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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 207-26/2011/P. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági 
               Bizottságának 2011. október 26-án tartott rendkívüli ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Barna Sándor, Dr. Csernus Tibor, Dr. Taricska Tibor 
                       Kacziba Sándor, Dr. Puliusné Sárdi Mária (5 fı bizottsági tag) 
                       Dr. Vancsura István polgármester 
                       Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
                       Bartók István alpolgármester 
                       Kontra György Trió Tv részérıl 
                       Bartucz István településüzemeltetı 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tag: Dr. Vancsura Zoltán  
 
Bejelentés nélkül távollevı bizottsági tag: Csernák Csilla 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, a Trió Tv munkatársait és nézıit. 17,13 órakor 
megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 5 fı bizottsági tag van jelen.  
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1.) Elıterjesztés a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételeinek biztosításáról 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
2.) Elıterjesztés az Önkormányzat földhasználatával kapcsolatos 2011. évi ıszi  
      munkákról és költségeirıl 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
3.) Elıterjesztés a Kiskunsági Nemzeti Park által felajánlott égerfa kitermelésére 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
4.) Elıterjesztés a Holt-Tisza állami tulajdonú részének önkormányzati tulajdonba  
      vételének kezdeményezésére 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az ismertetett napirendi pontokat. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
egyetértett.  
 
1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételeinek biztosításáról. 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szeptember 22-i testületi ülésen tárgyaltuk ezt az anyagot. A tárgyi feltételekrıl döntött a 
testület.  
A személyi feltételek megteremtésével kapcsolatban Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri 
Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Irodája állásfoglalás kérése céljából 
megkereste a Nemzeti Erıforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások 
Fıosztályát állásfoglalás kiadása céljából. A Nemzeti Erıforrás Minisztérium Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgáltatások Fıosztálya a kormányhivatal által meghatározott és 
szükségesnek tartott szakmai létszámot helyesnek és szakmai szempontból szükségesnek 
tartja. A megemelt óraszámban foglalkoztatott családgondozó mellett szükséges még 
családgondozó, pszichológus, jogász, fejlesztı pedagógus alkalmazása. 
Az elızı testületi ülés óta volt egy kistérségi megbeszélés, ahol Kunszállás és Tiszaalpár 
önkormányzata nem vállalta ennek a többletköltségnek a finanszírozását, Kunszállás pedig 
kilép ebbıl a feladatellátásból. A határozat-tervezetünk arról szól, hogy saját költségvetésünk 
terhére biztosítanánk a gyermekjóléti szolgáltatás szabályszerő mőködéséhez szükséges 
168.600,- Ft személyi kiadások többletköltségét december 31-ig.  
Kérdezem polgármester urat, kívánja –e kiegészíteni az elıterjesztést. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Legutolsó testületi ülésen errıl tárgyaltunk és akkor is az volt a véleményem, hogy ugyan 
feladatként ezt a jogszabály leírja, viszont pénzt nem ad rá. Így nem tudjuk felvállalni, mert 
nem csak ez az egy ilyen feladatunk van, amire pénzt nem kapunk. Úgy döntött a Képviselı-
testület, hogy nem támogatjuk. Van egy másik probléma is, hogy év közben egy ilyen döntést 
meghozni azt jelenti, hogy az egész mőködését, például a KAPOCS intézménynek  
felborítjuk, ezért azt javaslom, hogy november és december hónapra szavazzuk meg a 
támogatást. Annál is inkább, mert várható jogszabályi változás ezen a területen, amit még 
nem tudunk. Talán ez a két hónap elegendı lesz arra, hogy egyrészt megismerjük a 
jogszabályi változást, másrészt pedig tudunk dönteni abban a tekintetben, hogy maradunk a 
kistérségben, vagy önállóan kívánjuk ellátni a következı idıszakban, vagy más megoldást 
keresünk.  
A kért feladatok közül a jogászt tudjuk biztosítani, megbeszéltük Dr. Csernus Tibor képviselı 
úrral. Az iskolával is egyeztettem, tudnak ık is biztosítani pedagógust aki ezeket a feladatokat 
ellátná. 
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Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
Egyetértek azzal, ami a határozat-tervezetben szerepel, december végéig mindenképpen 
javaslom biztosítani a többletköltséget. A kilépést nagyon megfontolásra javasolnám a 
Képviselı-testületnek. Az iskolában és az óvodában eddig is dolgoztak fejlesztı 
pedagógusok. A jogászt mindenképp javaslom, ez eddig is kellett volna szerintem. A 
pszichológus is szükséges.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezt a feladatot vélhetıen késıbb is külön kívánják az iskolától megoldani, holott véleményem 
szerint ez egy klasszikusan iskolai feladat. Nem igazán érthetı, hogy miért választják el, 
hiszen ugyanazt a feladatot látják el az iskolában és külön még ugyanazt végigcsinálni, nem 
nagyon érthetı.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételeinek biztosításáról szóló 
elıterjesztést. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
160/2011. (X. 26.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételeinek 
biztosításáról szóló elıterjesztéssel egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

============== 
 
2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés az Önkormányzat földhasználatával kapcsolatos 2011. évi ıszi 
                 munkákról és költségeirıl. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az elıterjesztésben három területrıl van szó. Az egyik a napraforgó helye 10,1 ha, a másik a 
Pedagógus föld 4,6 ha, a harmadik a Nagylapos 2 ha. A költségeket mindenki látta az 
elıterjesztésben.  
Annyit szeretnék hozzáfőzni, hogy hivatalosan a q-t már nem szabadna írni, mert tonna van 
vagy kg. Az MPK szerintem NPK mőtrágya. A mőtrágya felhasználásnál a szükséges 
mennyiség, az nem szükséges, hanem tervezett mennyiség.  
A Pedagógusföldön mi volt az elıvetemény? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Gabona. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A 3. táblával kapcsolatban a múlt hét hétfın úgy egyeztünk meg, hogy abba gabonát teszünk, 
mert nagyon tarackos. Azt javaslom, hogy ezt is búzával vessük be.  
A Pedagógusföld 4,6 ha maradna ıszi szántás. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A volt Pedagógusföldbe majd eldöntjük, hogy mit tegyünk, mert beszéltünk a konyhára való 
termelésrıl is.  
 
Bartucz István, településüzemeltetı: 
 
A múltkori egyeztetés óta annyi változás lett, hogy volt egy kis csapadék, ami lehetıvé tette a 
szántást. Javaslom, hogy ez maradjon csak ıszi szántás. Késıbbi megbeszélés tárgyát képezi 
majd a közmunkaprogrammal összehangolva, hogy tavasszal milyen vetést tegyünk bele. 
Javaslom, hogy a 2-es és 3-as tábla maradjon meg tavaszi vetésnek, a gabonával már el is 
vagyunk egy kicsit késve, ilyen jelentıs költségeket túl nagy kockázat volna beletenni.  
 
 Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
A 2. táblánál a földhasználat bejelentése fel van tüntetve költségként. Ezek szerint az 1. tábla 
vonatkozásában a földhasználat bejelentése megtörtént.  
 
Bartucz István, településüzemeltetı: 
 
Az utolsó két mondat utal erre; eldöntendı kérdés, hogy a kft. vagy az önkormányzat 
hasznosítsa tovább a földet. Az önkormányzatnak van MVH regisztrációs száma 
napraforgónál. Ott a támogatás 50 %-át meg is kapta az önkormányzat, ami a késıbbiekben 
automatikusan jönni fog, meg is van igényelve. Az új táblánál a földhasználatot most vettük 
vissza. A 2012-es gazdasági év illeti az önkormányzatot, ehhez szükséges, hogy legkésıbb 
január 1-jéig a földhasználat be legyen jelentve. El kell dönteni, hogy a vetımagot a kft. 
részére vagy az önkormányzat részére vásároljuk. Ha az önkormányzat nevére vásárolunk, 
akkor van regisztrációs számunk, ha a kft. nevére, akkor regisztrációs számot kell igényelni, 
ami egy hosszabb folyamat. Ezért javaslom, hogy az önkormányzat számlájára vegyük a 
vetımagot.  
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
A 3. tábla vonatkozásában mondanám, hogy mivel ez mővelés alól kivett belterület, építési 
telekrıl van szó, biztos, hogy ilyen módon mezıgazdasági támogatás sem vehetı rá igénybe. 
Tekintettel arra, hogy az kifejezetten mezıgazdasági területekre igényelhetı. Ott bármilyen 
termelést fogunk folytatni, konkrétan arra a területre vonatkozóan nem tudunk igényelni 
támogatást.  
Szintén a 3. táblához kapcsolódna, hogy a szántás következtében nagy mennyiségő ragadós, 
csúszós sár került az útra. Mielıtt teljesen szét lenne taposva, célszerő lenne letakarítani az 
útról.  
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Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
Mindannyian tudjuk, hogy a tavalyi földmővelési árak 70-72 eFt/ha volt. A jelenlegi gázolaj 
árak mellett nem tudom elképzelni, hogy bele fog így férni a megadott költségekbe.  
 
Bartucz István, településüzemeltetı: 
 
Van kölcsönkért eke, ami jelentıs mértékben csökkentette a költséget, így a tegnapi 
szántásnál csak üzemanyag ár merült fel.  Ha szolgáltatásként végzi valaki, sokkal többe 
került volna. Ez bele van kalkulálva a költségvetésbe.  
A megváltozott idıjárási viszonyok miatt az 1. táblát most le tudjuk zúzni és fel tudjuk 
szántani, a kétszeri tárcsázás ugyanannyiba kerülne. Mindenképpen indokolt lenne a szántás, 
utána bevetni búzával. A múltkor ennek még az esélyét sem láttuk.  
 

Dr. Vancsura Zoltán bizottsági tag 17,35 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy az 1. táblánál a zúzás, szántás, mőtrágyaszórás és utána a búza 
vetése el legyen végezve.   
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
161/2011. (X. 26.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetért azzal és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra,  hogy az 1. táblánál a zúzás, szántás, mőtrágyaszórás és utána a búza vetése el 
legyen végezve.  
 

================== 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a 2. tábla, a Pedagógusföldön lévı 4,6 ha-os területen ıszi 
mélyszántás történjen, annak a majdani növénykultúrájáról a téli idıszakban döntsünk.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
162/2011. (X. 26.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetért azzal és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra, hogy a 2. tábla, a Pedagógusföldön lévı 4,6 ha-os területen ıszi mélyszántás 
történjen, annak a majdani növénykultúrájáról a téli idıszakban döntsön.  
 

================= 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a 3. tábla, a Nagylaposon lévı 2 ha-os terület is búzával legyen 
bevetve. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
163/2011. (X. 26.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetért azzal és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra, hogy a 3. tábla, a Nagylaposon lévı 2 ha-os terület is búzával legyen bevetve.  
 

================= 
 
Bartucz István, településüzemeltetı: 
 
Egy kiegészítést szeretnék tenni ezzel kapcsolatban. Amennyiben ilyen módosító javaslatot 
teszünk, akkor azt tudni kell, hogy az idei költségvetésbe a 2 ha-ra a búza vetımag ára nem 
volt benne. Kb. 6 q búza vetımag árát még be kell tervezni.  
 
 
3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a Kiskunsági Nemzeti Park által felajánlott égerfa kitermelésére 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A múlt hét hétfıi elızetes megbeszélésünkön ezt már átbeszéltük. Az elıterjesztésben az áll, 
hogy 1000 m3-t vállalnánk fel kitermelésre.  2012. március hónap végéig kellene megoldani a 
fakitermelést. 2.500,- Ft/m3 + Áfa az ára ennek a fának és 3.125.000,- Ft költséget jelent a 
2011. év költségvetés tartalékából.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha a bizottság javasolja és a testület elfogadja akkor a szerzıdésben a vis majorra fontos 
kitételeket kell tenni. Részint ez olyan terület, hogy lehet árvíz is, ha nem tudjuk a határidıt 
tartani, akkor ne kötbérezzenek bennünket. A másik nagyon fontos dolog, hogy csak olyan 
területet tudunk majd elfogadni, ahonnan ki tudjuk hozni a fát. Ez a másik olyan pont, amit 
rögzíteni kell majd a szerzıdés megkötésekor.  
 
Dr. Taricska Tibor, bizottsági tag: 
 
Az elıttünk álló 5 hónap javarészt hideg és havas lesz várhatóan. Lehet -20 fokos hideg, de 
lehet +10 fokos idı is. Reális az, hogy 1000 m3-t ki lehet termelni? 
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Bartók István, alpolgármester: 
 
A múltkori megbeszélésen kiszámoltuk, hogy az 1000 m3 fa, az kb. 40 kamionnyi. 5 hónap 
alatt megoldható.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
10 m3/nap, azt jelenti, hogy naponta 70 q fát kell kihordani, ami nem kevés. Ezek az emberek 
4 órát dolgoznak naponta. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Miért ragaszkodnak ehhez a márciusi idıponthoz, nem lehet ezt kitolni? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azért mert szeretnék utána beültetni ıshonos fákkal. Azért mondtam, hogy a vis majort 
többszörösen meg kell erısíteni, mert ha az idıjárás olyan lesz, akkor nem lehet csinálni. 
 
Bartucz István, településüzemeltetı: 
 
Dr. Taricska Tibor bizottsági tag jól tette fel a kérdést. Tudni kell, hogy a személyi, tárgyi 
eszközfeltételeknek meg kell felelni. Meg kell nézni, hogy a megközelíthetıség, 
kiszállíthatóság hogyan oldható meg. Optimális feltételek mellett meg lehet csinálni, de meg 
kell nézni, hogy van –e olyan föld, ahol keresztüljárunk, a másik, hogy a gépi eszközökkel 
hogyan állunk. A harmadik pedig a személyi feltételek. Most van 30 közmunkás, viszont pont 
amikor a fát kellene kitermelni, akkor csak 8-10 személy lesz. Nekik a fizikumukat és a 
28.600,- Ft-os fizetésüket nem lehet összehasonlítani azzal a munkással, akinek fix fizetése 
van és egészséges. Itt nem én döntöm el, hogy kit fogadjak fel erre a munkára, azokkal az 
emberekkel kell dolgozni, akik vannak. Ezt ennyi idı alatt fizikai képtelenség megoldani 
ilyen feltételek mellett.  
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
60-70 q fáról beszélünk, két ember megcsinálja egy nap alatt. 
 
Bartucz István, településüzemeltetı: 
 
Nem csak a kivágásról van szó, hanem a szállításról és rakodásról. Nincs kocsink. Be kell 
tervezni, hogy honnan fogunk gépet bérelni és annak a bérleti díját.  
A szakirodalom szerint ennek a fának a nyárfától jobb minıségő a főtıértéke, de nem viszik 
jobban, mint a másik fát. Ezt be kell tárolni és a tárolási helyrıl is dönteni kell. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A végén nem lesz ez annyira olcsó, de mindenképpen egy lehetıség. Nem csak annak a 8 
embernek, hanem azt gondolom, hogy be kéne vonni mindazokat, akik a településen fát 
igényelnek. Fát csak úgy kapna, amennyiben részt vesz a kitermelésében, feldolgozásában. 
Csak az kapna segély címén fát, aki erre kimondottan rászorul, például mozgásában 
korlátozott. Jól meg kell szervezni, ha ez beindul, utána úgy gondolom fog mőködni.  
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Bartók István, alpolgármester: 
 
Odaadhatnánk a lakosságnak is, ha azt mondanánk, hogy 3.125,- Ft/m3-ért elviheti, nem 
vagyok benne biztos, hogy nem fogyna el az a 4000 m3 fa.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt is figyelembe kell venni, hogy a településen nagyon kevés a fa. Nagyon kevés embernek 
van erdıje. Ez egyre inkább nagy gond lesz, ahogy emelkednek a gáz árak, úgy fog emelkedni 
a fa ára is. Az égeres a településé volt. A Nemzeti Park felé az volt a kérésem, hogy amit itt 
hasznosítani lehet a Nemzeti Park területébıl az itt maradjon nálunk. Ezért is ajánlották fel 
elsıként nekünk. A megközelítése, a fa kihordása nem éppen ideális, de mégis itt van nekünk. 
Azt azért látjuk, hogy az elızı években, évtizedekben is az emberek ezeket a száraz fákat 
összeszedték. Ez volt a fı tüzelıje az alpári szegényebb rétegnek. Az úgymond meg lett tiltva, 
hogy a Rétrıl száraz fákat hozzanak, mert a madarak nem tudnak hol ülni. Úgy gondolom, 
hogy nagyon fontos az, hogy az embereknek tüzelıje legyen. Tele van száraz fával végig az 
egész. Egy-egy száraz fa valóban kell a madaraknak, de nem kéne végig az egész parton. 
Ennek a kitermelését is fogom kérni a Nemzeti Parktól.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Hogy tudnánk azt megoldani, hogy ez a fa itt maradjon a faluban? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Úgy, hogy ha mi termeljük ki. Ha nem mi, akkor ezt is elviszik. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A lakosság ezt nem tudja, hogy ez a lehetıség van. Biztos, hogy rengeteg olyan család lenne, 
aki bevállalná. 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
A lakosságnak évekig nem tudnánk ilyen lehetıséget adni, mint most. 
 
Bartucz István, településüzemeltetı: 
 
Nincs tisztázva, hogy melyik fát lehet kivágni. A lakosság azt vágja ki, amire neki van 
szüksége, nem pedig azt, amit a természetvédık megengednek. Erre vigyázni kell.  
 
Dr. Taricska Tibor, bizottsági tag: 
 
A szerzıdéskötésnek van határideje? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
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Ha a testület megszavazza, akkor a Nemzeti Parkkal köthetı a szerzıdés, de lehet azt is 
csinálni, hogy a következı testületi ülésre a szerzıdést behozzuk és akkor dönt a testület, 
Addig az apróbb részleteit is fogjuk ennek tudni.  
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
Azért mégis csak abban bízok, hogy ennek a természetvédelmi területnek a kezelıi átesnek 
egy szemléletváltáson ezzel kapcsolatban. El kellene dönteni, hogy az élıvilághoz járulunk 
hozzá, vagy a halott világhoz. Pár évvel ezelıtt több volt az élı fa, amit megjelöltek 
kivágásra, mint a száraz. Ezeket az embereket vissza kéne vinni a régi világba, amikor 
gyönyörő volt a Tisza part, de száraz fát nem lehetett találni és ez így volt rendjén.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt javaslom, hogy errıl a szerzıdés megismerése után döntsünk véglegesen.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérem jegyzı asszonyt, hogy ismertesse az erre vonatkozó határozat-tervezetet. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság egyetért azzal és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park által égerfa kitermelésre felajánlott 4000 m3 
mennyiségbıl 1000 m3 égerfa kitermelésének vállalásáról a szerzıdéstervezet ismeretében 
döntsön.  
Felkéri a polgármestert, hogy a következı testületi ülésre a szerzıdés tervezetét terjessze be.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a jegyzı asszony által ismertetett határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 
164/2011. (X. 26.) sz. bizottsági határozat: 
 
 A Pénzügyi és Gazdasági bizottság egyetért azzal és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park által égerfa kitermelésre felajánlott 4000 m3 
mennyiségbıl 1000 m3 égerfa kitermelésének vállalásáról a szerzıdéstervezet ismeretében 
döntsön.  
Felkéri a polgármestert, hogy a következı testületi ülésre a szerzıdés tervezetét terjessze be.  
 

================ 
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4.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a Holt-Tisza állami tulajdonú részének önkormányzati tulajdonba 
                 vételének kezdeményezésére. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Polgármester úrnak átadom a szót. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Többször beszéltük már, hogy a Holt-Tisza kérdésének a megoldásához vezetı egyik út, ha a 
Holtágnak nincs három tulajdonosa. Ha az állami tulajdont átvennénk, akkor két tulajdonos 
maradna, a két önkormányzat. Azt látjuk, hogy az állam ad át kérésre az önkormányzatoknak 
földterületeket. Vízrıl ugyan még nem olvastam, de meg kell próbálni. Tiszasas is támogatja, 
hogy kezdjük el az ilyen irányú tárgyalásokat.  
Ami vita tárgya lehet – amennyiben pozitív döntés születne – az, hogy milyen legyen az 
önkormányzat aránya ebben. Azért gondolom a jelenlegi arányt, mert valamikor az ısök ezt 
valamilyen ok miatt kialakították, ezt el kéne fogadnunk. Sokkal nagyobb beleszólásunk lenne 
ebben a kérdéskörben.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérem jegyzı asszonyt, hogy ismertesse az erre vonatkozó határozat tervezetet. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı:  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Holt-Tisza állami tulajdonrészének az önkormányzatok 
tulajdonába vételének kezdeményezésével egyetért. Javasolja a Képviselı-testületnek, hogy  
bízza meg a polgármestert, hogy ebben a tárgyban tárgyalásokat folytasson, amennyiben a 
tulajdonba vételi eljárás során pénzügyi kihatással járó döntés meghozatala szükséges, azt 
soron kívül terjessze a Képviselı-testület elé.  
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Meg van említve, hogy Tiszasas is egyetért ezzel a kérdéssel, de ık is tárgyalták ezt? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen, volt testületi ülés errıl. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
A két polgármester úr lesz a felhatalmazott, vagy ott is a polgármester úr? 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Vélhetıleg a polgármester úr, mert ott már a korábbi felhatalmazása is úgy szólt a 
polgármesternek, hogy bármilyen Holtággal kapcsolatos ügyben eljárhat.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a jegyzı asszony által ismertetett határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
165/2011. (X. 26.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Holt-Tisza állami tulajdonrészének az önkormányzatok 
tulajdonába vételének kezdeményezésével egyetért. Javasolja a Képviselı-testületnek, hogy  
bízza meg a polgármestert, hogy ebben a tárgyban tárgyalásokat folytasson, amennyiben a 
tulajdonba vételi eljárás során pénzügyi kihatással járó döntés meghozatala szükséges, azt 
soron kívül terjessze a Képviselı-testület elé.  
 

=============== 
 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel több napirendi pont nincs, a bizottsági ülést 18,04 órakor bezárja.  
 

K.m.f. 
 
 
 
 

/:  Kovács Zoltánné  :/                                         /:  Barna Sándor  :/ 
                         jegyzıkönyvvezetı                                             bizottság elnöke 

 


