
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TISZAALPÁR  NAGYKÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT 
 

KÉPVISELİ-TESTÜLET  PÉNZÜGYI  ÉS  GAZDASÁGI  BIZOTTSÁGÁNAK 
 

2012. MÁRCIUS 12-ÉN  TARTOTT  RENDKÍVÜLI  ÜLÉSÉNEK 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V E 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Határozatszám: 47-55. 
 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 



 2 

Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 210-9/2012/P. 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági 
              Bizottságának 2012. március 12-én tartott rendkívüli ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Barna Sándor, Dr. Csernus Tibor, 
                       Kacziba Sándor, Dr. Puliusné Sárdi Mária (4 fı bizottsági tag) 
                       Dr. Vancsura István polgármester 
                       Bársony Lajos aljegyzı 
                       Bartók István alpolgármester 
                       Kontra György Trió Tv részérıl 
                       Ajtai Elemérné CNÖ elnöke 
                       Szentirmay Tamás újságíró 
                       Borsos Botond HBF Hungaricum Kft. részérıl 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett: Dr. Vancsura Zoltán bizottsági tag 
Bejelentéssel távollevı bizottsági tagok: Csernák Csilla, Dr. Taricska Tibor 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, a Trió Tv munkatársait és nézıit. 16,44 órakor 
megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 4 fı bizottsági tag van jelen.  
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1. Elıterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
    Társulási Megállapodás 7. számú módosítása tárgyában, valamint a gyermekvédelem 
    helyi szabályozásáról szóló 7/2003. (IX. 01.) Ktr. számú rendelet módosítására 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének  
    határozata, a Mátyás kir. utca 2. sz. alatti háziorvosi rendelı akadálymentesítésére 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
3. Elıterjesztés az önkormányzat szántó mővelési ágú termıföldjeinek a Tiszaalpári    
    Településgazdálkodási Kft. részére történı bérbeadására 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Barna Sándor elnök 
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4. Elıterjesztés pályázatokról 
     a) Uniós pályázat  � Aktív polgárokat Európának – Dán testvérvárosi pályázat 
        (Készítı: Ferenczi Krisztina, angol nyelvő) 
     b) IPA pályázat  � Szerb – Magyar határon átnyúló program � Torda testvértelepülésünk- 
        kel közös pályázat (Készítı: Ferenczi Krisztina, angol nyelvő) 
     c) Tornacsarnok felújítására kiírt pályázat (Készítı: Németh Péter) 
     d) Óvoda pályázat   
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Szavazásra bocsátja az ismertetett napirendi pontokat. 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a javasolt napirendi pontokkal 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett.  
 
1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
              Társulási Megállapodás 7. számú módosítása tárgyában, valamint a gyermekvédelem 
               helyi szabályozásáról szóló 7/2003. (IX. 01.) Ktr. számú rendelet módosítására 
               (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az elıterjesztés két részre van osztva: A), illetve B) részre. 
Az A) részben le van írva, hogy megszőnik a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, a 
Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat lesz.  
A megyei önkormányzat területfejlesztési hatásköre jelentısen kibıvítésre kerül.  
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivataltól 2012. február 17-én kapott tájékoztatást a 
kistérségi társulás munkaszervezete. Ezért kell a 7. sz. módosítást megtárgyalni.  
A B) részben a módosításról kell döntenünk a gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatban. 
Ezzel kapcsolatban az elıterjesztés utolsó lapján van egy rendelet-tervezet. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Kiskunfélegyházi Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 7. számú módosítására szóló 
határozat-tervezetet.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
47/2012. (III. 12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hagyja jóvá, hogy a 
Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
módosuljon a 7. számú módosítással egységes szerkezetben. 

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



 4 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2003. (IX. 01.) Ktr. 
számú rendelet módosításáról szóló elıterjesztést.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
48/2012. (III. 12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2003. 
(IX. 01.) Ktr. számú rendelet módosításáról szóló elıterjesztéssel egyetért és javasolja a 
Képviselı-testületnek elfogadásra.  
 

=================== 
 
2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének 
                 határozata, a Mátyás kir. utca 2. sz. alatti háziorvosi rendelı akadálymentesítésére 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal határozatában szerepel, hogy kötelezve van az 
önkormányzat, hogy a Mátyás kir. u. 2. sz. alatti orvosi rendelınél 2012. augusztus 31-ig 
megtörténjen az akadálymentesítés.  
Az indoklásban benne van, hogy 2011. december 31-i határidıvel vállalta az önkormányzat 
ennek az elvégzését, ami elmaradt.  
A határozat-tervezet arról szól, hogy a polgármestert felhatalmazza a bizottság, illetve majd a 
Képviselı-testület, hogy kérjen tervezıi ajánlatokat és árajánlatokat, és azt legkésıbb az 
április havi testületi ülésre terjessze elı.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Mátyás kir. utca 2. sz. alatti 
háziorvosi rendelı akadálymentesítésére szóló határozat-tervezetet.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
49/2012. (III. 12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hatalmazza fel a 
polgármestert, hogy a Mátyás kir. u. 2. szám alatti háziorvosi rendelı akadálymentesítésének 
megoldása érdekében tervezıi javaslatokat és árajánlatokat kérjen, és azt legkésıbb az április 
havi testületi ülésre terjessze elı.  
 

================== 
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3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat szántó mővelési ágú termıföldjeinek a Tiszaalpári 
                 Településgazdálkodási Kft. részére történı bérbeadására 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A határozat-tervezetben az szerepel, hogy 2014. december 31-ig lennének a szántóterületek 
bérletbe átadva a kft-nek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt írtam, hogy a Képviselı-testület korábbi határozatának megfelelı bérleti díj kerüljön 
megállapításra.  
20 aranykorona alatti területeknél 400 kg/ha + Áfa a bérleti díj, 20 aranykorona fölötti 
területeknél pedig 500  kg/ha + Áfa. Ez a 40. heti tızsdei áron van számolva.  
Azért a ciklus végéig, mert egy földnek a normál termıképességének a megırzéséhez 
tápanyagokat kell beinvesztálni, ezért gondoltam egy hosszabb bérleti idınek a 
megállapítását. A termıföldek közül van kb. 11 ha, ami még nem a mi használatunkban van, 
jövıre ennek a fele visszajön és ezeket, ahogy jönnek vissza, úgy adnánk bérbe.  
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Amit polgármester úr is mondott, arra szeretnék kitérni, hogy jelenleg az önkormányzat 
tulajdonában vannak olyan termıföldek, amelyekre érvényes haszonbérleti szerzıdés van. 
Azokra mindenképpen valamilyen kifutó jelleggel kellene a határozatot megszövegezni. Még 
egy lényeges kérdés, amit célszerő lenne megfontolni, hogy bizonyos területnagyság alatt 
úgymond a mővelhetıség az nagymértékben korlátozott. Nem kis gépeink vannak, tehát 1-
2000 m2-es területeket nem biztos, hogy célszerő erre a célra átadni. Ilyen területkorlátot még 
érdemes lenne beépíteni a határozatba. Azoknak a területeknek, ahol még van érvényes 
haszonbérleti szerzıdés, annak lejárta után történjen meg az adott földterületnek a kft. részére 
történı átadása.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A kerti területek visszavétele arra lesz jó, hogy minden területet felmérjünk. Ami olyan 
terület, azt javaslom, hogy azokat oda kéne adni csekély bérlettel azoknak, akik kertet 
szeretnének mővelni.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Sajnálom, hogy a Kft. ügyvezetıje nincs itt, mert pénteken beszéltünk errıl és akkor ı azt 
javasolta, hogy ennek a gazdálkodási évnek a lezárását követıen kellene ezt átadni. Felsorolt 
különféle indokokat: mezei leltár, gázolaj támogatás, regisztráció, földhasználat, gépátadás, 
közhasznúak, kifüggesztés.  
Kérnék erre véleményt. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Akkor egy év kiesik, mert egy gazdálkodási év november végével szokott befejezıdni. Azért 
hoztam be a rendkívüli testületi ülésre, mert ennek pörögni kéne. Regisztrációs számot meg 
kell kérni, ki kell függeszteni, ennek van egy átfutási ideje, mire rendezıdik.  
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Ha ebbe belefogunk, akkor ezt nagyon kell intézni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az lenne a javaslatom, hogy ebben az évben, mivel nem látjuk az iskolát, a konyhát, hogy mi 
lesz, ne fogjunk bele ebbe a részbe még.  
A jelenleg három meglévı területet adjuk át az idén. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Arra kanyarodnék vissza, hogy egyelıre azokat a területeket adjuk át, amelyek egyértelmően 
biztos, hogy géppel mővelhetık, legalább kiderül, hogy a kézi munkaerıt hogyan lehet majd a 
Kft. számára is igénybe venni. A többit fel is kell mérni, hogy az önkormányzatnak hol 
vannak pontosan olyan területei, amelyek egyáltalán mővelésbe foghatók lennének. Ez biztos, 
hogy tartható lesz május 15-ig, a többit folyamatában látjuk.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az önkormányzat szántó mővelési ágú termıföldjeinek a Tiszaalpári 
Településgazdálkodási Kft. részére történı bérbeadására szóló határozat-tervezetet a Dr. 
Csernus Tibor bizottsági tag által tett módosítással. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
50/2012. (III. 12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy az 
önkormányzat szántó mővelési ágú földterületeit, amelyek egyértelmően biztos, hogy géppel 
mővelhetık, a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. részére 2014. december 31-ig adja 
bérbe a testület korábbi határozatának megfelelı bérleti díjért. Azoknak a területeknek, ahol 
még van érvényes haszonbérleti szerzıdés, annak lejárta után történjen meg az adott 
földterületnek a Kft. részére történı átadása. A kerteknél lévı területeket azok felmérése után 
rászorulóknak adja bérbe. 
A testület bízza meg a polgármestert, hogy a bérleti szerzıdést a Kft. ügyvezetıjével kösse 
meg.  
 

================= 
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4.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy:  Elıterjesztés pályázatokról 
                 a) Uniós pályázat  � Aktív polgárokat Európának – Dán testvérvárosi pályázat 
                 (Készítı: Ferenczi Krisztina, angol nyelvő) 
                 b) IPA pályázat  � Szerb – Magyar határon átnyúló program � Torda       
                  testvértelepülésünkkel közös pályázat (Készítı: Ferenczi Krisztina, angol nyelvő) 
                 c) Tornacsarnok felújítására kiírt pályázat (Készítı: Németh Péter) 
                 d) Óvoda pályázat   
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
      
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A napirendi pontban fel van sorolva négy pályázat, ehhez jött még a 2012. évi NKA 
közmővelıdési pályázat. 200 eFt önerıt kellene biztosítani, illetve 300 eFt a vissza nem 
térítendı támogatás. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az a) Uniós pályázat ���� Aktív polgárokat Európának – Dán testvérvárosi pályázat már el 
is van küldve, erre utólagos elfogadást kérek. 
Ez annak a pályázati sorozatnak a része, amikor a dán gyerekek voltak itt, a magyar gyerekek 
voltak kint. Most idıseknek lenne egy oda-vissza pályázati lehetıség. Ennek a pályázati 
összege 9 000 EUR. A pályázatot a Ferenczi Krisztina készíti, az ı díja 400 EUR, de ez a 
költségekbıl levonható, 100 százalékosan támogatott a pályázat.  
Olyan idıt kerestünk, ami viszonylag még jó idı és olyan programot próbáltunk összeállítani, 
hogy be tudjanak kapcsolódni a helyi rendezvényekbe. Azért is fontosnak tartom, hogy 
sikerüljön a pályázat, mert a Dánok ott segítenek rajtunk, ahol csak tudnak, így próbáljuk 
nekik ezt viszonozni.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az uniós pályázatot, � Aktív polgárokat Európának – Dán testvérvárosi 
pályázat utólagos jóváhagyását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 51/2012. (III. 12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy az 
unós pályázatot, � Aktív polgárokat Európának – Dán testvérvárosi pályázatot utólagosan 
hagyja jóvá. 

 
=================== 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A b) IPA pályázat ���� Szerb – Magyar határon átnyúló program ���� Torda 
testvértelepülésünkkel közös pályázatot is Ferenczi Krisztina készítette, angol nyelvő 
pályázat. Ez a tavalyi évben is be lett nyújtva. A pályázható maximum összeg 100 000 EUR, 
ez kb. 30 millió Ft. 15 % az önereje, az önerı megosztása: Tiszaalpár Önkormányzatra 60 %, 
Tordára 40 %. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezért a Ferenczi Krisztina nem kér semmit, hiszen tavaly ezért megkapta a díját. Vélhetıen ki 
kell utaznia Szerbiába és azt ígértem, hogy ehhez annyi segítséget adunk neki, hogy az 
utazását megoldanánk.   
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az IPA pályázat � Szerb – Magyar határon átnyúló program � Torda 
testvértelepülésünkkel közös pályázat be legyen nyújtva.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
52/2012. (III. 12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az IPA pályázat � Szerb - Magyar határon átnyúló 
program � Torda testvértelepülésünkkel közös pályázat benyújtásával egyetért és javasolja a 
Képviselı-testületnek elfogadásra.  
 

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

Dr. Vancsura Zoltán bizottsági tag 17,10 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı.  

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A c) Tornacsarnok felújítására kiírt pályázatot Németh Péter készítette. Ez is be lett már 
tavaly nyújtva, amit most újra benyújtanánk. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A tervezıvel fel kell venni a kapcsolatot, mert az Áfa összege is változott, így a tavalyihoz 
képest némi változás lesz azért az anyagiakat illetıen. A pályázat benyújtásához szükséges 
tanulmánytervek tavaly ki lettek fizetve, bízom abban, hogy a tavaly kifizetett áron elvégzi a 
tervezı. 
Az iskolának a sorsát nem tudjuk, de a tornacsarnok az csak itt marad, a mi gyerekeink 
fognak oda járni. Mindenképpen célszerő, ha erre pályázunk.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a tornacsarnok felújítására kiírt pályázatról szóló határozat-tervezetet.  
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
53/2012. (III. 12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy a 
4/2012. (III. 1.) BM. rendelet Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 
jogcímre az önkormányzat pályamővet készítsen elı a 2011. évben kimunkált tervek alapján, 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár tornatermének felújítására.  
 

=============== 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A d) Óvoda pályázatot 2012. május 15. és május 31. között kell benyújtani. 100 
százalékosan támogatott pályázat, 1 és 10 millió Ft közötti összeget lehet igényelni. 25 % 
elılegként igényelhetı, 75 % pedig utólagosan a jogosult elköltést igazolva számolható el.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Németh Péter azt mondta, hogy 5 millió Ft körüli összeget célozzunk meg. A középtáj körüli 
összeget általában el szokták fogadni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Pontosan mit is jelent ez a pályázat? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egészségre nevelı program. Így az óvónıknek lenne egyfajta továbbképzése, a gyerekeknek 
játékos program, a szülıkkel együtt bonyolított programokat lehetne ennek keretében 
megvalósítani.   
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az óvoda pályázatról szóló határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
54/2012. (III. 12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy járuljon hozzá a 
TÁMOP-6.1.2/11/1 kódszámú, az „Egészségre nevelı és szemléletformáló életmód 
programok – lokális színterek” címő pályázati jogcímre pályamő kimunkálásához, a projekt 
elıkészítésének megkezdéséhez, melynek színtere Tiszaalpár Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda. 
 

================== 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
NKA közmővelıdési pályázat 
 
Az önkormányzat a X. Bársony Mihály Tekerılantos Találkozó közmővelıdési programjának 
megvalósításához 200.000,- Ft önerıt biztosítana a 2012. évi költségvetésének terhére, az 
NKA jogcímpályázaton 300.000,- Ft vissza nem térítendı támogatási igényt nyújtanánk be a 
pályázatra.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a 2012. évi NKA közmővelıdési 
pályázatról szóló határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
55/2012. (III. 12.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy az 
önkormányzat pályázatot nyújtson be a Nemzeti Kulturális Alap közmővelıdés és 
népmővészet kollégiuma által meghirdetett 3607 altéma kódszámú közmővelıdési programok 
megrendezését támogató pályázatra. Az önkormányzat a pályázat nevezési díját 5.000,- Ft-ot 
a 2012. évi költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítsa. Az önkormányzat a X. Bársony 
Mihály Tekerılantos Találkozó közmővelıdési programjának megvalósításához 200.000,- Ft 
önerıt biztosítson a 2012. évi költségvetésének terhére, az NKA jogcímpályázaton 300.000,- 
Ft vissza nem térítendı támogatási igényt nyújtson be a pályázatra.  
 

==================== 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tájékoztató a nemzeti finanszírozású önkormányzati pályázati lehetıségekrıl 
- Polgármester úrnak átadnám a szót, ismertesse a tájékoztatót. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Három pályázati lehetıség volt, ami mind a három megfelelı lett volna nekünk, de mivel nem 
vagyunk hátrányos helyzető település, így ezekre egyikre sem tudtunk pályázni.  
Az egyik egy saját forrás kiegészítése lett volna a szennyvízberuházáshoz, ami nagyon jól jött 
volna. A másik, amit régóta mondogatunk, hogy egyfajta önellátást kellene megteremteni, ez 
a pályázat pontosan nekünk testhezálló lett volna. A harmadik pedig a közbiztonság növelését 
szolgáló fejlesztés lett volna. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Köszönöm a tájékoztatást. 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a bizottsági ülést 17,16 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
/:  Kovács Zoltánné  :/                               /:  Barna Sándor  :/ 

                             jegyzıkönyvvezetı                                     bizottság elnöke 



 11 

 
 


