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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 207-30/2011/P. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági          
               Bizottságának 2011. december 12-én tartott ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Barna Sándor, Csernák Csilla, Dr. Csernus Tibor, 
                       Kacziba Sándor, Dr. Puliusné Sárdi Mária, 
                       Dr. Vancsura Zoltán,  (6 fı bizottsági tag) 
                       Dr. Vancsura István polgármester 
                       Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
                       Bartók István alpolgármester 
                       Ajtai Elemérné CKÖ elnöke 
                       Kontra György Trió Tv részérıl 
                       Németh Péter szakértı 
                       Gibárszki Sándorné iskolaigazgató 
                       Kelemenné Utasi Melinda gazdasági vezetı 
                       Baranyi Lajos Baranyi Kft. részérıl 
                       Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
 
Bejelentéssel távollevı bizottsági tag: Dr. Taricska Tibor 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, 16,44 órakor megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes, 6 fı bizottsági tag van jelen. 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra, az alábbi változtatásokkal és kiegészítésekkel:  
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
 

1.   Baranyi Lajos ügyvezetı kérelme részletfizetés kérelme tárgyában 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
2. Elıterjesztés a területfejlesztési szakértıi megbízás meghosszabbítása tárgyában 

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

3. Elıterjesztés a Tanyafejlesztési Program pályázat eredményességérıl 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
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4. Tájékoztató Európai Uniós pályázatokról 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

5. Elıterjesztés a „Tiszaalpár, helyi piactér létesítése és helyi termékek piacra jutásának                    
      elısegítése” megnevezéső projekt keretében megvalósítani szándékozott építési beru- 
      házás kivitelezıjének kiválasztására közbeszerzési eljárás megindításáról, és az aján- 
      lattételi felhívás elfogadásáról 

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

6. TRIÓ-MÉDIA-KISKUNFÉLEGYHÁZA Médiaszolgáltató Kft. ajánlata 2012. évre  
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
7. Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.16.) Ktr. 

számú rendeletének módosítására 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

8. Elıterjesztés a települési folyékony hulladékkezelésre vonatkozó közszolgáltatásról 
szóló 11/2010. (VI.17.) Ktr. számú rendelet módosításáról 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
9. Elıterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

9/2008. (IX.19.) számú rendelet módosításáról 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
10. Elıterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulással kötött megállapodás a földhasználati jogról  
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
11. Elıterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodás 1. számú módosítása elfogadása 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
12. Elıterjesztés KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelő „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun 

Megyei Ivóvízminıség-javító programhoz kapcsolódó Eu Önerı Alap pályázathoz 
szükséges saját erı biztosításáról 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
13. Elıterjesztés a „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás  

Társulási Megállapodásának 6. számú módosítása” tárgyában 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
14. Elıterjesztés a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételeinek biztosításáról 

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

15. Javaslat a Képviselı-testület 2012. I. félévi munkaprogramjára 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

16. Elıterjesztés haszonbérleti szerzıdés módosítására 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
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17. Sportegyesület kérelme 
      Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
18. Tájékoztató az önkormányzati társulások 2011. évi tevékenységérıl, a társulási célok 

megvalósításáról 
      Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
19. Elıterjesztés a Tiszaalpári Hírmondó szerkesztıi feladataira vonatkozó megbízási 

szerzıdés meghosszabbítására 
      Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
20. Elıterjesztés Tiszaalpár Hunyadi u. 45. sz. alatti ingatlan cseréjére  
      Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
21. Elıterjesztés bontási munkálatok elvégzésére 
      Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
22. Tiszaalpári Faluvédı- és Szépítı Egyesület Elnökének kérelme 
      Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
23. Egyéb bejelentések 

  
24. Külföldi tanulmányok támogatása iránti kérelem (zárt ülés) 

             Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az ismertetett napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a javasolt napirendi pontokkal és kiegészítésekkel 
egyhangúlag egyetértett.  
 
1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Baranyi Lajos ügyvezetı kérelme részletfizetés kérelme tárgyában 
                (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Baranyi Lajos ügyvezetı úr juttatott el egy levelet a polgármester úr részére, amelyben a 
szolgáltató házon belül a pékségre a vételi szándékát bejelenti. A jelenlegi gazdasági helyzetre 
hivatkozva nem tudja egy összegben kifizetni, így kéri, hogy a részletfizetés lehetıségét 
biztosítsa számára a Képviselı-testület.  
 
Baranyi Lajos, Baranyi Kft. képviseletében: 
 
A jelen gazdasági helyzet miatt ez most jelentıs összeg lenne részünkrıl kifizetni, ezért 
kérném a részletfizetést.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 



 5 

 
Magunkat is hibásnak tartom abban, hogy egyáltalán ilyen kérelmet be lehet nyújtani a 
Képviselı-testületnek. Sajnos a pályázati felhívásban szerepel az a gondolat, hogy a testület 
bizonyos feltételek mellett biztosítja a részletfizetés lehetıségét a vásárlók számára, viszont 
az a véleményem, hogy az önkormányzat az nem egy bank. Nekem már azzal is komoly 
problémáim voltak, hogy eladásra föl legyen ajánlva, a részletfizetést ezért nem tudom 
támogatni.  
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Tekintettel arra, hogy helyi dolgozók vannak az üzletben, magam részérıl fél éves 
idıtartamra tudnám javasolni a részletfizetési kedvezményt Baranyi úrnak.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Okos és helyes döntés volt eladni ezeket az üzlethelyiségeket. Jelen gazdasági helyzetben a 
fél éves idıtartam szerintem is méltányos dolog, ezt szeretném támogatni.  
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
Szeretném az elnök úr véleményét erısíteni. Az igaz, hogy jelen helyzetben a gazdasági 
helyzetre mindent rá lehet fogni, de akkor, amikor elhatározták a szándékukat, akkor már 
benne volt a pakliban, hogy milyen anyagi helyzetben vannak. Sajnos az önkormányzat 
anyagi helyzete sem jobb. Azt javaslom, hogy egy összegben legyen kifizetve. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Az elsı részletrıl, amit be tudnának vállalni, még nem nyilatkoztak.  
 
Baranyi Lajos, Baranyi Kft. képviseletében 
 
Egyenlı részletfizetésre gondoltunk. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A 6 havi elfogadható? 
 
Baranyi Lajos, Baranyi Kft. képviseletében: 
 
Két nap gondolkodási idıt kérnénk. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kedves Uram! Mi azt a gesztust tettük Önök felé, hogy meg sem lett az épület hirdetve, tálcán 
nyújtotta a lehetıséget a Képviselı-testület Önöknek és még mi hitelezzünk? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
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Amennyiben a 6 hónapot megszavazza a testület és a részletfizetést sem tudja vállalni, akkor 
az önkormányzat nem tud mit csinálni, mint újra meghirdeti. Nyilván akkor már szabad piaci 
árral és vélhetıleg ez az összeg még több lesz.  
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Tudtuk volna értékelni, ha olyan jön el az ülésre, vagy a holnapira, aki itt és most tud dönteni.  
 
Baranyi Lajos, Baranyi Kft. képviseletében: 
 
Holnapra tudunk válaszolni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja Bartók István alpolgármester módosító javaslatát, miszerint a Baranyi 
Sütıipari Kft. részére 6 hónapos részletfizetési kedvezmény legyen biztosítva. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– nem fogadta el a javaslatot. 
 
Szavazásra bocsátja, hogy részletfizetést nem tud biztosítani az önkormányzat, a kifizetés egy 
összegben történjen meg, a Baranyi Sütıipari Kft. részérıl. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
–nem fogadta el a javaslatot.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Holnap, a testületi ülésen lesz ebben a napirendi pontban döntés.  
 
2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a területfejlesztési szakértıi megbízás meghosszabbítása tárgyában 
                (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
2011. július 1-jétıl december 31-ig szól Németh Péter úr megbízási szerzıdése. Szépen le 
vannak írva az elvégzett munkák, feladatok. Van egy vállalkozói szerzıdés tervezet is az 
elıterjesztésben. Abban kellene nekünk dönteni, hogy a továbbiakban milyen formában, 
illetve milyen határidıig bízzuk meg Németh Pétert. 
Az látszik a leírtakból, hogy ha a piac pályázatunk meghiúsult volna, akkor komoly 
problémáink lennének. Megkérdeztem egy hasonló munkát végzı szakembert, mint a Péter, 
aki elmondta, hogy ami itt le van írva, abban nincs kifogásolni való. Ezek a munkák valóban 
igénylik azt az idıráfordítást, amit leírt a Péter és nem is olyan egyszerő dolgok ezek, az ı 
elmondása szerint. Viszont a július 26-i bizottsági ülésen 20 eFt-ért ült itt a Péter. 17,10 
órakor kezdıdött az ülés, 18,30 órakor lett vége a piaccal kapcsolatos napirendi pontnak. 
Utána még volt olyan, ami a Pétert érintett, igaz nem közvetlen a piacos napirendi pont után.  
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Szívesen látunk itt Péter, örülünk, hogy itt vagy, de egy határt kéne húzni, hogy meddig 
fizetjük az ittlétedet. 44 túlórád van november hónap végéig, összesen 920 eFt, ahol most 
tartunk a kifizetésben, 945 eFt lett beütemezve a második félévre. 
Az is látszik az elıterjesztésbıl, hogy a polgármester úrral igen jó kapcsolatot ápolsz, az kell 
is, mert anélkül nem mőködik a dolog. Többször említed a polgármestert, látszik, hogy a 
viszony jó.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Ebbıl csak egy látszik, hogy a személyeskedéstıl sem mentes vélemény egy kicsit 
elıkészített volt. Remélem, hogy valakit tud is a Péter helyett javasolni az elnök úr. Nem 
tudom hány Európai Uniós pályázat volt már a kezében, tudja –e, hogy mennyi munkával jár 
egy ilyennek az elıkészítése, áttanulmányozása. Itt meg lehet 5 perc alatt szavazni, de a 
döntés elıkészítés az egy nagyon komoly folyamat. Én inkább meg szeretném köszönni a 
Péternek az eddigi munkáját. Ilyen anyagokat eddig még soha nem kaptunk. Fél év alatt 
összehozni nekünk ilyen nyertes pályázatot, azt mindenképpen nagyon meg kell köszönni.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Azt említette képviselı társam, hogy valakit javasolnom kéne Németh Péter helyett. Abban az 
esetben kellene javasolnom, ha kimondtam volna azt, hogy részemrıl nem tartok tovább 
igényt a szolgáltatásaira. Mivel ezt nem mondtam, így nem kell senkit javasolnom helyette.  
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
Annyit szeretnék mondani, hogy a Péter munkájára mindenképpen szükség van, de ez jelen 
pillanatban is egy csapat munkája. Végzi a munkáját, de nem egyedül. Ha Bársony Lajos 
aljegyzı úr, Ajtainé Marika nem lenne mellette, az ı munkája sem lenne ilyen látványos. 
Lehet, hogy lesz késıbb olyan látványos pályázat, amire azt mondjuk, hogy ezt nem tudta 
volna más megcsinálni, de jelen pillanatban segítséggel végzi a munkáját. 
 

Dr. Puliusné Sárdi Mária bizottsági tag 17,10 órakor távozott a bizottsági ülésrıl, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 

 
 
Csernák Csilla, bizottsági tag: 
 
A 100 eFt + Áfa az én meglátásom szerint egy reális ár a Péter számára. Az lenne a kérdésem, 
hogy amik elébünk kerülnek, azok csupán azok a pályáztok, amik Tiszaalpár számára 
reálisak, vagy a polgármester úrral egy erıs szőrést végeztek? 
 
Németh Péter, szakértı: 
 
Csak ami szóba jöhet, az kerül a bizottság, illetve a testület elé. 
 
Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Volt ez a KEOP 2011.4.9.0. sz. épületenergetikai pályázat. Ezzel kapcsolatban nincs semmi 
az anyagban, még az Uniós pályázatokkal kapcsolatos anyagban sem. Ezzel kapcsolatosan 
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tudna –e néhány szót mondani? Ezzel foglalkoztak –e, áttekintették –e és ha át volt tekintve, 
akkor miért nem került be a képbe, hogy ezzel foglalkozni kéne? 
 
Németh Péter, szakértı: 
 
A KEOP 4.9.0. sz. pályázat egy épületenergetikai fejlesztési pályázat, azon belül is a komplex 
típusú. Ami azt jelenti, hogy nem engedi a pályázat a szigorú mőszaki tartalma szerint egy 
konkrét probléma megoldását, hanem teljes épületenergetikai felújítást kér. Ezért is van az, 
hogy a nagyságrendje a vissza nem térítendı támogatási igénynek bıven az óvoda tervezett 
főtéskorszerősítése fölötti tétel. 250 millió Ft-ig lehet elmenni támogatási igényben, erre kell 
rátenni az önkormányzati 15 %-os önerıt, tehát viszonylag egy komoly tervezési feladat, így 
lehet egy épületet teljesen felújítani kívül, belül. Ennél a pályázatnál az lehetetleníti el 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat részvételét, hogy egy korábbi nemzeti pályázat, 
aminek a neve Szemünk Fénye Program volt, az elızı ciklus alatt került megnyerésre és 
világítástechnika fejlesztése volt a tartalma, illetve a központi főtés részleges modernizációja. 
Egy olyan szerzıdés köttetett egy kivitelezı céggel, hogy a főtéskorszerősítés 10 éves 
szerzıdéshez kötött és addig más beruházás ezen a területen nem pályázható. Ez a pályázat 
kizáró feltétele a KEOP-nak, ezért nem került szóba. Az épületenergetikai KEOP pályázatok 
jelenleg fel vannak függesztve, a meghirdetésük jövı év elsı negyedévére jelzett.  
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
A Szemünk Fénye Programmal kapcsolatban az esetleg vizsgálatra került –e, hogy ennek 
bármilyen szintő bezárását kezdeményezhetjük –e? Az iskola vonatkozásában sem mőködött 
ez a bizonyos épületenergetikai kérdéskör? 
 
Németh Péter, szakértı: 
 
Ez nem pályázattechnikai kérdés, ez egy jogi kérdés, hogy egy meglévı szerzıdést hogyan 
lehet felbontani. Az iskolánál sem lehet hozzányúlni a főtéshez, mert ott a világítás volt a 
Szemünk Fénye Program lényegi eleme, ez egy keretszerzıdés, innentıl kezdve jogi kérdés.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kétfelé választanám a hozzászólásomat. Az egyik a stílus. Próbáljunk meg elvonatkoztatni 
mindenféle egyéb érzelmektıl, függetlenül attól, hogy ki ül itt. Kérem, hogy az ilyen 
megnyilvánulásoktól tartózkodjunk a továbbiakban.  
A másik a szakmai rész. Eredetileg a Németh úr megbízatását a ciklus végéig gondoltam, 
mert ahhoz, hogy mi le tudjunk tenni az asztalra bármit és tudjunk tervezni elıre, ez hosszú 
idıtartamot vesz igénybe. Egy ilyen felkészültségő szakértı, mint a Németh úr, tudna segíteni 
folyamatosan végig. Kimondottan Péter kérésére került bele az 1 év. Látja, hogy nagy a 
bizalmatlanság a képviselık egy részérıl irányába, amit én nem értek, mert az anyagok, 
amiket elkészít, önmagukért beszélnek. Éppen a piac pályázat a bizonyíték, aminek azért nagy 
részét Péter készítette. El kell azon gondolkodni, hogy helyben akarunk topogni, vagy meg 
akarunk valósítani olyan dolgokat, amihez ilyen mértékő szakértelem kell, mint ami a 
Péternek megvan. Arra kérném a bizottság tagjait, hogy az 1 éves hosszabbítását Péternek 
szavazzuk meg.  
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
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Semmiféle olyan bizalmatlanság nem merült fel, ami végett ne lenne szükség a munkájára. 
Azt viszont tudomásul kell venni, hogy hat hónap múlva nem lesz semmi tartalék pénzünk és 
azt nem tudom, hogy még 2,5 évig ezt mibıl fogjuk finanszírozni. Nagyon várjuk a 
szennyvízpályázat elnyerését, de onnantól kezdve a céltartalék hat hónap alatt elfogy, utána 
tényleg el lehet gondolkodni. Ha valami ötletünk van, mindig mondjuk meg, hogy mibıl, ezt 
polgármester úrtól tanultam. Még mindig azt választom, hogy topogjunk helyben, de ne 
legyünk eladósodva.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nyilvánvaló, hogy fogynak a pénzek, de azért van a költségvetés, hogy megnézzük, hol 
tudunk még pénzeket megtakarítani. Azt gondolom, hogy ezen nem szabad spórolnunk, mert 
pont ez az, ami elıre visz. Nem javasolnám az egy helyben topogást, mert az a vállalkozás 
halála. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Lenne egy módosító javaslatom. 2012. június 30-ig hosszabbítsuk meg Németh Péter 
megbízási szerzıdését.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Én változatlanul azt mondanám, hogy a ciklus végéig hosszabbítsunk. 
 
Németh Péter, szakértı: 
 
Én egy évet kértem. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a módosító javaslatát, miszerint 2012. június 30-ig legyen 
meghosszabbítva Németh Péter megbízási szerzıdése. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta a javaslatot. 
 
Szavazásra bocsátja, a határozat-tervezetben szereplı dátumot, miszerint 2012. december 31-
ig legyen meghosszabbítva Németh Péter megbízási szerzıdése.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
nem fogadja el, a javaslatot.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a szavazatok alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
201/2011. (XII. 12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy Németh Péter 
megbízási szerzıdését 2012. június 30-ig fogadja el.  
 

=================== 
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3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a Tanyafejlesztési Program pályázat eredményességérıl 
                (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az elıterjesztést mindenki megkapta, melyben le van írva, hogy volt egy 52.915.611,- Ft-os 
támogatási igényünk, amelybıl 49.279.267,- Ft az elnyert Vidékfejlesztési Minisztériumi 
támogatás. Ez azt jelenti, hogy a betervezett 5.879.513,- Ft-ot meg kell emelni 3.636.344,- Ft-
tal. Így a módosított önkormányzati önerı 9.515.857,- Ft. Ez a pályázat de minimis típusú, ez 
miatt 2014. december 5-ig csak 5-10 millió Ft keret áll rendelkezésünkre, de ez nem azt 
jelenti, hogy a továbbiakban nem pályázhatunk. Ha az igényeltnél kisebb támogatást ítélnek 
meg, abban az esetben is a pályázati tartalmat kell megvalósítani, nem tudunk tartalmat 
csökkenteni.  
Arról kell dönteni, hogy az önerıt módosítjuk –e. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Elvártam volna az elnök úrtól, hogy legalább azt hozzáteszi, hogy örömmel jelenti be a 
bizottságnak, hogy nyert a pályázat. Tiszaalpár Nagyközség közel 40 millió Ft állami 
támogatást nyert a falu gazdaságát, a helyi érdekeket maximálisan segítı beruházáshoz. Én 
így kezdtem volna ezt az egészet, nem pedig onnan, hogy kell még 3 millió plusz.  
Meg szeretném köszönni a munkáját mindazoknak, akiknek a pályázat megalkotásában 
szerepe volt.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Én csak a tényeket közöltem. 
 
Szavazásra bocsátja az elıterjesztésben szereplı határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
202/2011. (XII.12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetért azzal és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra, hogy az Önkormányzat részére a Vidékfejlesztési Minisztériumtól biztosítandó 
49.279.267,- Ft (84%) összegő vissza nem térítendı állami támogatás felhasználása mellett, a 
„Tiszaalpár, helyi piactér létesítése és a helyi termékek piacra jutásának elısegítése” címő, 
TP-1-2011/597 VM pályázati azonosító számú projekt megvalósításához az Önkormányzat 
9.515.857,- Ft összegő (16%) saját erıt biztosít 2011. évi költségvetésének terhére. Az 
önkormányzat a 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet 8.§ (7) bekezdése szerinti teljes pályázati 
tartalom megvalósítását vállalja. 
 

====================== 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Legyünk tisztában azzal, hogy a 49 milliót is elveszítjük, ha nem fogadja el a testület.  
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
A magam részérıl, hogy ebben tartózkodással szavaztam az, hogy ezzel a formájával az egész 
piac pályázatnak nem értettem egyet a kezdetektıl fogva. Elmondtam, hogy tartalmilag 
szerintem nem ilyennek kellett volna lennie, de továbbra is azt látom, hogy szükség van arra, 
hogy ez a pénz meglegyen.  
 
4.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Tájékoztató Európai Uniós pályázatokról 
                (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezek olyan pályázatok, amelyekre sajnos nem tudunk pályázni. Az elıterjesztésére azért 
került sor, hogy igenis ezeket felmértük, foglalkoztunk vele, de mindegyiknél le van írva, 
hogy miért nem tudunk rá pályázni. 
 
5.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a „Tiszaalpár, helyi piactér létesítése és helyi termékek piacra  
                jutásának elısegítése” megnevezéső projekt keretében megvalósítani szándékozott 
                építési beruházás kivitelezıjének kiválasztására közbeszerzési eljárás megindítá- 
                sáról, és az ajánlattételi felhívás elfogadásáról  
     Elıadó Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mindenki látta a közbeszerzési dokumentációt. Van –e ehhez a napirendhez hozzászólás? 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Meg van határozva a február 1. illetve május 11., ami a befejezés idıpontját az építkezésre 
vonatkozóan emeli ki. Ez viszonylag feszített tempó lesz és nagymértékben függ az 
idıjárástól is. A III.1.1) pontban szerepel a meghiúsulási kötbér. Javasolnám, hogy ezt 
lehetıség szerint 10 %-ban határozzuk meg. A III.1.2) pontban szerepelnek a részszámlák 
tételei. Itt az elsı részszámla 25 %-os készültségnél kerül kiállításra. Ez viszonylag kezdeti 
stádium, utána pedig csak 1 db végszámlára van lehetıség. Meg kellene fontolni, hogy egy 70 
%-os készültségnél még további részszámlát lehessen fenntartani. Adott esetben ezzel tudjuk 
segíteni azokat a kisebb volumenő vállalkozásokat is, akik nem biztos, hogy egyszerre 30-40 
millió Ft-ot meg tudnak majd hitelezni.  
Javasolnák még egy kecskeméti vállalkozást, akik legutóbb egy templomépítkezésben vettek 
részt, ez a Zsígó és Társa Kft. Kecskemét, Bárka u. 15. sz. székhellyel. 
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Németh Péter, szakértı: 
 
A III.1.1) pontban jelzett 5 %-ról 10 %-ra történı emelése a meghiúsulási kötbérnek 
szerintem semmilyen jogi akadálya nincs.  
A 25 %-os készültségnél történı részszámlához egy pályázati bel tartalom kapcsolódik. Úgy 
került benyújtásra a pályamő, hogy éltünk azzal a rendelet által biztosított lehetıséggel, hogy 
az elnyert támogatás 25 %-át a támogatási szerzıdés aláírását követı 15 napon belül 
elılegként megkapja az önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy a szerzıdéskötést követıen 
közvetlen kapott elıleget tudjuk majd odaadni a kivitelezınek azzal, hogy még a megfelelı 
önerıt is mellétesszük. Több részszámlának a beépítésére pedig az idı rövidsége miatt nem 
nagyon látom értelmét. Május 15-e a mőszaki átadás dátuma, a pályázattal való 
elszámolásnak június 30-a. Azért ilyen szigorú a kivitelezésnek a dátuma, mert az 
elszámoláshoz nekünk nem elég a mőszaki átadás-átvétel, hanem meg kell szerezni az 
üzemeltetési engedélyt is.  
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
A 25 %-os készültségi fok, az kb. egy három hetes munka, ami viszonylag korai stádiumot 
jelent. A maradékot ezek szerint majd valakinek egy összegben meg kell majd finanszíroznia. 
Egy kisebb vállalkozó esetleg azt fogja mondani, hogy nincs nagyságrendileg 30 millió Ft-ja, 
hogy ezt megfinanszírozza. Ne akarjunk kizárni kisebb volumenő vállalkozókat. 
 
Németh Péter, szakértı: 
 
A leggazdaságosabb az önkormányzat számára az egy részszámla ekkora összeggel és a 
végszámla azért van így kitalálva. Amit a képviselı úr gondol, hogy a szerényebb gazdasági 
erıvel rendelkezı vállalkozó is esélyhez jusson, akkor felhívom a figyelmét, hogy még egy 
ponton van fék az ajánlattételben, ez pedig a III.2.3) pont: az ajánlattételi határidıt megelızı 
36 hónapban legalább 1 db, legalább nettó 40 millió forint értékben teljesített magasépítés 
tárgyú megbízás.  
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Az, hogy valaki tudja ezt teljesíteni, az egy dolog. Ez egy javaslat volt, ha úgy gondolják, 
hogy ebben a mai világban mindenkinek van 30 millió Ft-ja, akkor nem kell vele foglalkozni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja Dr. Csernus Tibor bizottsági tag módosító javaslatát, mely szerint a 
meghiúsulási kötbér mértéke 10 % legyen és 70 %-os készültségnél további részszámlát 
lehessen fenntartani. Az ajánlattételre meghívást kapna még a Zsígó és Társa Kft. Kecskemét, 
Bárka u. 15. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
203/2011. (XII.12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a „Tiszaalpár, helyi piactér létesítése és helyi termékek 
piacra jutásának elısegítése” megnevezéső projekt keretében a piac építése tárgyú 
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közbeszerzési eljárás megindítását elrendelni javasolja a Képviselı-testületnek. Az egyszerő 
eljárás ajánlattételi felhívásával – az eljárásra vonatkozó, abban kidolgozott feltételrendszert 
elfogadva -, valamint az ajánlattételre meghívandó vállalkozások körének meghatározásával 
egyetért. Javasolja továbbá, hogy a meghiúsulási kötbér 10 %-os legyen és 70 %-os 
készültségnél további részszámlát lehessen fenntartani. Az ajánlattételre meghívni javasolja:  
Zsígó és Társa Kft. Kecskemét, Bárka u. 15. sz.  
 

===================== 
 
6.) Napiendi pont: 
 
    Tárgy: TRIÓ-MÉDIA-KISKUNFÉLEGYHÁZA Médiaszolgáltató Kft. ajánlata 2012. 
                évre. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Március 22-én döntöttünk arról, hogy április 1-jétıl december 31-ig a Trió Tv-vel szerzıdést 
kötünk, 100.000,- Ft+Áfa/hó díjért. Úgy gondolom, bebizonyították, hogy ezt a feladatot 
talpraesetten és jó el tudják végezni. Ez nem csak a mi véleményünk, hanem Tiszaalpár 
lakossága is pozitívan fogadta. Ezeket a mősorokat, amiket elkészítenek az interneten is meg 
lehet nézni. Havonta egy alkalommal Tiszaalpári Tükör címő mősor is készül. Segítettek a 
honlapunk megújításában is. Az elkövetkezendı idıben pedig próbálják a palettát szélesíteni, 
amiben Tiszaalpár szerepel. Új lehetıség a Rádió Smile, amelyben a Tiszaalpári történések 
meg fognak jelenni.  
A fıszerkesztı úr írja, hogy annak idején egy kicsit alulkalibrált volt az összeg, amilyen 
ajánlatot tettek. A mérlegnek két serpenyıje van. Az egyikben az van, ami le is van írva, 
illetve amit látunk a tv-ben, ami nagyon pozitív dolog. A másik serpenyıben benne van az 
összeg, amit nekünk a 2012-es évre számukra el kell különíteni. Van egy 175.000,- Ft+Áfa/hó 
ajánlata a tv-nek, ebben az évben 100.000,- Ft+Áfa/hó volt a támogatásuk. 
A polgármester úrral elızetesen egyeztettünk és azt a javaslatot teszem, hogy 2012. évben 
140.000,- Ft+Áfa/hó legyen a támogatásuk összege. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Ahogy az elsı bekezdés is tartalmazza, annak idején az ajánlat úgy szólt, hogy 100.000,- 
Ft+Áfa-ért havi öt óra mősoridıt vállalnak majd teljesíteni. Ebben a vonatkozásban nem 
tekinthetı alulkalibráltnak. Figyelembe véve az inflációt és, hogy komoly rezsikiadásaik 
vannak, úgy gondolom, hogy egy 20 %-os emelés ezt takarná.  
A javaslatom 120.000,- Ft+Áfa/hó lenne. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Mindenekelıtt meg szeretném köszönni az eddigi munkájukat. A vártnál színvonalasabb 
dolgokat lehet látni. Nagyon pozitív a falunak a visszajelzése is. A minıséget nem csak az 
anyagnak a minısége jelenti az én számomra, hanem az, hogy rettentıen tárgyilagosak. Ami 
jó lenne még talán, hogy sok olyan témát is felkaptak, ami nem csak helyi érdekeltségő. 
Gondolok arra, amikor kiöntött a Tisza és amikor vonult vissza, ott rengeteg hal elpusztult és 
a Kiskunsági Nemzeti Park nem engedte ezeknek a vizeknek a lehalászását. Ott szennyezte a 
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környezetett több mázsányi döglött hal. Ezt még egy országos médiában is el tudtam volna 
képzelni hírként.  
Kifejezetten tetszett a Dán kirándulásról összeállított anyaguk. Azt egy az egyben bármelyik 
országos média leadhatta volna, olyan színvonalas volt.  
További sikeres munkát kívánok. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A köszönı szavakkal maximálisan egyetértek. Valóban annak idején én is úgy éreztem, hogy 
a 100.000,- Ft+Áfa/hó, egy alultervezett összeg volt. Látva a munkájukat, igyekeznek minden 
olyan dologról tájékoztatni, ami fontos a település életében, ezért gondoltuk elnök úrral, hogy 
140.000,- Ft+Áfa/hó ajánlatot tesszük.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja Dr. Csernus Tibor bizottsági tag módosító javaslatát, mely szerint a 
TRIÓ-MÉDIA-KISKUNFÉLEGYHÁZA Médiaszolgáltató Kft. számára 120.000,- Ft+Áfa/hó 
összegő támogatás legyen megítélve. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta a javaslatot. 
 
Szavazásra bocsátja az általa és a Polgármester úr által javasolt módosító javaslatot, mely 
szerint a TRIÓ-MÉDIA-KISKUNFÉLEGYHÁZA Médiaszolgáltató Kft. számára 140.000,- 
Ft+Áfa/hó összegő támogatás legyen megítélve. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– nem fogadta el a javaslatot. 
 
Szavazásra bocsátja a TRIÓ-MÉDIA-KISKUNFÉLEGYHÁZA Médiaszolgáltató Kft. által 
igényelt támogatási összeget, mely 175.000,- Ft+Áfa/hó.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– nem fogadta el a javaslatot. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a szavazatok alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
204/2011. (XII.12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy a 
TRIÓ-MÉDIA-KISKUNFÉLEGYHÁZA Médiaszolgáltató Kft. részére 120.000,- Ft+Áfa/hó 
támogatást nyújtson a 2012. évben. 
 

======================= 
7.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.16.) Ktr. 
                 számú rendeletének módosítására. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A központi intézkedés és az intézménnyel történt egyeztetés miatt van szükség a 
rendeletmódosításra. Megjelenik a bevételi elıirányzatnál, hogy a napraforgóból 1.168 e Ft 
bevételünk származott. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és könyvtár ingyen étkezı 
gyermekek számára 6.286 e Ft, a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda ingyen étkezı 
gyermekek számára 3.020 e Ft volt a dologi kiadás. Így kijön egy megdöbbentı számadat, 
hogy a tartalék 13.291 e Ft-tal csökken.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Intézkedéseket ígértek az iskola felıl, hogy nagyon sokszor a szülı nem jelenti be, hogy nem 
megy a gyerek iskolába, aki ráadásul ingyen étkezik és lefızik az adagját. Ebben esetleg 
sikerült –e valami változást elérni? 
 
Gibárszki Sándorné, iskolaigazgató: 
 
Az intézkedés megtörtént. Minden nap az elsı órát tartó pedagógusok jelzik a gazdasági iroda 
felé, hogy kik azok a gyerekek, akik ingyenes étkezık, hiányoznak és a szülı, nem jelezte 
elıre a hiányzásukat. A következı nap már tudjuk érvényesíteni, hogy kevesebb ételt kell 
lefızni, de az elsı nap mindenképpen veszteség. Vannak olyan szülık, akik méltánytalannak 
tartják ezt az eljárást, mert automatikusnak tartják azt, hogy amikor jön a tanuló iskolába, 
akkor étkezést kell neki biztosítani. Megpróbáljuk a szülıket rászorítani, fel szoktam vállalni 
ezzel kapcsolatban konfliktust is. Valahogy megoldjuk, hogy a gyerekek ne maradjanak 
éhesen, de egy szolidabb étkezést tudunk nekik biztosítani.  
 
Kelemenné Utasi Melinda, gazdasági vezetı: 
 
A nyersanyag költség és a normatíva összefüggése olyan viszonyban áll egymással, hogy a 
2011. évi költségvetést a 2010. évi és az elızı évek költségvetéséhez hasonlóan terveztük. Az 
elızı években sem volt betervezve az ingyenes étkezıknek a nyersanyag költsége. A 2010. 
évben úgy tudtuk ezt a nyersanyagköltség kiesést lerendezni, hogy kb. 4 millió Ft-ot 
csoportosítottunk át a személyi jellegő megtakarításokból. Idén nem tudjuk pótolni a személyi 
jellegő kiadásokból, ugyanis egy üres álláshelye van az iskolának, azon az álláshelyen pedig a 
rehabilitációs dolgozókat foglalkoztatjuk. Ez a normatívával olyan összefüggésben van, hogy 
a normatívát egy az egyben megkapja az önkormányzat. Ezt a költséget, amit most 
kimutattunk, ezt megkapja az önkormányzat.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A normatíva, amit kapunk a gyerekek után, az nem fedezi teljesen az étkeztetést. 
 
Kelemenné Utasi Melinda, gazdasági vezetı: 
 
Azért nem fedezi, mert a költségvetési törvény a gyermekétkeztetésre egy dolgot köt ki, hogy 
egy napi meleg étkezést kötelezı biztosítani a normatívából. Az önkormányzat hozzáteszi 
még a tízórait és az uzsonnát is.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
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A következı évi költségvetésnél valóban erre is gondolni kell és a költségvetést úgy kell 
beállítani, hogy ezek a tételek benne szerepeljenek. Plusz benne legyen az ingadozás a téli és 
nyári idıszakra vonatkozóan. Amikor több kell, akkor több legyen, amikor kevesebb, akkor 
kevesebb. Finomítani kell ebben a költségvetésünket. 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Nem kellene jobbra-ballra módosítgatni, ha az önkormányzat felügyelete alatt folyna ez a 
gazdasági tevékenység. Ugyanúgy, mint a Gondozási Központnál, onnan nem jönnek ilyen 
feladatok a testület elé. Megkérdezném, hogy mi van a mérlegképes pályázattal. Úgy 
hallottam, hogy van jelentkezı. Az ı bérét mibıl kívánja majd az iskola kigazdálkodni? 
 
Gibárszki Sándorné, iskolaigazgató: 
 
Tájékoztatom a polgármester urat arra vonatkozóan, hogy a MÁK-tól kértünk egy írásbeli 
állásfoglalást, hogy milyen módon lehet betölteni a gazdasági vezetıi státust. Illetve hogyan 
lehet betölteni a jogszabályoknak megfelelıen. Abban az esetben, ha a gazdasági vezetı nem 
rendelkezik azzal a végzettséggel, amit elıírnak, akkor egy olyan munkatárssal, aki 
alkalmazottként kinevezett az iskolánál, a gazdasági vezetınek a beosztottja és regisztrált 
mérlegképes könyvelıi végzettséggel rendelkezik, teljes körően le van fedve az a feladatkör, 
amit a gazdasági vezetınek el kell látni. A gazdasági vezetıi pályázatra van jelentkezı. 
Abban az esetben, ha az elızıekben felvázolt lehetıséggel élünk, akkor akár heti hat órás 
részmunkaidıs foglalkozással meg lehet oldani ennek a feladatkörnek az ellátását, a gazdasági 
vezetı mellett.  
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Errıl volt szó? Arról volt szó, hogy meg lesz hirdetve a gazdasági vezetıi állás. 
 
Gibárszki Sándorné, iskolaigzgató: 
 
Teljesen bizonytalan jogszabályi háttér van. Nincs elfogadott köznevelési törvény, nincs 
elfogadott önkormányzati törvény. A gazdasági vezetı számára nem tudom megmondani, 
hogy milyen hosszú kinevezést tudok biztosítani. Úgy gondolom, hogy ezzel a megoldással, 
hogy a jelenlegi gazdasági vezetı mellett a könyvelıi feladatokat egy részmunkaidıs 
foglalkoztatású személy látja el, ez megoldható. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez a megoldás, éppen a bizonytalan helyzet miatt, az egyik legolcsóbb megoldás. Próbáltuk 
megoldani úgy, hogy az önkormányzaton belül van olyan személy, akinek megfelelı a 
végzettsége, ı vállalta is volna, csak kiderült, hogy összeférhetetlen. Ezzel a heti hat órás 
munkaidıvel a lehetı legolcsóbb és a legkisebb megrázkódtatással járó megoldás ez. Én ezt 
jónak tartom. 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Lehet, hogy polgármester úr jónak tartja, én megint egy fölösleges pénzkidobásnak tartom, 
akármekkora összegrıl van is szó. 
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Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
 Az elıirányzat átcsoportosítás olyan módon került megvilágításra, hogy valamilyen pénzügyi 
történések vannak. Az sokkal érdekesebb vonulata ennek a kérdésnek, kiderült, hogy ez évek 
óta bevett gyakorlat, nincs megfelelıen helyén kezelve a kérdés. Így szükség van arra, hogy 
errıl tanakodni kelljen és adott esetben nem kellı információval a háttérben eleve már 
elıítéletünk legyen, hogy itt trükközés folyik.  
Ez nem helyén való kérdés, hogy miért jönnek ide ezzel az igénnyel, amikor ez egy pénzügyi 
átcsoportosítás. Nem többlet igény, mert ezzel kellett számolnunk, ezt meg kell oldani. Ez 
olyan kötelezı feladat, mint a piac esetében, hogy hozzá kell tenni 3,6 millió Ft-ot. Ezzel is 
lehet nem egyet érteni, de attól az iskolának még a számlái nem lesznek kifizetve. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Felmerült az uzsonnának az ügye. A következı évek költségvetésének segedelmére ez 
mekkora összeg? Vagyunk –e olyan helyzetben, hogy ezt fel tudjuk vállalni? 
 
Kelemenné Utasi Melinda, gazdasági vezetı: 
 
Ez az egész összetett kérdés. Ugyanazt az ételt adjuk annak a gyereknek, akinek a szülıje 
megfizeti, ugyanazt, aki 50 %-os, aki 100 %-os támogatottságú. Innentıl kezdve, ha a 
nyersanyagtartalmon csökkentünk, akkor kevesebb bevételünk is van természetesen. 
Lakitelekkel szoktam összehasonlítani a tiszaalpári viszonyokat, ık úgy állapították meg pl. a 
reggeli költséget, hogy egy tej és egy kifli. Ennek nincs rezsiköltsége, csak ki kell osztani, de 
nyilván a bevétel is kevesebb. Tudok olyan településrıl, ahol nem adnak még az ingyen 
étkezıknek sem, csak ebédet, de mivel egész nap az iskolában vannak ezek a rászoruló 
gyerekek, ezért kell adni tízórait, ebédet és uzsonnát is.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
A másik oldalról lehet hallani a tanároktól, hogy nagyon sok ingyen étkezı eldobálja a kiflit, 
nem becsüli meg azt az élelmiszert, amit ingyen kap. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Az aki megfizeti a térítési díjat, az joggal várja el azt, hogy kapja meg a gyereke a kiflit is és 
rá a vajat. Ha azt mondjuk, hogy vegyük el, akkor azokat is hátrányba hozzuk, akik kifizetik a 
térítési díjat. Ha már mindenáron látni akarjuk, hogy ez mivel kerül többe, akkor legyen 
felszorozva, hogy az egy kifli mennyibe kerül és ahhoz képest mit jelent ez többletköltségként 
a tízórainak, vagy az uzsonnának a biztosítása azokból a tételekbıl, amik a normatívába nem 
férnek bele. Reálisabban látnám azt a számot, ami azt mutatja, hogy mennyivel kerül többe az 
önkormányzatnak.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy kicsit elırevetítve, hogy a következı költségvetésre mi várható. Azt látjuk, hogy az 
üzemanyagár hogyan emelkedett, nyilvánvaló, hogy ez vetül majd az élelmiszerre. 
Ugyanakkor a pénzünk vélhetıleg kevesebb lesz, ezzel számolni kell. Egy dolgot biztosan 
meg kell oldani, hogy a gyerekek nem éhezhetnek. 
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Dr. Csernus Tibor bizottsági tag 18,55 órakor kiment a bizottsági ülésrıl, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı. 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.16.) Ktr. 
számú rendeletének módosításáról szóló elıterjesztést.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
205/2011. (XII.12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. 
(II.16.) Ktr. számú rendeletének módosításáról szóló elıterjesztéssel egyetért és javasolja a 
Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

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

 - S Z Ü N E T – 
 - 18,56 – 19,01 – 

  
8.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a települési folyékony hulladékkezelésre vonatkozó közszolgáltatásról 
                szóló 11/2010. (VI.17.) Ktr. számú rendelet módosításáról. 
                (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
1600,- Ft/m3+Áfa összegért történt eddig a szállítás. Most van egy 1770,- Ft/m3+Áfa-s 
árajánlat. Ezt kellene a rendeletbe nekünk megszavazni. 
 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Idıközben érkezett egy másik ajánlat is a Lakiteleki Településgazdálkodási Kft-tıl, ami 
hiányos, mert csak a szállítási költséget írták meg. Azt javasolnám, hogy mivel csak egy 
ajánlat érkezett be, a következı negyedév végéig fogadjuk el a jelenlegit. Lenne 3 hónapunk 
kérni be esetleg más ajánlatot, vagy a Kft-nket addig helyzetbe tudnánk hozni. A költségvetés 
tárgyalásánál úgyis el kell dönteni, hogy akarjuk –e, hogy a folyékony hulladékszállítást 
legalább az önkormányzatét a Kft. csinálja. Lenne erre 3 hónapunk. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
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Tehát elfogadnánk ezt a rendeletmódosítást, de 2012. március 31-ig. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Azt lehetne –e kitételként, hogy utána számoljon el a fogadási díjjal. Hozzon igazolást arról, 
hogy azt oda be is ürítette. Ezt joggal várjuk el tıle. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezért is javasolnám, hogy tegyük át januárra ennek a tárgyalását. Jogosnak tartom, hogy 
számoljon el azzal, hogy mennyi volt beszállítva. Érdemes azt is megfontolni, hogy Lakitelek 
áttért arra, hogy a vízfogyasztás után fizeti a szennyvízdíjat.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, a települési folyékony hulladékkezelésre vonatkozó közszolgáltatásról 
szóló 11/2010. (VI.17.) Ktr. számú rendelet módosítását, azzal, hogy 2012. január 1-jétıl 
2012. március 31-ig legyen elfogadva.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
206/2011. (XII.12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a települési folyékony hulladékkezelésre vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 11/2010. (VI.17.) Ktr. számú rendelet módosításával egyetért azzal, 
hogy azt a Képviselı-testület 2012. január 1-jétıl 2012. március 31-ig fogadja el.   
 

=================== 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy az önkormányzat kérje meg a BÁCSVÍZ Zrt-tıl a 2011. évre 
vonatkozó beszállított folyékony hulladék mennyiségét. Felkéri a polgármestert, hogy 2012. 
március 31-ig folytasson le tárgyalásokat és kérjen be több árajánlatot a folyékony hulladék 
elszállítására vonatkozóan. Vizsgálja meg, hogy az önkormányzati intézményeknél hogyan 
lehetne csökkenteni a szennyvízszállítás díját.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
207/2011. (XII.12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy az 
önkormányzat kérje meg a BÁCSVÍZ Zrt-tıl a 2011. évre vonatkozó beszállított folyékony 
hulladék mennyiségét. Kérje fel a polgármestert, hogy 2012. március 31-ig folytasson le 
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tárgyalásokat és kérjen be több árajánlatot a folyékony hulladék elszállítására vonatkozóan. 
Vizsgálja meg, hogy az önkormányzati intézményeknél hogyan lehetne csökkenteni a 
szennyvízszállítás díját.  
 

=================== 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
                 9/2008. (IX.19.) számú rendelet módosításáról. 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A 6,7 %-os emelést elfogadtuk az elızı testületi ülésen, ez annak a rendeletbe történı 
jóváhagyása. 
A 70 literes kukáknak mekkora kerete van Tiszaalpáron? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az összesnek 5 %-a lehet a 70 literes edényzet, amire ki lett írva a közbeszerzés annak idején. 
Ezt az önkormányzatok elég sajátosan értelmezték, így pl. Kiskunfélegyháza is sok 70 literest 
vállalt be, a költség meg ugyanannyi. Az autónak teljesen mindegy, hogy 70 literes kuka van 
feltöltve, vagy 110 literes. Ezt az ugyanannyi költséget kellene állni az önkormányzatoknak. 
Kiskunhalas, Baja, Vaskút mindig mindent megszavaz, mi meg mindig kekeckedünk 
úgymond.  Mindig kisebbségben maradunk, mert részvényünk nincs annyi, hogy befolyásolni 
tudjuk. Ezért terjesztettük elı, hogy ugyanolyan szavazás legyen, mint a BÁCSVÍZ Zrt-nél. 
Ármeghatározáshoz, lényegi dolgokhoz 90 %-os többség kelljen. A szállítási díjat a 
szolgáltatók küldik ki. A 82 önkormányzat oszlik három részvénytársaságra. A Csongrádira, a 
Kiskunhalasira és a Vaskútira. Ezek csináltak egy konzorciumot, ez a konzorcium nyújtotta 
be a pályázatot annak idején. 25 évre, 1 milliárd eurós hitelkerettel. Ezt 25 évig nekünk nyelni 
kell. Annak idején ez átsiklott nálunk is, de biztos, hogy megetették a településeket alaposan 
ezzel. 
A próbálkozás az irányba megy, hogy tudjuk a költségeket csökkenteni. Az elmúlt év nyarán 
a konzorciumban lévı települések egy új társaságot hoztak létre és új pályázatot nyújtottak be 
arra, hogy szelektíven legyen szétválogatva a hulladék. Ebbıl a pénzbıl bevétel származik, 
amivel lehet csökkenteni majd a díjakat. Kiderült, hogy próbálkoztak már ez elıtt is a 
szelektív győjtéssel, de a szelektív győjtés többe került, mint a másik. Erre mondtam én, hogy 
igen, mert náluk a szelektív hulladékgyőjtésnek a lakosság ilyen irányú kultúrája nem úgy 
mőködik, mint ahogy kellene. Viszont ennek lenne a másik oldala is, hogy pl. a PEP 
palacknak kellene külön zsákot biztosítani, hogy a szelektív hulladék mennyisége több 
legyen. Megy a csatározás és nem olyan könnyen nyugszunk bele a dolgokba.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
9/2008. (IX.19.) számú rendelet módosításáról szóló elıterjesztést. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
208/2011. (XII.12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 9/2008. (IX.19.) számú rendelet módosításáról szóló elıterjesztéssel 
egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

==================== 
 
 
10.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  
                   Társulással kötött megállapodás a földhasználati jogról. 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Átadja a szót Dr. Vancsura István polgármester úrnak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A KEOP pályázatnak az eredményeképpen létesül majd ez a csarnok, ahol a szelektív 
válogatás megtörténik. Hiába vagyunk a földterületben tulajdonosok, mivel ez a társaság 
jogilag egy másik gazdasági társaság, ezért kell megszavaznunk azt, hogy támogatjuk, hogy a 
mi földünkön fölépítse ezt a csarnokot.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulással kötött megállapodás a földhasználati jogról szóló elıterjesztést.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
209/2011. (XII.12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulással kötött megállapodás a földhasználati jogról szóló elıterjesztéssel 
egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

=================== 
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11.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
                  Társulás Társulási Megállapodás 1. számú módosítása elfogadása 
                  (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Létrejött egy Társulási Megállapodás, ami el lett küldve a Csongrád Megyei 
Kormányhivatalhoz átvizsgálás céljából. A visszaérkezett törvényességi észrevételek alapján 
a megállapodás módosítása vált szükségessé. Ezt a módosítást kellene nekünk elfogadni. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 1. számú 
módosításának elfogadásáról szóló elıterjesztést.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
210/2011. (XII.12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 1. számú módosításának elfogadásáról szóló 
elıterjesztéssel egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

=================== 
 
12.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelő „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun 
                  Megyei Ivóvízminıség-javító programhoz kapcsolódó Eu Önerı Alap pályázathoz 
                  szükséges saját erı biztosításáról. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A határozat-tervezetben szerepel, hogy a 785.192,- Ft összeget a költségvetésben biztosítani 
kell. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A BÁCSVÍZ Zrt. annak idején bevállalta, hogy az Ivóvízminıség-javító Program 
finanszírozásához szükséges önerıt biztosítja. Kiszorozták mindenkire, hogy mennyi ez az 
önerı. Az önerı alaphoz pályázatot nyújtunk be erre az összegre.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Mirıl szól ennek a hatalmas összegnek az elköltése? Mi szükség van erre? Tiszaalpárnak 
átlag 300 m-es kútjai vannak és tökéletes minıségő ivóvizet produkálnak.  
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Csernák Csilla, bizottsági tag: 
 
Ez olyan költség számunkra, amit nem biztos, hogy ki kellene fizetnünk. Ugyanis az újfalusi 
kút szolgáltatja számunkra a vizet és a laborvizsgálatok is azt igazolják, hogy a víz minısége 
kifogástalan. Szerintem vizsgálni kéne azokat a körülményeket, hogy hogyan tudná a 
Településüzemeltetési Kft. üzemeltetni az újfalusi kutat.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha nem ilyen lenne a kormányzati program. A jelenlegi ivóvíz szolgáltatókat még össze 
akarja vonni olyan 10 körüli szolgáltatót engedne csak meg. Ez majd az elfogadott 
törvényekbıl fog kiderülni. A BÁCSVÍZ Zrt. az egyik legnagyobb szolgáltató és kimondottan 
jók a gazdasági adatai, még neki sem biztos a jövıje ilyen tekintetben. Az elképzelés, hogy 
saját magunk mőködtessük, az sajnos nem fog realizálódni.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelő „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun 
Megyei Ivóvízminıség-javító programhoz kapcsolódó Eu Önerı Alap pályázathoz szükséges 
saját erı biztosításáról szóló határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
– nem fogadta el a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelő „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei 
Ivóvízminıség-javító programhoz kapcsolódó Eu Önerı Alap pályázathoz szükséges saját erı 
biztosításáról szóló határozat-tervezetet. 
 

Dr. Csernus Tibor bizottsági tag 19,55 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 

 
 
13.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés a „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
                  Társulási Megállapodásának 6. számú módosítása” tárgyában 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A 10. oldalon szerepel, hogy a polgármester helyettesítésének rendjérıl a Képviselı-testület 
rendelkezik. Amióta megalakultunk, úgy emlékszem, azóta ilyenrıl még nem döntöttünk. 
 
Csernák Csilla, bizottsági tag: 
 
A második oldalon olvasható, hogy Kunszállás Község Önkormányzatát kiléptetik a 
gyermekjóléti szolgálat feladatellátás tekintetében a kistérségi feladatellátásból.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ott mindent társadalmi munkában végeznek, tehát nincs plusz költségük. Megpróbáltuk mi is 
helybeli pedagógussal megoldani, aki többért vállalta volna, mint aki kijár 
Kiskunfélegyházáról.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának 6. számú módosítása tárgyú elıterjesztést. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
211/2011. (XII.12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának 6. számú módosítása tárgyú elıterjesztéssel egyetért és 
javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

==================== 
 
14.) 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: 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás 2012. június 30-ig, a 2012. évi költségvetés terhére meg lesz 
hosszabbítva az elıterjesztés szerint.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Gátér, Petıfiszállás, Pálmonostora próbál egy mikro társulást csinálni. Ha a feltételek jók 
lesznek, lehet, hogy nekünk is célszerő lesz csatlakozni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a Képviselı-testület saját költségvetése terhére biztosítsa a 
gyermekjóléti szolgáltatás szabályszerő mőködéséhez szükséges személyi kiadások 
többletköltségét 2012. június 30-ig. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
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212/2011. (XII.12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy saját 
költségvetése terhére biztosítsa a gyermekjóléti szolgáltatás szabályszerő mőködéséhez 
szükséges személyi kiadások többletköltségét 2012. június 30-ig. 
 

==================== 
 
15.) Naprendi pont: 
 
       Tárgy: Javaslat a Képviselı-testület 2012. I. félévi munkaprogramjára 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
2012. július hónapra van írva a Képviselı-testület II. félévi munkaprogramja. 2012. Június 
hónapban lenne tárgyalva.  
2012. januárra a Településüzemeltetési Kft. koncepciója a pénzügyi tevékenységérıl.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Januárban tudjuk –e tárgyalni a rendelık főtéskorszerősítését a közbeszerzés végett? Be kell –
e napirendezni a közbeszerzés nyertesének a kiválasztását? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A testület fogja kiválasztani. Január 19-én lesz elıreláthatólag testületi ülés. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha a korszerősítést nézzük, akkor mind a három rendelıt meg kellene nézni. Ezt egységesen 
kellene kezelni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Februárban: a Március 15-i ünnepség programjának az elıterjesztése és az Eperke Napközi 
Otthon kérelme. 
Márciusban: a rendırség és a polgárırség beszámolója. 
Áprilisban: közmeghallgatás. 
Júniusban: Németh Péter szerzıdésének meghosszabbítása, de ez a holnapi testületi ülés 
függvénye. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Évek óta vajúdik a temetırendeletünk és az önkormányzati lakásokról szóló rendelet 
módosítás is. 
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Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Márciusra tegyük ezeket a napirendi pontokat. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Képviselı-testület 2012. I. félévi munkaprogramjára tett javaslatokat, 
az elhangzott kiegészítésekkel együtt. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
213/2011. (XII.12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Képviselı-testület 2012. I. félévi munkaprogramjával 
egyetért és az alábbiakban javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra: 
 
2012. január  
 
1.) Tájékoztató a Képviselı-testület és bizottságainak 2011. év második félévének 

munkájáról 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

2.) Piac pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményhirdetése 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

3.) Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. 2012. évre vonatkozó koncepciója, pénzügyi 
terve 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, Bartucz István ügyvezetı 
 

4.) Alkotmány utca 7. sz. alatti rendelık és védınıi szolgálat főtéskorszerősítése 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
 

2012. február  
 
1.) Elıterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetére. 2012. évi 

támogatási kérelmek. 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
2.)   Javaslat a község zöldfelület fejlesztési, fenntartási tervére. 
      Elıadó: Vajda Márta kertészmérnök 
 
3.) Elıterjesztés március 15-ei ünnepségre 

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
4.) Eperke CSANA támogatása 2012. évben 
 
2012. március 
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1.)       Javaslat a kátyúzási munkák elvégzésére, külterületi utak javítására. 
             Elıadó: Bartucz István településüzemeltetési szervezı 

 
2.)  Javaslat a Május l-jei kulturális programokra.  

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

3.) Javaslat a 2012. évi járdaépítési munkákra 
               Elıadó: Barton András mőszaki ügyintézı 
 

4.) Elıterjesztés a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló rendeletre 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı 

 
5.) Elıterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl szóló 

rendelet módosítására 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 

6.) Rendırség és a Polgárırség beszámolója 2011. évrıl 
 
2012. április  
1.) Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

zárszámadási rendelet-tervezetre.  
               Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
2.) Falugazdász tájékoztatója a település mezıgazdaságáról. 

Elıadó: Pap Imre falugazdász 
 
3.) Közmeghallgatás 

 
2012. május 
1.) Tájékoztató a vállalkozók számának alakulásáról, a foglalkoztatottság helyzetérıl. 

Kimutatás a településen élı munkanélküliekrıl. 
     Elıadó: Barton András mőszaki ügyintézı 
 
2.)   Tömegközlekedés helyzetének és menetrendjeinek felülvizsgálata. 
      Elıadó: dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
3.)   Tájékoztató Tiszaalpár Nagyközség családvédelmi és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról. 
Elıadó: dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 

2012. június 
1.) Elıterjesztés a díszpolgári cím, Tiszaalpárért, Tiszaalpár Szolgálatáért cím 

adományozására.  
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
2.)   Tiszaalpári Napok programjának egyeztetése. 

Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

3.)        Javaslat a Képviselı-testület II. félévi munkaprogramjára.  
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
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2012. július 

Az önkormányzat I. féléves munkájának értékelése.  
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

 
II. A 2012-ben beterjesztésre kerülı rendelet-tervezetek.  
    
Elıterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletére 
Elıterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetést megalapozó rendeletére. 
Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletre 
Elıterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl szóló 
rendelet módosítására 
Elıterjesztés a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló rendeletre 
 
III. Az oktatást, az önkormányzatot érintı elıterjesztések 
Tekintettel arra, hogy a munkaterv készítésekor az országgyőlés a köznevelési törvényt még 
nem fogadta el, ezért ebben a féléves munkatervben nem került feltüntetésre az óvodát, iskolát 
érintı elıterjesztések. Amennyiben az intézmények fenntartói jogában nem történik változás, 
akkor a testületnek meg kell tárgyalnia az óvodát és az iskolát érintı elıterjesztéseket, 
valamint le kell bonyolítania az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Igazgatójának 
a választását is.  
A helyi önkormányzati törvény, valamint a közigazgatás átalakítása miatt hatályba lépı 
törvények, jogszabályok végrehajtása is várhatóan testületi döntéseket igényel majd.  
 

=============== 
                                                                                       
 
16.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés haszonbérleti szerzıdés módosítására 
                  (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
2006. december 7-én megköttetett ez a szerzıdés. 2011. december 7-én tartott közös 
megbeszélésen azt a kompromisszumos javaslatot tette a polgármester úr, hogy a bérletet 8 
évre csökkentsük, a hátralevı 7 évre a Tiszaalpári Horgászegyesület kezelésébe kerüljön a 
Holtág bérleti, kezelıi joga. A Horgászegyesület ezt elfogadhatónak tartotta, van még 3 évük 
erre felkészülni. Önkormányzati segítséggel el tudnák vállalni. A bérleti díjat pedig emeljük 
fel 2 millió Ft-ra. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nyilvánvaló, hogy ezen a 15 éven változtatni kellene. A labda a BÁCSHOSZ-nál van. Az elsı 
tárgyaláson ebben az ügyben elıadtuk a verziókat. Nagyobb arcrándulásokat én ott nem 
láttam. Annyi vélemény volt, hogy ık mindenképpen horgászvízként szeretnék ezt tovább is 
látni és az volt a kérdésük, hogy mi mit szeretnénk vele. Elmondtam, hogy az utóbbi években 
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horgászcélt szolgált, mi is mindenképpen ezt szeretnénk. A helyi horgászegyesület volt jelen, 
a Sasi polgármester úr, és a közös képviselı úr.  
Amit itt leírtam, ahhoz, hogy ez reális legyen, mindenkinek el kell fogadni a saját területén, 
hogy elfogadható vagy nem. Elsısorban a tulajdonosoknak kell dönteni, de dönteni kell a 
tulajdonosi közösségnek és a BÁCSHOSZ-nak, illetve a helyi Horgászegyesületnek. Több 
menetes a dolog. Azt gondolom, hogy ez a következı év tavaszán lebonyolítható. Nem attól 
jó a víz, hogy a BÁCSHOSZ  mőködteti. İk ugyan mindig erre hivatkoznak, de ez jó volt 
elıtte is. 
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
Jól mondtad, hogy nem azért jó a víz, mert a BÁCSHOSZ mőködteti, de azért, hogy most 
nagyobb a forgalom, abban biztos, hogy a BÁCSHOSZ-nak része van. A horgászvizei által 
került ide egy csomó horgász.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Lehet, hogy van a BÁCSHOSZ-nak abban érdeke, hogy itt felkapott és reklámozott víz van, 
de el is viszi az utolsó fillérig a hasznot. A 69.000,- Ft-ot a 30-40 millió Ft-hoz képest, - amit 
beszed a horgászjegyekbıl – a nullához közelinek tartom. Ezt a pénzt majd beszedheti a 
Tiszaalpári Horgászegyesület és ebbıl majd a következı tárgyalások alapján látnánk, hogy 
mennyivel gazdagodna az önkormányzat.  
Szerintem is nagyon jó víz. Annyi haszna lesz az önkormányzatnak, hogy a BÁCSHOSZ 
reklámozta ezt a vizet. Véleményem szerint a 2 millió Ft-ot még lehetne emelni ahhoz képest, 
hogy ık mennyit szednek be a jegyekbıl. De ha ebbe belemennének, én azt meg tudnám 
szavazni. Ha viszont nem, akkor azonnal fel kell mondani a szerzıdést, mindenféle kockázatát 
vállalva. Lehet, hogy kapunk egy 8 millió Ft-os számlát, azt, amit ık a legelején bevállaltak, 
de ezt mi is meg fogjuk tudni tenni.  
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Az biztos, hogy túlzott adat és semmiképpen nem helytálló, amikor azt mondjuk, hogy akár 
1500-2000 horgász is vált erre a vízre területi engedélyt. A 30-40 milliós szám az durván ezt a 
tételt tartalmazza. Az még egy nagyon lényeges dolog, hogy a BÁCSHOSZ-nak van egy 
kombinált bérlete, ami szól a lakitelekire és a tiszaalpárira is. Ez alig több mint az egyik vízre 
szóló jegy, pont azért, hogy megpróbálja ezzel is ide vonzani a horgászokat. Ez valahol 
megint csak a jegy árbevételt csökkenti. Az is túlzó dolog, amikor azt állítjuk, hogy semmi 
nem marad itt, mert az a 12-13 millió Ft körüli tétel, amit betelepítenek, az itt marad. A vízen 
minimum a fele arányban tiszaalpári ember horgászik. Ha ezek a halak itt maradnak, akkor 
nem igaz, hogy semmi nem marad itt belıle. 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Beszámolót nem kellene a BÁCSHOSZ-nak adni? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha kifizeti a bérleti díjat, akkor nem köteles beszámolni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Szavazásra bocsátja a haszonbérleti szerzıdés módosításáról szóló elıterjesztést. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
214/2011. (XII.12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a haszonbérleti szerzıdés módosításáról szóló 
elıterjesztéssel egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

===================== 
 
17.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Sportegyesület kérelme. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
500.000,- Ft-ot kér az egyesület, hogy részére biztosítsa a testület. A LEADER pályázat elıírt 
követelménye, hogy 80 %-os teljesítési fokúnak kell lenni ahhoz, hogy benyújthassák a 
kifizetési kérelmüket. A régi cserepet szeretnék értékesíteni, az ebbıl befolyt összeget 
szeretnék az egyesület mőködésére fordítani. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A következı évben majd vegyük figyelembe, hogy más egyesületnek is van ilyen jellegő 
költsége.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Sportegyesület kérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
215/2011. (XII.12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Sportegyesület kérelmével egyetért és javasolja a 
Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

=================== 
 
18.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati társulások 2011. évi tevékenységérıl, a társulási 
                   célok megvalósításáról. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Polgármester úr készítette a tájékoztatót. Van –e ehhez hozzáfőzni való? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az önkormányzati társulások 2011. évi 
tevékenységérıl, a társulási célok megvalósításáról szóló tájékoztatót. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
216/2011. (XII.12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az önkormányzati társulások 2011. évi tevékenységérıl, a 
társulási célok megvalósításáról szóló tájékoztatót javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra.  

================= 
19.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés a Tiszaalpári Hírmondó szerkesztıi feladataira vonatkozó megbízási 
                   szerzıdés meghosszabbítására. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Tiszaalpári Hírmondó szerkesztıi feladatait Sztakó Ildikó látja el, bruttó 25.000,- Ft/hó 
megbízási díjért. A megbízási szerzıdés lejárta miatt szükséges annak meghosszabbítása. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Szerintem pályázatot kellene kiírni erre és akkor lenne más jelentkezı is. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megfontolandó lenne 2012. június 30-ig meghosszabbítani. Akkorára már több mindent 
látunk, például a könyvtár tekintetében is.  
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Az én módosító javaslatom, hogy március 31-ig hosszabbítsuk meg a szerzıdését. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja Bartók István alpolgármester úr módosító javaslatát, mely szerint Sztakó 
Ildikó számára 2012. március 31-ig legyen meghosszabbítva a szerzıdése. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– szavazott. 
 
Szavazásra bocsátja Dr. Vancsura István polgármester úr módosító javaslatát, mely szerint 
Sztakó Ildikó számára 2012. június 30-ig legyen meghosszabbítva a szerzıdése. 



 32 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– szavazott. 
 
Szavazásra bocsátja az elıterjesztés szerinti dátumot, mely szerint Sztakó Ildikó számára 
2013. január 31-ig legyen meghosszabbítva a szerzıdése. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – 
szavazott. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A szavazatok alapján a holnapi Képviselı-testületi ülésen lesz ebben a napirendi pontban 
döntés. 
 
20.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Hunyadi u. 45. sz. alatti ingatlan cseréjére 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Képviselı-testület elızı ülésen megtárgyalta a két ingatlanra vonatozó cserelehetıséget. 
Mind a két ingatlan értékét 1.622.000,- Ft-ban állapította meg, így árkülönbözet nélkül 
megoldható a csere.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az ingatlanra korábban írásban vételi szándékot jelentett be az ingatlan jelenlegi bérlıje Ritter 
János. Azóta úgy nyilatkozott, hogy a fenti értéken nem tudja az ingatlant megvásárolni, de  
három hónapon belül a lakásproblémájukat meg tudnák oldani. A cseréhez kapcsolódó 
ügyvédi és eljárási költségekrıl kellene dönteni.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, a Tiszaalpár, Hunyadi u. 45. sz. alatti ingatlan cseréjét a Tiszaalpár, 
Csongrád úti krz. 19. sz. alatti ingatlannal. A cseréhez kapcsolódó ügyvédi és eljárási 
költségeket a felek egyenlı arányban viselik.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
217/2011. (XII.12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek a Tiszaalpár, Hunyadi u. 
45. sz. alatti ingatlan cseréjét a Tiszaalpár, Csongrád úti krz. 19. sz. alatti ingatlannal. A 
cseréhez kapcsolódó ügyvédi eljárás költségeit a felek egyenlı arányban viseljék.  
 

================== 
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Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A Termıföld Törvény kimondja, hogy termıföld tulajdonjogát cserejogcímén akkor lehet 
megszerezni, ha a csereszerzıdésben a felek a termıföld tulajdonjogának kölcsönös 
átruházására vállalnak kötelezettséget.  
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Termıföldet csak termıföldért lehet cserélni. Ha csak tanya volna, nem lenne gond, de tanya 
és szántó van. Holnapra, a testületi ülésre ennek utánanézek.  
 
21.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés bontási munkálatok elvégzésére 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Tiszaalpár, Liszt Ferenc u. 18. sz. alatti ingatlanon lévı lakóépület életveszélyessé vált, 
annak további használatát Kiskunfélegyháza Város Jegyzıje azonnali hatállyal megtiltotta. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
A Deák F. utcában a Csernák Béla féle ház, aki pár évvel ezelıtt meghalt, annak a háza 
jelenleg életveszélyes. Már a cserepet is lehordták róla, kb. 3 m magas vályogfala omladozik. 
Az udvarban szoktak játszani a szomszéd unokák és nagyon veszélyes.  
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
Az Ady E. utcában a Kıvágó ház is düledezı félben van. Mindenki ott jár a járdán, nagyon 
veszélyes az is.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
A Nézıék mellett a Honfoglalás utcában lévı háznak már a tőzfala is kidılt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezek benne vannak abban a 21-ben, amit mi tavasszal felmértünk. Megkerestük a 
Kiskunfélegyházi Hivatalt ez ügyben, de vonakodik İ is, mert ezekért fizetni kéne. Egy 
dologban elmozdultak, a Liszt F. utcaiban. A bontási munkára az ajánlatok 1 millió Ft körül 
vannak. Kiskunfélegyháza nem tudja vállalni, a bontás összes terhe ránk marad. A 
Településüzemeltetési Kft-nek ki kéne bıvíteni a mőködési területét, mert ezeknek az áraknak 
a töredékéért el tudná bontani. Van jó néhány ilyen ingatlan, amivel valamit csinálni kell. 
Egyrészt veszélyesek, másrészt a település csúfjai ezek az épületek.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Megkéri a jegyzı asszonyt, hogy ismertesse az erre vonatkozó határozat tervezetet. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A Liszt Ferenc u. 18. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bontási ajánlatot, azok magas összege 
miatt az önkormányzat szőkös anyagi helyzete miatt nem fogadja el a Képviselı-testület. 
Kérje fel a polgármestert, készítse elı, hogy a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. hogyan 
tudná a bontási munkákat elvégezni, egyeztessen errıl Kiskunfélegyháza Város Jegyzıjével.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a jegyzı asszony által ismertetett határozat tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
218/2011. (XII.12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy a 
Liszt Ferenc u. 18. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bontási ajánlatokat, azok magas összege, 
illetve az önkormányzat szőkös anyagi helyzete miatt ne fogadja el. Kérje fel a polgármestert, 
készítse elı, hogy a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. hogyan tudná a bontási munkákat 
elvégezni, egyeztessen errıl Kiskunfélegyháza Város Jegyzıjével.  
 

================== 
 
22.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Tiszaalpári Faluvédı- és Szépítı Egyesület Elnökének kérelme 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Tiszaalpári falumegújítás pályázatnál az MVH részlet kifizetésénél az átutalt összeg után 
11.560,- Ft szolgáltatási díj merült fel. A fenti összeget szeretnék, ha az önkormányzat 
átutalná az egyesület számlájára.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Tiszaalpári Faluvédı- és Szépítı 
Egyesület Elnökének kérelmét.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
219/2011. (XII.12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetért a Tiszaalpári Faluvédı- és Szépítı Egyesület 
Elnökének a kérelmével és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra.  
 

================ 
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23.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nincs, a bizottsági ülés 21,45 órakor zárt ülés keretében 
folytatódik tovább.  
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

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

      
                                                
     
 
 
 
 
 


