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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 456-37/2010/P.  
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizott-

ságának 2010. november 10-én tartott ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Barna Sándor, Csernák Csilla, 
              Kacziba Sándor, dr. Puliusné Sárdi Mária,  
              dr. Taricska Tibor, dr. Vancsura Zoltán (6 fı bizottsági tag) 
              dr. Vancsura István polgármester 
              Bartók István alpolgármester 
              dr. Menyhárt Anett jegyzı 
              Barton András vezetı fıtanácsos 
              Horváth Zoltán településüzemeltetési szervezı 
              Antal Zoltán, Ambrus Zoltán TRIÓ TV részérıl 
              Kenderesi Antal vállalkozó 
              Kiss Mária óvodavezetı 
              Ajtai Elemérné CKÖ elnöke 
              Mészárosné Gémes Brigitta Apraja Falva Kht részérıl 
 
              Napirendi pont tárgyalása közben érkezett:  
 
              dr. Csernus Tibor bizottsági tag 
 
      
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 

- Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság ha-
tározatképes, jelen van 6 fı.  
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra, melyek sorrendjét javasolja megvál-
toztatni, a 8. napirendi pontot a 2. napirendi pont után tárgyalnánk.   
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1.) Tájékoztatás a helyi média lehetıségeirıl. 
 
    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
           
2.) Tájékoztató az egyéni riasztórendszerrıl. 
 
    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
3.) Eperke Családi Napközi kérelme 
 
    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
4.) Elıterjesztés a Gyermekorvosi rendelı nyílászárók hıszigetelésére készült ár-

ajánlatról. 
 
    Elıadók: dr. Vancsura István polgármester 
             Barton András vezetı fıtanácsos 
 
5.) Árajánlat Tiszaalpár, Móricz Zs. – Liszt F. utcákban lámpa áthelyezésére. 
 
    Elıadók: dr. Vancsura István polgármester 
             Barton András vezetı fıtanácsos 
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6.) Elıterjesztés az Önkormányzat 2011. évi belsı ellenırzési tervérıl.  
 
    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
7.) Elıterjesztés Tiszaalpár, Ady Endre utcai óvoda 2 csoportszobával történı bıví-

tésével kapcsolatos közbeszerzési eljárásról. 
 
    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
8.) Elıterjesztés a Tiszaalpári Hírmondó Szervezeti és Mőködési Szabályzatának mó-

dosítására, felelıs kiadó megbízása. 
 
    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
9.) Egyéb bejelentések 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Szavazásra bocsátja az ismertetett napirendi pontokat.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a javasolt napirendi pontokkal és azok 
sorrendjével egyhangúlag egyetértett. 
 
 
1.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Tájékoztatás a helyi média lehetıségeirıl.  
 
    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
             
  
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Megkérdezi polgármester urat, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e 
kiegészítése? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Köszönti a bizottság tagjait, külön meghívottakat. Elızetesen már tár-
gyaltunk errıl a kérdésrıl, a mai korszerő világunkban az információ igen 
fontos dolog és nemcsak fontos, hanem napjainkban létkérdéssé is vált. A 
település lakói joggal tarthatnak igényt arra, hogy minél gyorsabban és va-
lós információkat kapjanak. A jelenlegi információszerzés két formában le-
hetséges, a helyi újságból, de ez többnyire utólagosan közöl eseményeket, a 
másik lehetıség a honlapunk. Azt gondolom, hogy a honlapunk szerkesztése és 
tartalma is hagy némi kívánnivalót maga után. Amikor megalkotásra került a 
kor színvonalának megfelelı volt, de most már nagyobbak a kívánalmak. A 
harmadik a helyi TV lehetısége. Erre rá lehet csatlakozni egy helyi médiá-
nak is. Ez a három fı tájékoztatási forma tudna információt adni a lakosok-
nak, de minél tovább húzzuk annál többe fog kerülni.  

 
Antal Zoltán, a TRIÓ TV részérıl: 
 
- A változtatás azért történt meg mert amikor polgármester úrral elıször 
beszéltünk még nem tudtuk a kábelszolgáltatóval a kapcsolatot felvenni,  
azóta kiderült, hogy fejlesztéseket akarnak végrehajtani. Optikai szálon 
fogják az analóg rendszer helyett a jelet továbbítani. Nettó 50 eFt/hó, 750 
eFt/év, és nettó 650 eFt-os egyszeri beruházás aminél át lehet alakítani a 
szálat. A tájékoztatóban azt részleteztük igazából, hogy nemcsak a helyi 
TV-t vállalnánk hanem a helyi újság szerkesztését is vállalnánk. A nyomda-
költség és a kiadás az önkormányzatot terhelné. Az újság mind küllem és 
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tartalmi részben megújulna, a honlap ugyanígy. A TV-ben lenne képújság, 
ahol a civilszervezeteknek biztosítanánk ingyenesen többoldalas megjele-
nést, és szinte azonnali frissítési lehetıséget biztosít a képújság rend-
szer. Egy hírmagazin is lenne, kéthetente tudna egy híradót összeállítani, 
testületi üléseken teljes, vagy szerkesztett formában, bizottsági ülésen, 
helyi épületekrıl, természetvédelmi magazint tudnánk indítani, illetve is-
kolai vagy mővelıdési házban megrendezésre kerülı rendezvényekrıl tudnánk 
bemutatót tartani a TV-ben. Az önkormányzat részérıl bármit amit a testület 
vagy bizottság fontosnak tart azt minden további nélkül és azonnali hatály-
lyal mősorba tudjuk helyezni. A technikai költségek minimális szükséglete 
egy szerkesztıi számítógép, egy videó vágásra alkalmas számítógép, illetve 
egy képújság szerver, ami az adás bonyolítását is végzi. Szükséges egy 
komplett stúdió berendezés, illetve egy adásbonyolító számítógép, 2 db ka-
mera, illetve két havi bruttó 400 eFt, mely abból épül fel ami költségek a 
televíziót terhelik. 2 millió Ft nem takarja be a költségeket, illetve a 
kábelszolgáltatónak 750 eFt-os éves díjat kell fizetni.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Bruttó 750 eFt/év, de említett egy 65 eFt-os összeget is, az mit takar?  
 
Antal Zoltán, a TRIÓ TV részérıl: 
 
- Az egy modulátornak nevezett kütyü, ha a mai nappal indulna a tv adás ak-
kor egy 50-60 eFt-os modulátorral a tiszaalpári fejállomásra csatlakozva 
tudnánk a mősort szolgáltatni.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
- Havi kétoldalas ingyenes hirdetések a civilszervezetek irányába, a képúj-
ság lehetıvé teszi, hogy pénzért valaki felteheti a hirdetését. Az önkor-
mányzaté lenne a hirdetés díja?  
 
Antal Zoltán, a TRIÓ TV részérıl: 
 
- Az a szolgáltatót illeti.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
- 2,8 millió Ft egyszer kigazdálkodható, kifejezetten fontosnak tartom, 
hogy a lakosság az eddigieknél jobban legyen tájékoztatva a testületben 
folytatott munkáról. A költségeket a hirdetésekbıl befolyó összeggel jó 
lett volna csökkenteni. A kábelszolgáltató már azon is keresne, hogy többen 
kötnének rá. Pályázati lehetıség van-e?  
 
Antal Zoltán, a TRIÓ TV részérıl: 
 
- A frekvenciára nem szokott lenni pályázat, a digitális átállásra lesz.  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
- Ezek a szolgáltatások egységesek, vagy külön-külön is meg lehet rendelni.  
 
Antal Zoltán, a TRIÓ TV részérıl: 
 
- Ez a költségvetés komplex rendszerre vonatkozik, az újság és az Internet 
nincs benne. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
- Az önkormányzatnál mennyi az Internet költsége?  
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Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
- A honlappal együtt 15 eFt-ot fizetünk havonta. A honlap szerkezete egy 
kicsit elavult.  
 
Antal Zoltán, a TRIÓ TV részérıl: 
 
- A honlap szerkezetének átalakításával kapcsolatban, a küllemét meg kelle-
ne változtatni, vagy teljesen új honlapot készíteni, ez meggondolás kérdé-
se. Egy honlap elkészítési költsége 50-100 eFt.  
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
- Nagyon csábító ajánlattal leptek meg bennünket,de mivel egy nagy volumenő 
szennyvízberuházás elıtt áll a település, ez a költségvetés számunkra na-
gyon magas.  
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
- A havi költsége az önkormányzatnak mennyi lenne? 
 
Antal Zoltán, a TRIÓ TV részérıl: 
 
- 2,8 millió Ft egyszeri beruházás, havi 400 eFt-os költség. Az úr említet-
te a szennyvízberuházást, ez eu-s pályázatból valósul meg, sok ilyen pályá-
zattal találkoztam, és ezeknél mindig van elkülönített összeg a közvélemény 
tájékoztatására. Ezeket a pályázati pénzeket el kell költeni az önkormány-
zatnak, érdemes lenne ezzel az összeggel csökkenteni ezeket a költségeket.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
- A következı bizottsági ülésre be kellene hozni, van erre a célra elkülö-
nítve költség a szennyvízberuházásnál. Ha a havi költségeket nem is lehetne 
csökkenteni, de az egyszeri nagyobb összegő költséget csökkenteni lehetne. 
Be lehetne vonni a környezı településeket is.  
 
Antal Zoltán, a TRIÓ TV részérıl: 
 
- Ha azok az önkormányzatok is részt vennének az üzemeltetési költségbıl, 
akkor nekünk azt is meg kell oldani, hogy az ı településükrıl is hírt ad-
junk, így a költségek is növekednének.  
 
- dr. Csernus Tibor bizottsági tag 16,50 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 

így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 7 fı - 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Megköszöni a tájékoztatást a TRIÓ TV képviselıjének. Ezt a témát folytat-
juk, mert az eddigi gyakorlatunk az, hogy a nagyobb beruházásokat elıször 
egyeztetjük, és amikor úgy látjuk, hogy minden feltétel adott akkor visszük 
be a testület elé, az anyagiakat kell elıször elıteremteni.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Megköszöni a TRIÓ TV képviselıjének a tájékoztatást, és a napirendi pon-
tot lezárja.  
 
 
- Antal Zoltán és Ambrus Zoltán a TRIÓ TV képviselıi 17,00 órakor eltávoztak a bi-

zottsági ülésrıl - 
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2.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Tájékoztató az egyéni riasztórendszerrıl. 
 
    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Megkéri Kenderesi Antal vállalkozót, hogy tájékoztassa a bizottságot az 
egyéni riasztórendszerrıl.  
 
Kenderesi Antal, vállalkozó: 
 
- Bemutatja az egyéni riasztórendszert, melyet úgy hívnak, hogy beteghívó, 
zárt területen mőködik. Hívást lehet vele kezdeményezni, amely megjelenik a 
diszpécser szobában egy számítógépen ikon formájában, és azonnal tudnak in-
tézkedést kezdeményezni. A készülék mindenfajta szabványnak, elıírásnak 
megfelel. A készülék mőködtetése különösebb számítástechnikai hozzáértést 
nem igényel, nagyon egyszerő a kezelése. A készülék havidíjas, van neki egy 
elıfizetése és egy ára, 61 eFt a készülék, 2200 Ft az elıfizetés, de 3 éves 
hőségidıvel 3.400 Ft+Áfa a havi díja.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
- Szerintem lenne igény erre a készülékre vagyonvédelem szempontjából. Ezt 
a készüléket ha bekapcsolt állapotban valahol lerakja, az óra a kezén van 
és ha lead egy vészjelzést akkor mi történik? 
 
Kenderesi Antal, vállalkozó: 
 
- A diszpécser megpróbál vele kapcsolatba lépni, és három méteres körben 
hall mindent ami történik. Ha nem kap jelzést, vagy a háttérzaj olyan akkor 
intézkedik.  
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
- 3400 Ft+Áfa összegbe a készülék ára is be van építve, a rendszer haszná-
latáért mennyi díjat kell fizetni?  
 
Kenderesi Antal, vállalkozó: 
 
- Nem kell fizetni.  
 
Dr. Taricska Tibor, bizottsági tag: 
 
- A diszpécser kinek szól ha valami történik?  
 
Kenderesi Antal, vállalkozó: 
 
- Az elsı számú hívottnak aki fel van tüntetve az ikonon.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
- Én tudom támogatni ezt a rendszert, és a bizottságnak hozni kellene errıl 
egy határozatot, hogy támogatja és minél hamarabb és minél pontosabban tá-
jékoztatni kell a lakosságot, hogy vannak ilyen lehetıségek.  
 
Kenderesi Antal, vállalkozó: 
 
- Nekem még az lenne a javaslatom, hogy mindezek mellett még az átmenı for-
galmat a településen be kellene kamerázni.  
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Megköszöni Kenderesi Antal úrnak a tájékoztatóját, amikor a testület dönt 
ebben a kérdésben értesíteni fogjuk.  
 

- Kenderesi Antal vállalkozó 17,45 órakor eltávozik a bizottsági ülésrıl - 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
- Erre már valamit intézkedni kell, arról szülessen döntés, hogy az egyéni 
riasztó rendszereket támogatjuk. Ha megkapja a támogatást akkor már egy 
rendes testületi ülés napirendi pontjára lehetne vinni.  
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
- Az említettek alapján támogatandó dolognak tartjuk, ha az önkormányzatnak 
bele kell valamennyi forintot tenni, akkor meg kell keresni a forrását.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
- Ezért javasoltam, hogy ez kerüljön testületi ülés napirendjére, ez a hi-
vatal felé is egy jelzés, hogy szedjék össze ennek minden elemét, kérjünk be 
árajánlatot. Ha 500 eFt-os összeget meghatároznánk vérdíjra, lenne neki eredménye. 

 
Csernák Csilla, bizottsági tag: 
 
- Én is így tudom elképzelni, szedjük össze a Polgárırséget és szervezzük 
újra, szerintem sokan áldoznának az egyéni riasztórendszerre is. Volt szó 
karácsonyi pénzek kiosztásáról, ezzel kapcsolatban történik-e valami?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Azt gondolom, hogy ez elég jól felépített rendszer, mivel ez személyi ri-
asztó egyénileg kell eldönteni, hogy akarja-e valaki vagy sem. Mi tájékoz-
tatást adunk a lakosságnak és a kamera rendszert pályáztatásra kiírjuk. Az 
is baj, hogy nincs elég információ, valamilyen módon egy figyelı szolgála-
tot kell szervezni amíg ezeknek a nyomára nem jutunk.  
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
- A finanszírozással kapcsolatban, az idıseknek vannak gyerekeik, ık is be-
szállhatnak ennek a riasztónak a költségeibe.  
 
Csernák Csilla, bizottsági tag: 
 
- Kellene egy számlaszámot kiadni, hogy a nyomravezetıi díjra lehetne utal-
ni pénzt, hogy ezek a cselekmények kiderüljenek.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
- A nyomravezetıi díjat milyen bőncselekmény elkövetése miatt adjuk?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A legsúlyosabb cselekményre kell közzétenni, és a Rendırség fogja az in-
formációt értékelni, és amennyiben ezen információk alapján a tetteseket 
elfogják, akkor kifizetjük a díjat.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
- Elıre le kell rögzíteni a feltételeket.  
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Barna Sándor, a bizottság elnöke:  
 
- Lezárja a 2. napirendi pont tárgyalását.  
 
 
3.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Eperke Családi Napközi kérelme (Írásos anyag mellékelve a jegyzı-

könyvhöz) 
 

    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Megkérdezi Mészárosné Gémes Brigittát, az Apraja Falva KH Egyesület elnö-
két, hogy a kérelmüket kívánja-e kiegészíteni?  
 
Mészárosné Gémes Brigitta, KH Egyesület elnöke: 
 
- A kérelemben próbáltunk mindent leírni, nem tudjuk fenntartani a napkö-
zit, itt kevesebbet kérünk és bérleti díjat is kell fizetnünk. Csıtörés is 
volt és annak a javítási költségét is mi fedeztük. Értesítettük errıl a 
szülıket, és továbbra is lenne igény a napközi fenntartására.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
- Azt szeretném kérdezni, hogy szeptember 16-án hívták össze a szülıi érte-
kezletet, ez az egyenleg a féléves kiadás, elıtte ez nem látszott? Elindul-
tak egy évnek és most kiderül, hogy nem megy tovább, ezt akkor kellett vol-
na látni amikor még nincs elindítva az év.   
 
Mészárosné Gémes Brigitta, KH Egyesület elnöke: 
 
- Kétszer kértünk támogatást de nem kaptunk.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
- Megnéztem a költségszámításokat, összesen 5 fı vett részt a szülıi érte-
kezleten, ezt 5 fı támogatja. Azt gondoltam, hogy nagyobb az a létszám aki 
kiállna egy ilyen bölcsıde mellett. Annak nem lennék híve, hogy az önkor-
mányzat 5 gyermek kapcsán 200 eFt-os költséggel gyermekenként fellépjen. 
Bennem az ülepedett le, hogy érdemes lenne az önkormányzatnak úgy segíteni 
ezeken a szülıkön, hogy saját maga megcsinálja a mőködıképes bölcsıdéjét, 
nem egy külsıs céget támogat.  
 
Mészárosné Gémes Brigitta, KH Egyesület elnöke: 
 
- Nyár óta húzódik a dolog, azok a szülık akik ott maradnak szeptemberig 
maradnak, de nem veszünk fel új gyereket, mert nem tudunk nekik biztosat 
mondani a további mőködéssel kapcsolatban. Ha a bérleti díj kevesebb lenne, 
vagy nem lenne, akkor ki tudnánk jönni.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
- Mennyi lenne az önkormányzatnak a fizetnivaló gyermekenként? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Nem látjuk, hogy mekkora az igény a településen. Azt javasolnám, hogy a 
12 fıt próbáljuk megcélozni, ezt a következı év június 30-ig rögzíteni kel-
lene, és ez mindkét félnek jelentene egyfajta biztonságot. Ez idı alatt ki-
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derülne, hogy hogyan lépjünk tovább. A jövıben 2,5 év a korhatár és jogsza-
bályi változások is várhatóak.  
 
Mészárosné Gémes Brigitta, KH Egyesület elnöke: 
 
- A magánbölcsıdére 8-10 ezer forintot tudnának kifizetni a szülık.   
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
- Szívesen látnám azt mivel már évek óta felmerülı kérdés volt az önkor-
mányzat részérıl egy napközi beindítása, hogy mennyibe kerülne, ha az ön-
kormányzat venné kezébe ezt a dolgot.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
- A lakiteleki bölcsıdének a költségvetését átnéztem, két csoport van és 
kb. 6-7 millió Ft-ba kerül az önkormányzatnak.  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
- Fel kellene mérni a valóságos igényt, hogy mennyi lenne, és melyik formá-
ja lenne gazdaságos, a hagyományos bölcsıde ami sokkal drágább, vagy lehe-
tıség van az óvoda-bölcsıdei csoport beindítására.  
 
Kiss Mária, óvodavezetı: 
 
- Azt szeretném elmondani, hogy az óvoda-bölcsıdével kapcsolatban milyen 
lehetıségeink vannak. A most hatályos jogszabályok szerint 2,5 éves kortól 
tudjuk felvenni a gyerekeket szeptember 1-tıl, ha a tanévkezdéstıl számí-
tott fél éven belül betöltik a 3. életévüket. Ilyen gyerekünk négy fı van. 
Az óvoda-bölcsıdével kapcsolatban viszont így nem tudjuk megoldani, hogy 
felvesszük a gyerekeket. Ide kétéves kortól vehetık fel, ha megteremtjük a 
feltételeket. A feltételek a következık: 2 óvónıt kell biztosítani az adott 
csoportban, felsıfokú végzettséggel kell rendelkezniük,és el kell végezniük 
egy olyan továbbképzést ami feljogosítja ıket arra, hogy bölcsıdei csoport-
ban elláthassa a feladatát. Egy gondozónıt is fel kellene venni és egy daj-
kát. Gyerekenként 3 m2-t kellene biztosítani a csoportszobában és 20 fınél 
több nem lehet a csoportban. Ezek mellett még tárgyi felszereltséget kelle-
ne olyan módon kialakítani, hogy alkalmas legyen a bölcsıdés korú gyermekek 
ellátására, és a 20 fı óvodáskorú gyermekbıl 5 fı lehet bölcsıdés-korú.  
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
- Hét fıre van engedély, mennyi idı alatt lehet feltölteni 12 fıre? A bér-
leti díj elengedése elég lenne-e a gondjaik megoldására? Mennyi volt a ja-
vítás költsége a csıtörésnek?  
 
Mészárosné Gémes Brigitta, KH Egyesület elnöke: 
 
- 100-120 eFt körül tartunk, ha a bérleti díjat elengednék, akkor már tud-
nánk mőködni, és februárra tudnánk feltölteni 12 fıre a létszámot. Ha lejjebb visz-
szük a díjakat, de marad a hét gyerek akkor még az alkalmazottak ki vannak fizetve.  

 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
- Fontos dolgot hallottunk a bölcsıde óvodai intézményen belüli megoldásá-
ról, de azt a célt nem oldja meg, amit mi szeretnénk. Ha a lakiteleki pél-
dát nézzük a 20 fıre a tényleges ráfordítás 6 millió Ft, 25 eFt/hó/fı. Ha a 
családi napközis megoldást nézzük akkor ez a szülıi hozzájárulásnak megfe-
lelı összeg. Ha ezt a megoldást nézzük, akkor mégis ez lenne a legolcsóbb? 
Az is tény, hogy ebben a községben 4-5 szülınél több nem tud kifizetni 25 



 - 10 - 

eFt-ot havonta. Ha nem lenne bérleti díj, a térítés lemenne 12 eFt-ra és az önkor-
mányzat is 12 eFt-tal gyermekenként hozzájárulna, akkor ebbıl tudnának mőködni?   

 
Mészárosné Gémes Brigitta, KH Egyesület elnöke: 
 
- Igen, így fent tudnánk tartani családi napközit.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
- Ha így közelítjük meg akkor az önkormányzatnak felébe kerülne a 
lakiteleki rendszerhez képest.  
      
Dr. Taricska Tibor, bizottsági tag: 
 
- Mérjük fel az igényt, hogy hány gyermeknek kellene ellátást biztosítani, 
mert ha kevés gyermekrıl van szó, akkor ez jobban megéri.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ez a megoldás eléggé járhatatlan út, kevés gyermeknek oldaná meg a prob-
lémáját, és az óvodában is problémát okozna a piciknek a gondozása, és nem 
oldja meg a mi problémánkat. A védınıket meg fogom erre kérni, hogy a tes-
tületi ülésig hozzák a listát, hogy hány gyereket vinnének bölcsıdébe.   
 
- dr. Csernus Tibor bizottsági tag 19,00 órakor kiment a bizottsági ülésrıl, így a 

jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı - 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
- Azt is meg kellene kérdezni, hogy ha 12 eFt-ot kellene havonta fizetni 
azt kifizetné-e? Ez segítené a döntést a két rendszer között.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Javasolom, hogy augusztus 31-ig a 12 gyereket célozzuk meg. 12 eFt-ot 
kell fizetni a családi napközibe, plusz bérleti díj elengedése, ez 184 eFt-
ot jelentene havonta az önkormányzatnak. Azt kérném, hogy holnap 10 óráig 
pontosan kimunkálva kapjunk adatokat, hogy 12 gyereknél családi napközis 
formában, magán bölcsıde formában mennyit kell a szülınek fizetni, mennyit 
az önkormányzatnak és a bérleti díj is legyen benne.  
 

- Kiss Mária óvodavezetı eltávozott a bizottsági ülésrıl - 
 
Barna Sándor, bizottsági elnök: 
 
- A holnapi testületi ülésre ha megérkezik kidolgozva az anyag a családi 
napközire és magánbölcsıdére, polgármester úr a két védınıvel konzultál és 
ennek függvényében tudunk dönteni. Ha nem lesz pontos adat, akkor elha-
lasztjuk a döntést. 
 
- Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tar-
tózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 
71/2010. sz. bizottsági határozat:    
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja, amennyiben az Eperke Családi 
Napközi részérıl megérkezik a kidolgozott anyag, és a védınık megkérdezik a 
szülıket, hogy hány férıhelyre lenne igény, ennek függvényében döntsön a 
Képviselı-testület az Eperke Családi Napközi kérelmérıl.  

================== 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- 10 perc szünetet rendel el.  
 

- S Z Ü N E T - 
- 19,15 – 19,25 – 

 
- dr. Vancsura Zoltán bizottsági tag nem jött be a bizottsági ülésre, így a jelen-

lévı bizottsági tagok száma: 6 fı - 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Elıterjesztés a Gyermekorvosi rendelı nyílászárók hıszigetelésé-

re készült árajánlatról. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
 
    Elıadók: dr. Vancsura István polgármester 
             Barton András vezetı fıtanácsos 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Megkérdezi Barton András vezetı fıtanácsos urat, hogy az elıterjesztést 
kívánja-e kiegészíteni?  
 
Barton András, vezetı fıtanácsos: 
 
- Kértem még egy árajánlatot, de nem jött meg, a két árajánlat elegendı ah-
hoz, hogy döntsünk. Szerintem szerencsés volt a két hét várakozás mert még 
a múltkorinál is olcsóbb lett, annak ellenére, hogy még egy hiányzó ablak-
elemmel többrıl szól ez az árajánlat. Elég nagy a különbség a két ajánlat 
között és ez megkönnyíti a döntést.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Az elsı ajánlat mennyi volt? 
 
Dr. Taricska Tibor, bizottsági tag: 
 
- 745 eFt volt. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Parketta 
Diszkont Kmét árajánlatát (br. 637.983.-Ft).  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tar-
tózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 
72/2010. sz. bizottsági határozat:    
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Parketta Diszkont Kecskemét árajánlatát 
(br. 637.983.-Ft) javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra.  

================== 
 
5.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Árajánlat Tiszaalpár, Móricz Zs. – Liszt F. utcákban lámpa áthe-

lyezésére. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
 

    Elıadók: dr. Vancsura István polgármester 
             Barton András vezetı fıtanácsos 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Megkérdezi Barton András vezetı fıtanácsos urat, hogy az elıterjesztést 
kívánja-e kiegészíteni?  
 
Barton András, vezetı fıtanácsos: 
 
- Az elmúlt ülésen Kacziba képviselı úr említette a lámpák áthelyezését. Régen meg-
rendeltük, kaptunk is egy árajánlatot a Móricz Zs. utcában 2 db lámpa áthelyezésé-
re, amikor ezt megkaptuk akkor vetıdött fel a Liszt F. utcában is egy lámpa áthe-
lyezése amit már 8 éve is kértek, mert nem jó helyre szerelték. Újabb árajánlatot 
kértem három lámpára, kb. 20 eFt-tal növeli meg a költséget a harmadik lámpa áthe-
lyezése.  

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Honnan hová lesz szerelve a 3 lámpa?  
 
Barton András, vezetı fıtanácsos: 
 
- A Világos-dőlıbıl lesz kettı leszerelve, a Liszt F. utcában pedig egyik 
oszlopról a másikra lesz áthelyezve.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A település világítása 10 milliós tétel éves szinten, felül kellene vizsgálni az 
egész településen. Javasolom, hogy bízzunk meg egy szakértıt aki megvizsgálná, hogy 
hol tudnánk csökkenteni.  

 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
- Vannak még olyan szakaszok ahol minden oszlopon van lámpa, csak át kelle-
ne ıket helyezni oda ahol viszont nincs. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ha a bizottság egyetért vele felkérem Kopjás Mihály urat, hogy adjon árajánlatot 
a közvilágítás átvizsgálására. Azt a céget aki a főtésünket korszerősítette, fel-
kértük, hogy mérje fel az intézményeinket is.  

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Szavazásra bocsátja az elıterjesztésben szereplı árajánlatot lámpák áthe-
lyezésére. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nél-
kül, 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozza: 
 
73/2010. sz. bizottsági határozat:    
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a DÉMÁSZ Primavill Kft árajánlatát 
(95.441.- Ft + Áfa) a Móricz Zs. – Liszt F. utcákban lámpa áthelyezésére, 
javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra.  

================== 
 
- Barton András vezetı fıtanácsos 19,40 órakor eltávozott a bizottsági ülésrıl – 

 
6.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Elıterjesztés az Önkormányzat 2011. évi belsı ellenırzési tervé-

rıl. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz 
 

    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 



 - 13 - 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Megkérdezi polgármester urat, hogy az elıterjesztést kívánja-e kiegészíteni?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Kötelezı feladata az önkormányzatnak, sok hozzáfőznivaló nincs.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az elıterjesztésben 
szereplı határozat-tervezetet.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tar-
tózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 
74/2010. sz. bizottsági határozat:    
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az Önkormányzat 2011. évi belsı ellenırzési ter-
vérıl szóló határozat-tervezetet javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra.  

================== 
 
7.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy:  Elıterjesztés Tiszaalpár, Ady Endre utcai óvoda 2 csoportszobá-

val történı bıvítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárásról. 
(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 

 

    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Megkérdezi polgármester urat, hogy az elıterjesztést kívánja-e kiegészíteni?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az elızı testületi ülésen került meghatározásra a pályázat kiírása, ez 
alapján került benyújtásra az árajánlat. A bontás, értékelés megtörtént. Az 
elıterjesztés tartalmazza az árajánlatokat. Az önkormányzat az óvoda bıví-
tésére 20 millió Ft-ot különített el, de az olcsóbb árajánlat is több en-
nél. A bizottságnak arra kell javaslatot tenni, hogy ezt az ajánlatot elfo-
gadja-e a testület, vagy másik közbeszerzési eljárást írjunk ki.   
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
- Beszéltünk róla, hogy önkormányzati Kft-t kellene létrehozni, már lenne 
is egy munka amit el kellene végezni.  
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
- A Kft-ben a szakembereket tudnánk-e biztosítani, meg tudnánk-e úgy olda-
ni, hogy megfelelı legyen a munkavégzés? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A jelenlegi jogszabályok nem engedik az ilyenfajta munkavégzést, ezt át 
kell vetetni, mőszaki ellenır kell, stb. mi nem biztos, hogy meg tudnánk 
ezt oldani. Ez közbeszerzési eljárás alá esik, és a közbeszerzési szabályok 
eléggé szigorúak. Ha ezt eredménytelennek nyilvánítjuk annyi elınye lesz, 
hogy nyílt eljárást lehet megindítani.  
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, 
hogy a közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredménytelennek, mert a költség 
magasabb a testület által elıirányzott bekerülési költségnél.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tar-
tózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 
75/2010. sz. bizottsági határozat:    
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy 
az Ady Endre utcai óvoda 2 csoportszobával történı bıvítésével kapcsolatos 
közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredménytelennek, mivel az árajánlat ma-
gasabb az elıirányzott bekerülési költségnél.  

================== 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Elıterjesztés a Tiszaalpári Hírmondó Szervezeti és Mőködési Sza-

bályzatának módosítására, felelıs kiadó megbízása. (Írásos anyag 
a jegyzıkönyvhöz mellékelve) 

 

    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Megkérdezi polgármester urat, hogy az elıterjesztést kívánja-e kiegészíteni?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az elıterjesztés kiosztásra került. A lap felelıs kiadójának megszőnt a 
munkaviszonya, ezért új kiadót kell nevesíteni. Maróti Pál lenne az új ki-
adó, elvállalta, nem kérne érte díjat sem. Benne van még a két hónapos fel-
mondási idı mind a felelıs kiadó, mind az önkormányzat részérıl.  
 
- dr. Csernus Tibor bizottsági tag 20,00 órakor kiment a bizottsági ülésrıl, így a 

jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı - 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
- A Mővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságnak volt egy olyan feladatköre, 
hogy véleményeznie kellett egy adott cikk megjelenjen-e vagy sem, mivel a 
bizottság megszőnt most ezt a feladatot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
látja el.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Szavazásra bocsátja a Tiszaalpári Hírmondó Szervezeti és Mőködési Sza-
bályzatának módosítására, felelıs kiadó megbízására tett elıterjesztést.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tar-
tózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 
76/2010. sz. bizottsági határozat:    
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Tiszaalpári Hírmondó Szervezeti és Mő-
ködési Szabályzatának módosítására, felelıs kiadó megbízására tett elıter-
jesztéssel egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra.  

================== 
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9.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Egyéb bejelentések 
 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Az elızı ülésen a térfigyelı kamerákról, most a helyi média lehetıségei-
rıl és az egyéni riasztórendszerrıl volt tájékoztató. Azt kérném a képvise-
lı társaimtól, alpolgármester úrtól és polgármester úrtól, amennyiben ilyen 
tájékoztatóra igényt tartanak valamilyen témakörben, akkor azokat a szemé-
lyeket bizottsági ülésre hívjuk meg. Kérném, hogy polgármester úr a csator-
natisztításról számoljon be, és az orvosi rendelı mozgáskorlátozott feljá-
róra mi a határidı.  
 
- dr. Csernus Tibor bizottsági tag 20,05 órakor visszajött a bizottsági ülésre, így 

a jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı - 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A csatorna oldalát lekaszálták, kivéve a híd elıtti részt. Az látszik, 
hogy a víz tud folyni, a növényzet lefogja a vizet, ez nem igaz, most is 
folyik és nem akadálya annak, hogy lefolyjon a víz. Ami igazán ott gond és 
nem tudtuk megoldani a Petıfi utcával párhuzamosan a belvíz, de a fagyokig 
nem tudunk rámenni. Kézsmárki úrral tárgyaltam és beleegyezett abba, hogy a 
területén dolgozzunk amikor nincs benne növényzet, mert ha nem egyezne bele 
szolgalmi jogot leszünk kénytelenek rátetetni. A Csokonai utca végének van 
egy írásos kérelme bent belvízelvezetéssel kapcsolatban. Össze fogjuk hívni 
az utcát, de elıtte megnézzük milyen lehetıségek vannak, és megbeszéljük 
mivel tudnak hozzájárulni. Azt, hogy a pincékben ne legyen víz, vízelvezetı 
csatornával nem tudjuk megoldani. A mozgáskorlátozott feljáróra határidıt 
én sem tudok mondani.  
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
- Tudomásul kell venni, hogy olyan idıszakban amikor telítıdik a talaj, és 
mivel több vízzáró réteg van, nem tud elszivárogni a víz.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Fülöpházán az alakuló ülést nagy ünneplés közepette tartották meg, 
Tiszaalpár önkormányzata odáig nem jutott el, hogy a civilszervezetek veze-
tıit, a plébános urat, a Polgárırség elnökét, a FVSZE elnökét meghívja az 
alakuló ülésünkre.  
 
- dr. Taricska Tibor bizottsági tag 20,15 órakor eltávozott a bizottsági ülésrıl, 

így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı - 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Lehetne nagyon fényes esküvıt tartani, de lehet, hogy két hónap múlva már 
szétmennek, és vége. Négy év múlva lehet majd fényesebb alakuló ülést tartani.  
 

Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
- Az óvodabuszra vonatkozó szerzıdést lejár, péntekig kell jelezni, hogy 
meg kívánja-e hosszabbítani az önkormányzat. Kb. 100 eFt/hó összegbe kerül.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Szavazásra bocsátja az óvodabuszra vonatkozó szerzıdés meghosszabbítását.  
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tar-
tózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 
77/2010. sz. bizottsági határozat:    
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az óvodabusz szerzıdésének meghosszabbí-
tásával egyetért, és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra.  

================== 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
- A Deák F. u. 80. sz. alatti terület (TÉSZ) felértékeltetésére megbízást 
kell adni, hogy ezt is vegyék fel a többi közé. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A bizottsági ülés elıtt hozta Barton úr, hogy a terület 5330 m2 és a leg-
kisebb hrsz marad meg.   
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
- 80 éven felüliek köszöntése. 260 fı van.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Megfontolásra ajánlom, hogy ezzel foglalkozzunk, közel 300 eFt-ot jelent, 
másrészt hatalmas munka lenne. Rendezünk idısek napját a mővelıdési házban, 
és erre bárki eljöhet.   
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
- Közmeghallgatás idıpontját meghatározta a testület, a napirendjével kap-
csolatban meghívtuk a Rendırséget, polgármester úr tartana egy beszámolót. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Iványi urat meg kellene hívni, hogy kimondottan a bokrosi úttal kapcso-
latban tudna-e nyilatkozni.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke:  
 
- A szippantóval kapcsolatban van-e valami fejlemény?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Lakitelektıl várjuk a választ, hogy az ı tisztítójukba szállíthassunk be, 
de nem jött még válasz. Nagyon drága a szippantás, a következı testületi 
ülésre meg kell nézni, hogy mit tudnánk módosítani. Lehet, hogy az önkor-
mányzatnak is megérné vásárolni egy kocsit, és saját magunk végeznénk a 
szippantást.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke:  
 
- Ha Tiszaalpár maga végzi a szennyvízszállítást akkor szerintem elég lenne 
egy kéttengelyes szippantó kocsit venni.  
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
- Lakitelek határában ki van téve egy szippantós kocsi, hogy eladó mennyi-
ért árulják?  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- 3,5 millió Ft, de csak három m3-es.  
 
Csernák Csilla, bizottsági tag: 
 
- A lakosság észrevétele, hogy a település határánál a táblánál ki kellene 
írni, hogy a házalás tilos.  
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
- Azt kell ellenırizni, hogy van-e rá engedélyük.  
 
Csernák Csilla, bizottsági tag: 
 
- A keresztezıdésnél korábban kellene jelezni, hogy behajtani tilos a kami-
onnak és sokkal korábban kellene jelezni, hogy az ABC-nél nem lehet egyene-
sen menni. A gps-s sem jelzi, hogy ki kell kerülni Kiskunfélegyháza irányá-
ba. A közlekedési táblát sokkal korábban kellene kitenni.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke:  
 
- Mivel több bejelentés, hozzászólás nincs; az ülést bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

      /: Gáligné Tóth Erzsébet :/                 /: Barna Sándor :/ 
           jegyzıkönyvvezetı                        bizottság elnöke     
 
 
 
 


