az 
SzMSz-ben lévő időpontokat, nézzék meg, hogy ő ebből az 1695 percből mennyit tesz ki. 
Egyet ért Csernák képviselő úr felszólalásával. Úgy gondolja az elvett időnek egy jelentős 
hányada Győri képviselő úr magatartásából adódik. Félre tájékoztatja a lakosságot és hazudik, 
szó szerint hazudik. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Győri képviselő úr szerint amennyit ők loptak már a műanyag lakat is rájuk rohadna a 
börtönbe. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság tagja 
 
4-en voltak itt általában a bizottsági üléseken, és ha ők is így állnának hozzá, mint a többi 
képviselő, akik nem járnak, akkor fel is oszlathattak volna magukat, mert folyamatosan 
határozatképtelenek lettek volna.  
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Ezt ők vállalták és nincs ezzel semmi baj, de a többi is vállalta. És aki nem tudja teljesíteni a 
munkájából eredendően azok helyett úgy gondolja vannak olyanok, akik nagyon szívesen 
vállalnák ezt a fajta  képviselői munkát. 
 
Győri István, képviselő 
 
Azért beszél ennyit, mert a képviselők megszavaznak mindent a polgármesternek. Azok az 
emberek vannak itt, akik kompromittálhatóak, plusz olyan juttatásokhoz jutottak a tiszaalpári 
önkormányzat berkein belül, ami az egyéni anyagi érdekeiket egy kicsit megemelte, hogy 
törvényesen vagy törvénytelenül ebbe nem akar belemenni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Nevezze meg név szerint Győri képviselő ki az, aki lop, csal, hazudik. 
 
Győri István, képviselő 
 
Egy héttel ezelőtt a postán volt befizetni a csekkeket, bement befizetni a csekket és mire kijön 
ott egy asszonynak azt mondja ne hallgasson Győri Pistára mert hazudik. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, miszerint készüljön róla statisztikai adat, hogy 
melyik képviselő ebből az 1695 percből mennyit ült itt. A Polgármester úr azzal egészítette ki, 
hogy legyen kimutatva az, hogy ebből Győri István mennyit hátráltatta őket. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - 1ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
13/2018. (I.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Képviselő-testület és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2017. évi 
munkájáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
módosító indítványként elfogadta, hogy statisztikai kimutatás készüljön arra vonatkozóan, 
hogy a bizottság tagjai mely üléseken vettek részt és milyen aktivitással, ebből kiemelve 
Győri István képviselő úr mennyire hátráltatta a bizottság ülését. 
 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
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              dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 

2. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan, 

3. Irattár 

 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A 2. javaslatot nagyon nehéz lesz megsaccolni, mivel nagyon sokszor párhuzamosan beszél 
két képviselő. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Milyen beszédről van szó? 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Hogy mennyi időt vesz el tőlük Győri István. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Megközelítő érték lesz. 
 
13.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpár 509, 510/1 hrsz-ú földrészletek telekhatár 
 rendezéséről 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Az előterjesztés tartalmaz egy változási vázrajzot. Egyeztetés folyt dr. Taricska Tibor féle 
orvosi rendelő alatti telekről, illetve a mellette magántulajdonba lévő ingatlant érintené. 
Korábbi időszakban érdekesen alakult a telekhatár. Most a rendelő bővítése okán a telekhatár 
kiigazításra kerülne, és ha ez megtörténik, akkor lehetne az épület mögötti részre tervezni a 30 
m2 körüli bővítést. Ennek keretében sikerült tárgyalásokat lefolytatni a telektulajdonossal, és 
ennek eredményeképpen jött ki az-az egyezség, hogy térítésmentesen átadná a telekterületet, 
illetve a rajta lévő épületet.  Itt van pár m2 –i a telekhatárnál, ami egy érdekes helyzet, mert 
használatilag a magánterülethez volt kerítve, és ezt kérné dr. Puliusné Sárdi Mária, hogy ezt 
igazítsák ki, átadná a területet az épülettel együtt, és azt kéri még, hogy amíg ő él, 
használhassa a garázsépületet. Az önkormányzat járjon el a renoválás érdekében. 
Gyakorlatilag pénzügyi vonzata nem lenne a területszerzésnek. A telekalakítás költségét az 
önkormányzat viselné. 
 
Győri István, képviselő 
 
Nem szereti, mikor ennyire csúsztat dr. Csernus Tibor képviselő. Igaz, hogy 24 m2 így 
visszavesznek és így tiszaalpári önkormányzat 14 m2 kap, tehát itt 10 m2 van, ami pluszba 
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kerül. Ennek van plusz költsége: átvezetés a földhivatalnál stb. A Kossuth utcát annak idején 
Kacziba Sándor beterjesztette, ami ki lett fizetve. Ott keletkezett 170-200 e Ft-os költség és 
ezek a költségek eltűntek a költségvetésbe. 

 
(hangzavar) 

 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Az 509, 510/1 hrsz-ú telekalakítási változási vázrajzról kellene szavazniuk. Annyival egészíti 
ki a határozat-tervezetet, hogy ehhez kapcsolódóan mindenféleképpen szükség lesz majd egy  
szerződés aláírására, tehát a vázrajzról szóló okirat is szerepeljen benne, és  a polgármester úr 
felhatalmazást kap ennek az aláírására.  
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
14/2018. (I.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpár 509, 510/1 hrsz-ú földrészletek telekhatár rendezéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 
Tiszaalpár 509, 510/1 hrsz-ú földrészletek telekhatár rendezéséről szóló változtatási 
vázrajzot a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.  

dr. Puliusné Sárdi Mária Tiszaalpár, Szent Imre tér 18. sz. alatti lakosnak a Tiszaalpár 509 
hrsz-ú ingatlanból a Tiszaalpár 510/1 hrsz-ú ingatlanhoz kerülő részére élethossziglani 
használatot biztosítson térítésmentesen az Önkormányzat, továbbá a Tiszaalpár, Szent Imre 
18. sz alatti ingatlanra a bejárást biztosító kiskapu és a közlekedő járda dr. Puliusné Sárdi 
Mária tulajdonába kerül. 
 
Az Önkormányzat feladata a jelenlegi kerítés elbontása és az új telekhatárra helyezése, 
valamint az 509 és 511 hrsz-ok közös határvonalán lévő falnak az 511 hrsz felőli oldalának 
rendbetétele, a telekalakítás költségeinek viselése. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatalmazza fel Dr. Vancsura 
István polgármestert a fentiek szerint a megállapodás elkészíttetésére és aláírására. 
 
14.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Torda testvértelepülésről érkezett meghívásról 
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
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dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Az utazáshoz szükséges autóbuszt a Terjéki Tours Kft. -től rendeli meg az önkormányzat 
165.000 Ft-ért, amely két gépkocsivezetővel gépjármű biztosítást tartalmaz, illetve az 
utasbiztosítás 85.000 Ft, amelyet szintén az önkormányzat térít meg. 
 
Győri István, képviselő 
 
Szerinte ezt le lehet zongorázni egy gépkocsivezetővel is, mert nincs olyan hosszú távolság, 
hogy váltani kelljen, de ha van, akkor legyen kettő gépkocsivezető. Az ilyen tételeket szereti 
kifizetni a polgármester úr, de nem tudják ellenőrizni. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Tehát egy sofőrrel 150.000 Ft, két sofőrrel 165.000 Ft. Felmerült még az utasbiztosítás 
összege, ami lényeges. Az utasbiztosítás egy plusz tétel, ha Magyarországon történik valami, 
akkor ez mindenféleképpen működik, külföldön viszont szükség van arra, hogy ott egészségi 
ellátást kapjanak. Ahhoz a 30-40 km- hez, amit megtesznek Szerbia területén ahhoz 
szükséges. 
 
Kerekes András, hangtechnikus 
 
Két buszsofőr munkaideje 21 óra. Sajnos a határon átjutás nem egyszerű, eddig a legrövidebb 
útjuk is 6-7 óra hossza volt. Ebben a biztosításban van életbiztosítási, baleseti, korházi ellátás 
rész, stb. Az Olaszországi tragédia óta még jobban odafigyelnek az utasbiztosításra. Általában 
800 Ft/nap/fő szokott lenni az utasbiztosítás. 
 

(hangzavar) 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság tagja 
 
Két sofőrnek a munkaideje 21 óra lehet, akkor miért vártak hajnali fél kettőig, hogy el 
lehessen indulni hazafelé. Akkor arra hivatkoztak a sofőrök, hogy a 9 óra pihenő időnek meg 
kell lenni a két vezetés között. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Ott olyan probléma volt, hogy másképp indultak, tehát valahonnan már jött és a 9 óra 
megvolt, utána kellett volna neki a 11 órát kivenni, az volt a baj, hogy belecsúsztak a 
fordulóba. 
 
Győri István, képviselő 
 
Úgy hallotta a legutóbb olyan is volt, hogy valakinél nem volt útlevél, visszaküldték. Elkéstek 
a rendezvényekről, de a lényeg az, hogy valamikor oda értek és láttak valamit. Gondolja, 
látták azt a domboldalról, mikor mennek hazafelé az emberek. Pár évvel ezelőtt kapcsolatokat 
tartottak családokkal, és ez volt az igazi. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság tagja 
 
Képviselő urat kérné, hogy hivatalosabb forrásból tájékozódjon, mert nem késtek el. Fellépett 
mindenki. Valaki otthon hagyta a személyi igazolványát az való igaz. Minden nagyon szépen 
lezajlott, utána hazaindultak. Nem volt semmi probléma. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
15/2018. (I.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Torda testvértelepülésről érkezett meghívásról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a „Tordai meghívás” tárgyában a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága elfogadja a „Tordai meghívás”-t. 
Az utazáshoz szükséges autóbuszt a Terjéki Tours Kft-től rendeli meg 165 000 Ft-ért. 
Az utasbiztosítások összegét – 85 000 Ft - az önkormányzat téríti meg. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
              dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
A határozatról értesül: 

4. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 

5. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan, 

6. Kerekes András 

7. Irattár 

 
15.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Bejelentések 
 
Győri István, képviselő 
 
A képviselő társak a polgármester úrnak megadták azt a jogot, hogy ő bármit csinálhat a 
pénzekkel és nem tudják ellenőrizni. A benzinkúttal szemközti köz a leginkább javítani való 
út? Ki akarják nevelni a kis Rákosi Mátyást Tiszaalpáron, szerinte ez az önkényuralomnak 
olyan szintje, amit nem szabadna, hogy a képviselő-testület megengedjen. Olyan dolgok 
kerülnek beterjesztésre, amit nem tudnak ellenőrizni, a pénzek meg elfolynak. A Tiszai per 
elindult, visszapereli majd a Tiszát a BÁCSHOSZ -tól, de nem azért indult el, hanem Ürmös 
felszólította arra, hogy próbálja vissza fogni magát, mert a polgármester úr feljelenti 
amennyiben az a cikk meg fog jelenni. Márpedig meg fog jeleni. 
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dr. Vancsura István, polgármester 
 
A postai ügyet már annyiszor mondta képviselő úr, pontosítani szeretne, nem fiatalasszony 
volt, hanem idősebb asszony. A következő volt a véleménye: a Kossuth utca az a szakasza 
ahol ő lakik miért nincs megcsinálva? Miért csak a gazdagoké van megcsinálva? Költői 
kérdésként megkérdezte: miért Győri képviselő gazdag?  
 
Győri István, képviselő 
 
Mikor a képviselők a 76 millió Ft-ot megszavazták a Víziközmű társulatnak, hogy az Unió 
által nem finanszírozott utak teljes szélességben felépüljenek, hozzáteszi törvényesen lett 
megszavazva, de nem szabadott volna ráterhelni a Viziközmű Társulatnak az önerő 
befizetését a lakosságra.  
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag 
 
Szeretne Győri úrnak reagálni. Olyan határtalan hülyeséget beszél, hogy nem lehet kiállni szó 
nélkül. A szennyvíz-beruházásnál sokszor mondta, hogy gyere Pista elhozom neked a rajzot 
megmutatom, házszám szerint, utca szerint, hogy mivel foglalkoznak. Persze ezt tagadja, és 
azt mondja, hazudik. Egyetlen egyszer meg nem jelent azért, hogy egy kicsit tudatában legyen 
azzal, hogy mivel foglalkozik az önkormányzat. Győri lejelentkezett-e Kapus Mártikánál, 
hogy megismerje a projektet? Nem képes meggyőződni arról, hogy miről van szó. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Mártikánál hányszor volt, Győri képviselő úr? 
 
Kapus Márta pályázati, koordinátor 
 
Nem volt nála, soha. 
 
Győri István, képviselő 
 
Kacziba Sándornak tenné fel a kérdést, egy igennel vagy nemmel kell válaszolni. A felesége 
bejött – e, egy olyan aláírást csinálni, hogy ő tanúként részt vett, hogy a tiszaalpári lakosok a 
Víziközmű Társulat javára lemondanak az állami támogatásról, kamatokról. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja 
 
Ő erről nem tud, ekkora ökörséget még nem hallott. 
 
Győri István, képviselő 
 
Mártikától megkérdezte, hogy a 105 millió Ft van e felhasználva az útépítésre vagy mind az 
összes. Mártika is és a jegyző asszony is azt mondta, hogy mind az összes. Felmérte 
személyesen. Nem szereti a nőket meghazudtolni, de világosan megkérdezte, hogy az a pénz 
fel lett-e használva. A konszolidációs pénzt különítsék el mert az út felújításról szól, még a 
másikat az önkormányzati pénzt bármire el lehet költeni. Az első kivitelezésnél 10.000 Ft/m2 

–nél magasabb ár van. Kérdezné Kacziba Sándort a C 11-es 5 cm aszfalt m2 mennyibe kerül? 
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Kacziba Sándor, a bizottság tagja 
 
Fekete vagy fehér, mert körülbelül annyit ért hozzá. 
 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 18:15 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább 
munkáját. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  dr. Csernus Tibor  :/                                           /:  Bartók István:/ 
       levezető elnök                                         a bizottság tagja 


