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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 210-12/2012/P. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági 
               Bizottságának 2012. április 17-én tartott ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Barna Sándor, Csernák Csilla, Dr. Csernus Tibor, 
                       Kacziba Sándor, Dr. Vancsura Zoltán (5 fı bizottsági tag) 
                       Dr. Vancsura István polgármester 
                       Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
                       Bartók István alpolgármester 
                       Ajtai Elemérné CNÖ elnöke 
                       Ajtai Elemér CNÖ tagja 
                       Bálint Imréné Teniszezık Baráti Köre részérıl 
                       Fodor Árpádné Teniszezık Baráti Köre részérıl 
                       Rédeiné Bondor Klára tervezı 
                       Barton András vezetı fıtanácsos 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tag: Dr. Taricska Tibor 
 
Bejelentéssel távollevı bizottsági tag: Dr. Puliusné Sárdi Mária 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, és a napirendi ponthoz meghívott kedves vendégeket. 
16,15 órakor megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 5 fı bizottsági tag van jelen. 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra, melyet javasol kiegészíteni: 
 
A mai bizottsági ülés meghívójában 22 napirendi pont szerepel. Javaslom, hogy a 20. 
napirendi pont után vegyük fel új napirendként: 
 
21. Elıterjesztés a „Tiszaalpár Nagyközség szennyvíz-elvezetése és tisztítása a település 
      vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért” címen 
      a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 számú pályázati projekt keretében megvalósuló beruhá- 
      zás önerejének igazolására 
 



 3 

22. Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelme bérleti díjak jóváhagyására 
 
23. Elıterjesztés a „Napelemes energetikai korszerősítéssel elérhetı villamos áramköltség 
      kiváltása” Uniós pályázatok segítségével 
 
24. Kiskunfélegyházi Rendırkapitányság kérelme  
 
25. Elıterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 2/2012. (II. 24.) Ktr. 
      számú rendeletének módosítására 
 
Ezután jönne: 
 
26. Egyéb bejelentések 
 
27. Kérelem önkormányzati lakás biztosítása tárgyában (zárt ülés) 
 
A napirendi pontok sorrendjében is változás lenne: 
A 9. napirendi pont lenne az elsı, és az ötödik napirendi pontot akkor tárgyalnánk, ha 
megérkezik a hozzá meghívott vendég, Rédeiné Bondor Klára tervezı asszony.  
 
Tisztelt Bizottság! Nem emlékszem még arra, hogy 27 napirendi pontot tárgyaltunk volna, 
ezért mindenkitıl kellı önmérsékletet kérek a napirendek tárgyalását illetıen.  
 
Javasolt napirendi pontok: 
 

1. Teniszezık Baráti Körének kérelme pálya biztosítására 
Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 

 
2. Elıterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl szóló 

rendelet módosítására 
Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı 
Elıadó: Barna Sándor elnök 
 

3. Elıterjesztés a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételeinek biztosításáról 
Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 
 

4. Tájékoztató Sporthorgász Egyesületek BKM-i Szövetségének határozatáról 
Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 
 

5. Elıterjesztés Településrendezési terv módosítására 
Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 
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6. Tájékoztató a bölcsıdék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez,         

valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított elıirányzatból 
származó támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM 
rendelet alapján készült beszámoló elfogadásáról 
Elıterjesztı:  dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 

 
7. Tájékoztató a 2011. évi járdaépítésekrıl és elıterjesztés a 2012. évi önerıs járdaépítési 

munkákra 
Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 

 
8. Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelme ingatlan 

biztosítása tárgyában 
Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 

 
9. Kérelem közvilágítás biztosítására az Arany János utca 24. számú ingatlanhoz 

Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 

 
10. Tiszaalpári Sportegyesület kérelme önerı biztosításáról 

Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 
 

11. Javaslat a Mővelıdési Ház parketta felújítására 
Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 

 
12. ALARM-TOP Kft. árajánlata a Polgármesteri Hivatalban térfigyelı kamerák 

felszerelésére 
Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 

 
13. Javaslat a tiszaalpári Templomdomb díszvilágításának korszerősítésére 

Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 

 
14. Novák Zoltán Tiszaalpár, Esze Tamás utca 8. sz. alatti lakos ingatlan-csere kérelme 

Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 
 

15. dr. Pethı Anada Zsuzsa Tiszaalpár, Thököly utca 37. sz. alatti lakos ingatlan-csere 
kérelme 
Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 
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Elıadó: Barna Sándor elnök 
 

16. Elıterjesztés az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjérıl szóló rendelet megalkotására 
Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı 
Elıadó: Barna Sándor elnök 

 
17. Elıterjesztés a helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról szóló 7/2006. (III.31.)   

számú rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı 
Elıadó: Barna Sándor elnök 

 
18. Javaslat a Tavaszköszöntı programjaira 

Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 
 

19. Javaslat tetı-felújítási és kútfúrási munkákra vonatkozó árajánlatok kérésére  
Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 
 

20. Javaslat a kátyúzási munkák elvégzésére, külterületi utak javítására 
Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 
 

21.  Elıterjesztés  a „Tiszaalpár Nagyközség szennyvíz-elvezetése és tisztítása a település 
vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért”       
címen a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 számú pályázati projekt keretében 
megvalósuló beruházás önerejének igazolására  
Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 

 
22. Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelme bérleti díjak jóváhagyására  

            Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 
            Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
      23. Elıterjesztés a „Napelemes energetikai korszerősítéssel elérhetı villamos áramköltség 
            kiváltása” Uniós pályázatok segítségével  
            Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 
            Elıadó: Barna Sándor elnök 
 

24. Kiskunfélegyházi Rendırkapitányság kérelme  
            Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 
            Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
     25. Elıterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 2/2012. (II. 24.) Ktr. 
           számú rendeletének módosítására  
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          Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı 
          Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
    26. Egyéb bejelentések 
 
    27. Kérelem önkormányzati lakás biztosítása tárgyában (zárt ülés) 
          Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 
          Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az ismertetett napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a javasolt napirendi pontokkal és a kiegészítésekkel 5 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 

1.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Teniszezık Baráti Körének kérelme pálya biztosítására 
            (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Köszöntöm Bálint Imrénét és Fodor Árpádnét a Teniszezık Baráti Köre részérıl. 
Kérdezem, hogy szóban kívánják –e kiegészíteni a kérelmet. 
 
Bálint Imréné, a Teniszezık Baráti Köre részérıl: 
 
A hellyel kapcsolatban van ötletünk: 
Polgármester úr említette, hogy az iskola környékén lehetne építeni egy új pályát. A másik az 
óvoda háta mögötti rész. Ha viszont a régi pályát újítanánk fel úgy, hogy salakossá tennénk, 
akkor 200-250 tonna salakra lenne szükség. A salak költsége 1 millió Ft, a fuvarköltség plusz 
1 millió Ft, plusz a földmunkák költsége, ez összesen kb. 2,5 millió Ft-ra jönne ki.  
Olyan ötletünk lenne, hogy vagy egy egyesületet alakítanánk, vagy beolvadnánk a 
Sportegyesületbe és egy pályázattal létre tudnánk hozni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A sportgyőlésen beszéltünk errıl, hogy egy pályázatot valószínő be tudna nyújtani erre a 
Sportegyesület. 
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Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Okos gondolat, hogy ezt a Sportegyesületen belül kellene kezdeményezni. Annál is inkább, 
mert szó volt arról, hogy a civilszervezeteknek mennyi támogatást adunk és a Sportegyesület 
kb. a tízszeresét kapja, mint a többi civilszervezet. Az ı anyagi bázisára épülve könnyebben 
kivitelezhetı lenne ez a dolog. 
Utána jön az, hogy ezt a pályát fent is kell tartani. Egy salakos pálya fenntartása legalább 
annyi figyelmet érdemel, mint a gyepnek a fenntartása. Ez egy embernek adna legalább négy 
órában állandó munkát.  
Ha a meglévı pálya bıvítésében gondolkodunk, akkor elképzelhetı lenne –e a mőanyag 
pálya? 
 
Bálint Imréné, Teniszezık Baráti Köre részérıl: 
 
Nagyon drága, kb. 6 millió Ft. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Akkor ez a költségek miatt kiesett. 
Annyiban lenne szerencsésebb az iskolánál, hogy az iskolások számára könnyebben 
hozzáférhetı lenne, akár a testnevelésbe beintegrálva. Itt az iskola segítségét is lehetne kérni, 
de a Sportegyesülettel való szövetkezésnek is lehetne alternatívája. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
A Sportegyesület március 16-i összejövetelén részletes tájékoztatót kaptunk a Sportegyesület 
vezetése részérıl, hogy milyen lehetıségek nyíltak meg a társasági adóval kapcsolatos 
többletforrások alapján. 
Mindenképpen célszerő lenne a Sportegyesület bevonása, mert beszéltünk róla, hogy az iskola 
állami kézbe kerül, ennek okán is szükséges ott egy területrendezés. Leválasztásra kerülne a 
konkrét iskolai ingatlan, a sportpálya illetve a hozzá tartozó egyéb területek pedig másik hrsz-
on kerülnének kialakításra, és a Sportegyesülethez kerülnek átadásra. 
A hátsó terület, ami közvetlenül az ABC, illetve a sportpálya közötti rész, az egy megfelelı 
nagyságú terület salakpálya kialakítására.  
Egy olyan jellegő árkalkulációt kellene összeállítani, ami alapja lehetne egy ilyen jellegő 
pályázatnak, és a Sportegyesület felvenné a programjai közé. A Sportegyesületnek innentıl 
kezdve érdekében állna, hogy odafigyeljen erre a pályára. 
Ki kell használni, hogy úgy tőnik, ezek a keretek olyan mértékben állnak rendelkezésre, hogy 
10-30 %-os önerı figyelembevételével olyan alapot teremtenek, hogy csak kérni kell.  
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
Azon a március 16-i megbeszélésen tényleg errıl volt szó. Egyébként mindegy, hogy 2013. 
január 1-jétıl mi lesz az iskolával, mert mozgástér nélkül a gyerekek nem maradhatnak. A 
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Sportegyesületnek továbbra is abban kell gondolkodni, hogy a területet biztosítani kell. 
Addig, amíg nekünk a társasági adóval kapcsolatos lehetıségünk megmarad, addig az 
önkormányzati önerı segítségével lehet, hogy még hamarabb is hozzájutunk ehhez a 
lehetıséghez. Helyszín szempontjából az volna a legideálisabb, amit Dr. Csernus Tibor 
képviselı-társam mondott, mert a Sportegyesületnek mindig van olyan embere, aki a pályán a 
füvet nyírja, locsolja, így a teniszpálya gondnoksága is megoldható lenne.  
Bízzunk abban, hogy olyan pályázati lehetıséghez jutunk, hogy ezeket a fejlesztéseket meg 
tudjuk valósítani.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Legjobb megoldásnak én is a Sportegyesületen belüli szakosztály létrehozását tartom. Egy 
kérelmet kellene benyújtani a Sportegyesület felé ez ügyben. A helyszínt is jónak tartom. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérem jegyzı asszonyt, ismertesse az erre vonatkozó határozat-tervezetet. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a kérelmet megtárgyalta. Javasolja a kérelmet 
benyújtóknak, hogy egyesületet hozzanak létre, vagy csatlakozzanak egy már mőködı 
egyesülethez, ezáltal lehetıség nyílhat pályázat benyújtására. 
Határozatról értesül: Bálint Imréné, a kérelmet benyújtók képviselıje. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a jegyzı asszony által ismertetett határozat-tervezetet a Teniszezık Baráti 
Körének kérelmére, pálya biztosítása tárgyában. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
66/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Teniszezık Baráti Körének kérelmével kapcsolatban 
javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy javasolja a kérelmet benyújtóknak, hogy 
egyesületet hozzanak létre, vagy csatlakozzanak egy már mőködı egyesülethez, ezáltal 
lehetıség nyílhat pályázat benyújtására. 
 
Határozatról értesül: Bálint Imréné, a kérelmet benyújtók képviselıje. 
 

===================== 
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2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegení- 
                        tésérıl szóló rendelet módosítására 
                        (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
            Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester, Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
            Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az Ügyrendi Bizottság azt javasolja, hogy ha valakinek a képviselık közül van a rendelethez 
módosítási javaslata, akkor azt 2012. május 4-én 12,00 óráig tegye meg. Ezek után jegyzı 
asszony ezeket átnézi és a következı testületi ülésen lesz ezzel kapcsolatban döntés. 
Megkérem jegyzı asszonyt, ismertesse az erre vonatkozó határozat-tervezetet. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a rendelet-tervezetre vonatkozóan az Ügyrendi Bizottság 
javaslatával egyetért. Javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy a képviselık 2012. 
május 4-én 12,00 óráig küldjék meg a jegyzı részére írásban a módosító javaslatukat a helyi 
rendeletre vonatkozóan.  
Határidı: 2012. május 4., a javaslatok megküldését követıen a Képviselı-testület 
tájékoztatása a következı rendes testületi ülésen. 
Felelıs: javaslatok beterjesztéséért a jegyzı 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a jegyzı asszony által ismertetett határozat-tervezetet az önkormányzati 
lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl szóló rendeletre vonatkozóan.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
67/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a rendelet-tervezetre vonatkozóan az Ügyrendi Bizottság 
javaslatával egyetért. Javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy a képviselık 2012. 
május 4-én 12,00 óráig küldjék meg a jegyzı részére írásban a módosító javaslatukat a helyi 
rendeletre vonatkozóan.  
Határidı: 2012. május 4., a javaslatok megküldését követıen a Képviselı-testület 
tájékoztatása a következı rendes testületi ülésen. 
Felelıs: javaslatok beterjesztéséért a jegyzı 

 
========================= 
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3.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételeinek biztosításáról 
            (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
2012. június 30-ig van a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételeinek a biztosítása 
elfogadva. Javasolja a polgármester úr 2012. december 31-ig meghosszabbítani a saját 
költségvetésünk terhére. 
 
- Szavazásra bocsátja a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételeinek biztosításáról szóló 
határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
68/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a gyermekjóléti szolgáltatás személyi feltételeinek 
biztosítása tárgyú elıterjesztéssel egyetért. Javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, 
hogy saját költségvetése terhére biztosítsa a gyermekjóléti szolgáltatás szabályszerő 
mőködéséhez szükséges személyi kiadások többletköltségét 2012. december 31-ig.  
 

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

4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató Sporthorgász Egyesületek BKM-i Szövetségének határozatáról 
            (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A BÁCSHOSZ megküldte a levelét, amelyben leírja, hogy nem hajlandó a bérleti idı 
csökkentésére és a bérleti díj emelésére. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
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Idıközben kerestem egy ügyvédet, aki lát abban lehetıséget, hogy elmozduljunk errıl a 
holtpontról. Úgy tőnik a BÁCSHOSZ oldaláról bezárult a kör, csak más irányból lehet ezt 
újra elıvenni. Javaslom, hogy ne nyugodjunk ebbe bele, ha a legkisebb esély is megnyílik 
valahol, azt próbáljuk megragadni. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Megkérdezhetem, hogy hívják a jogászt? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha jól emlékszem Dr. Nagy Tamásnak hívják. 
 

Dr. Taricska Tibor 16,45 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, így 
a jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 

 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Szeretnék egy határozott határozati javaslattal élni: 
Mondjuk fel a szerzıdést. Meg tudjuk indokolni, hogy nagy aránytalanságot látunk a bérleti 
díjban felfedezni és ennél az oknál fogva, felmondjuk a szerzıdést. Ha ez nekik nem tetszik, 
akkor ık nyilván bírósághoz fordulnak, és a bíróság kimondja, hogy mennyire volt igazunk. 
Eltelt már jó néhány év, komoly elırelépés ebben nem volt. Ez a testület korrigálva az elızı 
testület hibáját gyakorlatilag felbonthatja a szerzıdést. Szerintem a bíróság ki fogja mondani a 
mérhetetlen aránytalanságot és remélhetıleg meg fognak állapítani nem kevés kártérítést az 
önkormányzat javára. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Elhangzott az imént a mérhetetlen aránytalanság. Az aránytalanságnak az a lényege, hogy 
mérhetınek kell lennie. 
A Halászati Törvény rendelkezéseibıl adódik, hogy az, aki aktuálisan a halászati jog 
gyakorlójának be van jegyezve a nyilvántartásba, addig nem lehet a nyilvántartáshoz 
hozzányúlni, amíg a felek vagy be nem nyújtanak egy közös elszámolást, vagy visz egy 
bírósági ítéletet az, aki be akarja magát jegyeztetni.  
A mi esetünkben annak idején egy bírósági ítélet döntötte el ezt a kérdést. Ebben az esetben, 
ha lenne a BÁCSHOSZ részérıl erre vonatkozó nyilatkozat, azzal lehetne ezt a kérdést 
rendezni.  
Ha mi felmondjuk ezt a jogviszonyt, akkor a BÁCSHOSZ szempontjából érdemben nem fog 
változni semmi. Ha akarjuk, hogy a jogviszony megszőnjön, akkor nekünk kell bíróságra 
menni, mert a BÁCSHOSZ nem fog.  
Amikor felmerült a szerzıdés a megtámadásának a kérdése, akkor azt mondtam, hogy ha van 
olyan ötlet, ami jogilag elfogadható, akkor azt támogassuk, de az, hogy csak úgy 
nekimenjünk, az nem viszi elıbbre az ügyet.  
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Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Ezzel nem tudok egyetérteni. A döntési javaslatomat a Tiszasasiakat is bevonva gondolnám 
kivitelezni. Ha Tiszasassal együtt úgy döntünk, hogy felmondjuk a szerzıdést, akkor a 
szerzıdés fel van bontva, akár egyoldalúan is. Igenis ık lennének lépéskényszerben, nem 
pedig mi.  
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
Azt mondom, hogy ne menjünk fejjel a falnak. Ez a bírósági ügy eltarthat három évig is, és én  
ettıl félek. Azt mondom, hogy az idı nekünk dolgozik. Három éven belül úgy is lesz egy 
olyan szakembergárda, aki ezt felülvizsgálja. Hátha átértékelik, mert nyilván ez így nincs 
rendben.  
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Eddig az önkormányzat abszolút jó oldaláról közelítette meg ezt a témát. Horgászatban 
gondolkodtunk, nem halászatban. Ha azt számolnánk, hogy halászatban milyen jövedelem 
maradt el, bizonyosan fel lehetne mutatni jelentıs összegeket, amitıl az önkormányzat elesett.  
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Nem ilyen egyértelmő a helyzet, ez egy védett természetvédelmi terület. Ez azt jelenti, hogy 
nem lehet akármit telepíteni és halászni. Meg van határozva, hogy a halászatot milyen módon 
lehet gyakorolni.  
A Halászati Törvény rendelkezéseit egyikünk sem tudja felülírni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Szeretném javasolni, hogy a következı testületi ülésre jelenjen meg a polgármester úr által 
megbízott jogász, valamint Tiszasas polgármestere és beszéljük meg, hogy milyen módon 
lehetséges a szerzıdés felmondása.  
 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Annyit főznék ehhez hozzá módosító indítványként, hogy amúgy is tervezzük a Tulajdonosi 
Közösség ülésének az összehívását és elsı körben arra kéne ıket meghívni.  
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
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Ezen a Tulajdonosi Közösségi ülésen Tiszasas és Tiszaalpár kisebbségben van. Nekünk nem  
érdekünk, hogy a Tulajdonosi Közösség mondja meg, hogy mit szabad és mit nem. Mi ott 
nem fogunk tudni labdába rúgni. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Hagyjuk akkor a Tulajdonosi Közösséget. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérem jegyzı asszonyt, ismertesse az erre vonatkozó határozat-tervezetet. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy a 
polgármester úr az általa megbízott jogászt és Tiszasas polgármesterét hívja meg a májusi 
rendes testületi ülésre.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a jegyzı asszony által ismertetett határozat-tervezetet a Sporthorgász 
Egyesületek BKM-i Szövetségének határozatáról szóló tájékoztatóról. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
69/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy a 
polgármester úr az általa megbízott jogászt és Tiszasas polgármesterét hívja meg a májusi 
rendes testületi ülésre.  
 
Határidı: 2012. május 31. 
Felelıs: polgármester 
Határozatról értesül: 
Tiszasas polgármestere  

======================= 
5. Napirendi pont: 

 
Tárgy: Elıterjesztés Településrendezési terv módosítására 

                        (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
            Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
            Elıadó: Barna Sándor elnök 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Köszöntöm Rédeiné Bondor Klára tervezı asszonyt, a napirendhez meghívott vendéget. 
Kérdezem, hogy kívánja –e szóban kiegészíteni az elıterjesztést. 
 
Rédeiné Bondor Klára, tervezı: 
 
Tavaly jóváhagyták a Megyei Területrendezési tervet. Ennek alapján egy kritikus dolgot kell, 
hogy megemlítsek. A Nagyvízi Meder övezete érinti a Lakitelek felıl bejövı úttól a Tisza felé 
esı részt, az Alpári rétet, a Tisza rétet, a Takács rétet, egész a Kátai sortól a Tisza vonaláig 
lévı területeket. A Nagyvízi Meder övezetébe beépítésre szánt terület nem jelölhetı ki a 
törvények szerint. Ennek értelmében, amit mi javasoltunk, hogy az üdülı terület mély fekvéső 
része, ami korábban üdülı övezetnek volt kijelölve, de nem valósult meg, mert állt rajta a víz, 
lapos, mély fekvéső terület, mi úgy gondoltuk és javasoltuk, hogy legyen ez beépítésre szánt 
különleges terület azzal, hogy horgász kempingek a magasabban fekvı részeken 
elhelyezhetık legyenek. Ezt tette volna lehetıvé a javaslat, de az állami fıépítész 
észrevételezte, hogy ez nem volt benne a korábban indított eljárásban. Nem volt benne, mert 
nem tudtuk, hogy a vizsgálat idejében milyen víz lesz ott. 
Korábban ilyenbıl nem csináltak ügyet, pláne nem, hogy a beépítésre szánt területet 
visszaminısíti beépítésre nem szántba, mert ez egy területhasználati kíméletet jelent.  
Pillanatnyilag nincs állami fıépítész, helyettese szintén nincs. Két ember látja el az ügyeket.  
Mivel hiányolták ezt a testületi döntést, ezért kezdeményeztem, hogy az észrevételekre 
megadott válaszokat Önök ismerjék. Ne a jóváhagyáskor szembesüljenek azzal, hogy nem 
minden az eredeti szándék szerint tud megvalósulni. Az állami fıépítész igazából nem a 
tervezıi válaszokra kíváncsi, hanem az önkormányzatéra. 
A Kátai sori tanyáknál szerettük volna az újjáépítést lehetıvé tenni, de ennek fényében ezt 
nem lehet elıírni. A felújításokat, tetıtér beépítéseket lehet megcélozni. 
Ha Önök ezzel nem értenek egyet, ezt a véleményt meg kell fogalmazni, át fogom a terven 
vezetni, és még egy körben nekifutunk. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A területrendezés átkerült a Megyei Önkormányzat kezébe, mint fıfeladat. Kérik, hogy a 
települések a Megyei Településrendezési tervhez kapcsolódóan a helyi megvalósítandó 
dolgaikat jelezzék, hogy azt be tudják építeni a tervbe.  
Nyilvánvaló, hogy nekünk ez jó anyag lesz ehhez, de a vitás dolgokban, mint például a Kátai 
sor, azt gondolom, hogy egyértelmően magas parti rész és semmi köze az ártérhez, ilyenekben 
konzekvensnek kell lennünk és javasoljuk, hogy az igen is beépíthetı legyen, és fejlesztések 
lehessenek.   
 
Rédeiné Bondor Klára, tervezı: 
 
Adatszolgáltatást a Megyei Területrendezési Terv készítıje tılem megkapta. Részt vettem 
azokon az egyeztetı tárgyalásokon is amiket meghirdettek. Egy, két dolgot egyes 
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településeknek sikerült kiharcolnia, Tiszaalpár viszonylag jobb helyzetbe került, mint a 
korábbi megyetervben. A Nagyvízi Meder övezete engem is meglepett, amikor megláttam.  
Azt az álláspontot fogjuk az egyeztetı tárgyaláson képviselni, hogy ragaszkodunk az 
újjáépítések biztosításához. A választ ennek megfelelıen módosítom, és a testületi ülésig 
átküldöm interneten. 
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
A legfontosabb, hogy a Kátai sor és környéke maradt meg a tiszaalpári külterületnek a 
leglakottabb része. Ettıl nyomósabb ok nem kell, hogy ezt nem szabad, hogy elvegyék tılünk.  
 
Rédeiné Bondor Klára, tervezı: 
 
A felmentési kérelmet erre elı kell készíteni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Ki volt az, aki ezt a magas partot öblözetnek minısítette? Ezt kéne inkább kifogásolni és 
meghúzni a part oldalánál a határt, mert azon a részen kiáradt terület nem volt. Nem lehet 
kérvényezni, hogy az öblözeti határokat változtassák meg? 
 
Rédeiné Bondor Klára, tervezı: 
 
A megyeterv módosítása még sokkal bonyolultabb, mint a települési szintőé. A 
véleményezési szakaszban lehetett volna szóvá tenni, de kevesen tudtak valamit is elérni. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A szennyvíztelepnek megváltozott a helye, ez benne van –e? 
 
Rédeiné Bondor Klára, tervezı: 
 
Igen. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Azt szeretném még megkérdezni, hogy most a végleges döntést hozza meg a testület, vagy 
még lesz felülvizsgálat errıl, illetve van benne rendeletmódosítás, arról kell –e most szavazni, 
végleges lesz –e az most? 
 
Rédeiné Bondor Klára, tervezı: 
 
Most ott tartunk, hogy volt egy szakmai véleményeztetés, ahol elhangzottak javaslatok. A régi 
rendelet módosítása nem egyszerő, újat írni nem lehet csak teljes körő felülvizsgálatban.  
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A rendeletet javítani kell, azokat ki is javítottam és át fogom küldeni e-mailban.  
A szakmai véleményezésre nekünk választ kell adni. 
Most arról kell dönteni, amirıl a mostani elıterjesztés szól. Ha a Képviselı-testület ezt a 
közbülsı döntést meghozza, ezt követıen a jóváhagyás leghamarabb két hónap múlva 
lehetséges. 
 
- A továbbiakban részletes tájékoztatást ad az elkészített területszerkezeti tervmódosítással 
kapcsolatban. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
A legkritikusabb pontja ennek a 4. számú módosítás. Nem lehet a megyéhez beadni egy olyan 
kérelmet, hogy az öblözet határát módosítsák? 
 
Rédeiné Bondor Klára, tervezı: 
 
De lehet, de nem fogják megcsinálni. Nekünk az is jó, ha békén hagyják a Kátai sori tanyákat 
és megengedik az átépítést.  
Azért megpróbálok egyezkedni ezzel kapcsolatban. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Már csak annak okán is, hogy nem felel meg a valóságnak. Ez a terület messze nem árvízi 
terület.  
 
Barton András, vezetı fıtanácsos: 
 
Amikor jó pár éve a csongrádi vízlépcsıt elkezdték építeni, akkor készült egy olyan rendezési 
terv, ahol pont a Kátai sort érintı terület ki volt jelölve országos jelentıségő üdülıterületnek. 
 
Rédeiné Bondor Klára, tervezı: 
 
Ezzel viszont lehetne érvelni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Köszönjük a megjelenését és a tájékoztatását Rédeiné Bondor Klára tervezı asszonynak. 
 

Rédeiné Bondor Klára tervezı távozott a bizottsági ülésrıl 
 

Dr Vancsura Zoltán bizottsági tag 18,44 órakor kiment a bizottsági ülésrıl,  
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Településrendezési terv módosításáról szóló határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
70/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Településrendezési terv módosításáról szóló 
elıterjesztését megtárgyalta, és az alábbiakat javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra: 
 
1. A Képviselıtestület fogadja el a tervezıi válaszokban megfogalmazottakat és azt egyben a 
saját nyilatkozatának tekintse. 
 
2. A Képviselıtestület fogadja el, hogy a 4. számú módosítási ügy esetében a terület 
beépítésre szánt üdülıterületbıl beépítésre nem szánt különleges területbe kerüljön 
visszasorolásra horgászkemping létesítési lehetıség biztosításával. 
 
3. Kérje fel a Polgármestert az összegezés aláírására és a módosítási eljárás tervezıi javaslat 
szerinti lefolytatására. 
 
Határidı: értelemszerően, folyamatos 
Felelıs: polgármester 

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

6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a bölcsıdék és a közoktatási intézmények infrastrukturális 
                        fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, közpon- 
                        tosított elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltéte- 
                        leirıl szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján készült beszámoló elfogadá- 
                        sáról (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
            Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
            Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az iskola nyílászáróinak a cseréjére 10 millió Ft támogatásban részesült az önkormányzat.  
Az államtitkár úr tájékoztatta a polgármester urat, hogy a támogatás felhasználásáról készült 
beszámolót elfogadja, és további sok sikert kíván.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a bölcsıdék és a közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez 
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kapcsolódó, központosított elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes 
feltételeirıl szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján készült beszámoló elfogadásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
71/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a bölcsıdék és a közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított 
elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 1/2010. (I. 
19.) ÖM rendelet alapján készült beszámoló elfogadásáról szóló tájékoztatóval egyetért, és 
javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra.  
 

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

7.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Tájékoztató a 2011. évi járdaépítésekrıl és elıterjesztés a 2012. évi önerıs 
            járdaépítési munkákra (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A 2. sz. mellékletben szerepel a 2012. évi önerıs járdaépítést igénylık jegyzéke, illetve az 
elmúlt évben megállapodást kötık jegyzéke. A melléklet alapján járdaépítési munkákhoz 500 
eFt szükséges. 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a 2. sz. melléklet alapján a járdaépítési munkákhoz 500 eFt-ot 
biztosítson a Képviselı-testület. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
72/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 2011. évi járdaépítésekrıl szóló tájékoztatót 
megtárgyalta. Javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy a 2012. évi önerıs 
járdaépítési munkákhoz szükséges 500 e Ft-ot a 2012. évi költségvetésének tartalék kerete 
terhére biztosítsa. 
 
Határidı: értelemszerően, folyamatos 
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Felelıs: polgármester, Barton András vezetı-fıtanácsos 
 
A határozatról értesül:  
Barton András vezetı fıtanácsos 
Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
 

======================== 
8.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelme ingatlan 
            biztosítása tárgyában (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ajtai Elemér CNÖ képviselı benyújtott egy kérelmet Cigány-hagyományok Háza létrehozása 
tárgyában. A CNÖ megtárgyalta, és kérik a Munkácsy u. 10. sz. alatti ingatlannak a 
használatba vételét erre a célra. 
Az alapvetı javításokat társadalmi munka keretében végezné el a települési cigány közösség, 
illetve a rezsiköltségeket az átvétel napjától számítva a CNÖ fizetné mőködési költségként.  
 
Dr. Taricska Tibor, bizottsági tag: 
 
Passzív, vagy aktív ház lenne? 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnöke: 
 
Aktív. 
A cigányoknak is ugyanúgy van történelmük és kulturális hagyományuk, megmaradt 
emlékeik, tárgyaik, amelyeket meg szeretnénk mutatni a helyi lakosságnak és a turistáknak. 
A cél az, hogy a település turisztikai fejlesztése érdekében összefogva a Képviselı-testülettel 
megvalósítanánk ezt a fajta muzeális jellegő hagyományok házát, melybe természetesen 
belefoglaltatik az idıközönkénti zenei, irodalmi kultúra. 
Ez a településnek is elırelépés, hiszen ezzel a turisztikai lehetıségeket bıvítenénk település 
szinten. 
Amennyiben a Képviselı-testület úgy gondolja, hogy ezen értékek feltárása és megmutatása a 
társadalom számára hasznos és fontos, akkor kérem, hogy támogassa ezt a kezdeményezést. 
 

Dr. Vancsura Zoltán bizottsági tag 18,50 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı 
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Dr. Taricska Tibor, bizottsági tag: 
 
Lehet egy kiállítást szervezni az egyik teremben és lehet egy zenés, táncos összejövetelt a 
másikban. Ha ezt egy klubháznak gondoljuk, akkor ennek van nappali használata és van esti 
vagy akár éjszakai használata.  
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnöke: 
 
Nem egy éjszakai bulizós helyre kell gondolni, ellenkezıleg. El kell különíteni a cigánybált, 
ettıl a fajta zenei kultúrától. Óriási a különbség.  
 
Ajtai Elemér, CNÖ tag: 
 
Ha nagyobb volumenő rendezvényt szervezünk, akkor azt az iskolában vagy a Mővelıdési 
Házban tartjuk meg. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Vegyük figyelembe, hogy ez az ingatlan értékesítésre kijelölt ingatlan. Amennyiben 
értékesítésre kerül, ez valamelyest befolyásolja a hosszútávúságát ennek az intézménynek. 
Egy programot jó lett volna összeállítani, hogy tudjuk, mekkora lesz ennek a helyigénye. Arra 
gondolok, hogy lehetne ennek másik helyet találni. Lehet, hogy az önkormányzat meglévı 
kiállító termeinek az igénybevételével kellene megoldani ennek a lehetıségét.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A kérelem nagyon nemes szándékot tükröz, én az anyagi részét említeném. 
Egy épület fenntartásának költsége nem kevés. Az épület értékesítésre van kijelölve, sıt azóta 
jelentkezett egy másik igény az EPERKE Családi Napközi részérıl, akik pályázatot 
szeretnének benyújtani, az épület pedig bölcsıde céljára van megépítve.  
Nem támogatnám a kérelmet, mert az anyagi oldalról nem látom biztosítva a fenntartását. 
Mindenképpen pályázni kellene és meg kellene pontosan határozni, hogy mit is akarunk. Ha 
ezt látjuk, akkor ahhoz szabnánk a kabátot.  
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnöke: 
 
Polgármester úrnak részben igazat adok, de a cigányok nagymértékben hozzájárulnának a 
munkájukkal például a javítási költségekhez. A bevételbıl szeretnénk a mőködtetés 
finanszírozását megoldani. 
Valahol el kell kezdeni. Ha meg sem próbáljuk, nem tudhatjuk, hogy mi az elınye, mi a 
hátránya. Amennyiben nagyobb jellegő probléma várható és szembesülünk vele, akkor a 
mőködtetését leállítanám, megelızvén a bajt.  
Tudom, hogy nehéz a döntés, hiszen olyat kérünk, ami nem megszokott és az új dolgoktól 
mindig egy kicsit visszariadnak az emberek. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Testületi ülés elıtt mindenképpen nézzük meg ezt az épületet. Azért is, mert ez kimondottan 
bölcsıdének volt építve, teljesen át kellene alakítani ahhoz, hogy erre a célra alkalmas legyen. 
 
Ajtai Elemér, CNÖ tag: 
 
Egy falat kellene elbontani. Az udvaron szeretnénk kialakítani egy féltetıs részt, ahol 
kiállítanánk a régi mesterségeket a cigányság oldaláról. Valójában ki van minden találva. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
A faluban van egy kosárkötı kiállítás és egy helytörténeti kiállítás. Nem lehetne valamelyik 
helyen ezt megoldani? Jó lenne konkrétan megfogalmazni, hogy milyen kiállítási tárgyak 
lennének, hogy annak mekkora helyigény szükséglete van. Az a hely, amit kértek, szerintem 
túl nagy erre, viszont a bölcsıde szempontjából kiváló. 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnöke: 
 
A kosárkötı kiállításon sőrőn vannak a tárgyak elhelyezve, azt nem lehet összetömöríteni. A 
helytörténeti kiállítás is speciálisan van kialakítva, kár lenne megbontani. 
Téli idıszakban spórolnánk a főtéssel, megnéznénk azt, hogy mivel tudnánk csökkenteni a 
kiadásokat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt javaslom, hogy így ne támogassuk az ingatlan átadását – tekintettel arra, hogy az 
EPERKE Családi Napközit fenntartó egyesület arra pályázatot kíván benyújtani, továbbá a 
kért ingatlant értékesíteni kívánja a Képviselı-testület. Felmérjük, hogy a jelenlegi 
kiállítóhelyek alkalmasak –e a kiállítandó tárgyi eszközök elhelyezésére. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a polgármester úr javaslatát a Tiszaalpár Nagyközség Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat kérelmére ingatlan biztosítása tárgyában. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
73/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat kérelmét megtárgyalta a kért ingatlanra vonatkozóan. Az ingatlan átadását - 
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tekintettel arra, hogy az EPERKE Családi Napközit fenntartó Egyesület arra pályázatot kíván 
benyújtani, továbbá a kért ingatlant értékesíteni kívánja - nem támogatja.  
A Polgármesteri Hivatal mérje fel, hogy a jelenlegi kiállítóhelyek alkalmasak-e Tiszaalpár 
Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által kiállítandó tárgyi eszközök 
elhelyezésére. 
Határidı: 2012. június 30.  
Felelıs: polgármester 
A határozatról értesül:  
Ajtai Elemérné CNÖ Elnöke 
Ajtai Elemér CNÖ képviselı 
 

======================= 
9.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Kérelem közvilágítás biztosítására az Arany János utca 24. számú 
            ingatlanhoz (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Annak idején volt arról szó, hogy a településen a közvilágítás egész rendszerét át kellene 
tekinteni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez a kérelem jó apropó erre. Május 31-ig bejárjuk a települést elnök úrral, alpolgármester 
úrral és felmérjük a közvilágítás helyzetét. 
 

Dr. Vancsura Zoltán bizottsági tag 19,18 órakor kiment a bizottsági ülésrıl, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérem jegyzı asszonyt, hogy ismertesse az erre vonatkozó határozat-tervezetet. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a kérelmet megtárgyalta. Javasolja a Képviselı-
testületnek elfogadásra, hogy a kérelem jogosságának elbírálása céljából 2012. május 31-ig a 
települést a polgármester, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, alpolgármester együtt 
járja be, mérje fel a közvilágítás helyzetét és 2012. június 30-ig nyújtson be elıterjesztést a 
Képviselı-testületnek. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a jegyzı asszony által ismertetett határozat-tervezetet a közvilágítás 
biztosítására az Arany János utca 24. számú ingatlanra szóló kérelem tárgyában. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
74/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a kérelmet megtárgyalta. Javasolja a Képviselı-
testületnek elfogadásra, hogy a kérelem jogosságának elbírálása céljából 2012. május 31-ig a 
települést a polgármester, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, alpolgármester együtt 
járja be, mérje fel a közvilágítás helyzetét és 2012. június 30-ig nyújtson be elıterjesztést a 
Képviselı-testületnek. 
 
Határidı: 2012. május 31. , elıterjesztés benyújtása 2012. június 30. 
Felelıs: polgármester, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, alpolgármester 
A határozatról értesül:  
kérelmezı 
polgármester, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, alpolgármester 

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

 
10.) Napirendi pont: 

 
            Tárgy: Tiszaalpári Sportegyesület kérelme önerı biztosításáról 
                        (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
            Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
            Elıadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Sportegyesület elnöke azzal a kéréssel fordul a Képviselı-testület felé, hogy 561.000,- Ft-ot 
biztosítson a sportpálya kerítésének felújítására szükséges önerı összegére. 
Ezzel a támogatással nem csak a Sportegyesületet gazdagítjuk, mert a kerítés az Tiszaalpár 
központjában van, azt szebbé teszi. 
A március 16-i megbeszélésen arra jutottunk, akik jelen voltunk képviselık, hogy ezt 
támogatjuk és megbeszéltük a Sportegyesület elnökével, hogy a kérelmet a következı testületi 
ülésre nyújtsa be, ezen felül 4 db konvektort kérnek az elbontott óvoda épületébıl.  
 
 
 
 



 24

Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
Igaza van elnök úrnak, amikor azt mondja, hogy ez a település központja és a kerítés azt a célt 
szolgálná, hogy ezt átalakítsuk, szebbé tegyük. Ettıl könnyebben az önkormányzat sem tudna 
hozzájárulni a település fejlıdéséhez.  
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Ez a kerítés az ABC sarkától a Juhász boltig bezárólag lesz? 
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
Igen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A nyárfák kivágásával leálltunk, mert ki vannak levelezve. Nem célszerő most ezeket kivágni, 
meg kell várni az ıszt. Viszont a pálya melletti fákat muszáj kiszedni a kerítés miatt.  
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Olyan kerítést kellene választani, hogy ne lehessen rajta átmászni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha a tervek készen lesznek, azok kerüljenek be a testület elé.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Tiszaalpári Sportegyesület kérelmét önerı biztosításáról azzal a 
kiegészítéssel, hogy a tervekrıl a Sportegyesület tájékoztassa a Képviselı-testületet.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
75/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy a 
Tiszaalpári Sportegyesület kérelmét fogadja el. A kért 561 000 Ft-ot 2012. évi 
költségvetésének tartalékának terhére biztosítsa, és térítésmentesen adja át részükre a 4 db 
konvektort.  A tervekrıl a Sportegyesület tájékoztassa a Képviselı-testületet. 
 
Határidı: értelemszerően, folyamatosan 
Felelıs: polgármester 
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Határozatról értesül:  
Parádi László Sportegyesület elnöke 
Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
 

======================= 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

- 10 perc szünetet rendel el. 
 

-  S Z Ü N E T    - 
      19,30 – 19,40  

 

Dr. Vancsura Zoltán bizottsági tag 19,40 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 

 
11.) Napirendi pont: 

 
                        Tárgy: Javaslat a Mővelıdési Ház parketta felújítására 
                                   (Írásos javaslat mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
                        Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
                        Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A felújítás várható összes költsége 242.720,- Ft. 
Jegyzı asszonyt felkérjük, hogy egyeztessen idıpontot júniusra vagy júliusra és abban a két 
hétben, amikor a felújítás történik, ne legyen semmiféle rendezvény.  
 
- Szavazásra bocsátja a Mővelıdési Ház parketta felújítására szóló javaslatot. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
76/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Mővelıdési Ház parketta felújításával egyetért, 
javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy a kért 250 000 Ft-ot 2012. évi 
költségvetésének tartalék keret terhére biztosítsa. A felújítás tervezett idıpontja június vagy 
július hónap kevésbé kihasznált idıszaka.  
 
Határidı: 2012. július 1. 
Felelıs: polgármester,  
közterület-felügyelı 
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Határozatról értesül: 
Boris Ferenc közterület-felügyelı 
 

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

12.) Napirendi pont: 
 
                  Tárgy: ALARM-TOP Kft. ajánlata a Polgármesteri Hivatalban térfigyelı 
                              kamerák felszerelésére (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
                  Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
                  Elıadó: Barna Sándor elnök 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Van egy nettó 114.260,- Ft-os és egy 204.720,- Ft-os ajánlat az ALARM-TOP Kft-tıl. 
Kérnék ehhez javaslatokat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A meglévı rendszerre kapcsolódna. Az egyik a Polgármesteri Hivatal udvarán, a másik a 
Petıfi szobornál lenne felszerelve. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kopjás Mihály azt javasolta, hogy ne infra kamera legyen. A kedvezıbb árajánlat elfogadását 
javasolja, hogy a fehér led-es fényszórót tegyük fel és éjszaka is majdnem nappali fényben 
lehetne látni a dolgokat.  
 
Csernák Csilla, bizottsági tag: 
 
A nettó 114.260,- Ft-ost javasolnám. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Nem kellene a Misi javaslatát megfogadni? İ elég jól utánanézett ennek a dolognak. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Azt ne felejtsük el, hogy itt nem kell messzire nézni neki, 10 m-es távolságról van szó. A 
114.260,- Ft-os kamera megoldja az éjjel-nappali látást is, és 35 m a hatótávolsága. 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Pályázatra nincs lehetıség ezzel kapcsolatban? 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Németh Péterrel megnéztük, és sajnos valamivel ütközik.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy az ALARM-TOP Kft. ajánlata közül a 114.260,- Ft + Áfa összegő 
ajánlat legyen elfogadva, melyet a 2012. évi költségvetésének tartalék keret terhére biztosítsa 
a Képviselı-testület.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
77/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az ALARM-TOP Kft. ajánlatát megtárgyalta. Javasolja a 
Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy a 114.260 Ft + ÁFA összegő ajánlat megvalósítását 
támogassa. A 114 260 Ft + ÁFA kiadást 2012. évi költségvetésének tartalék keret terhére 
biztosítsa. 
 
Határidı: 2012. május 31. 
Felelıs: polgármester 
 
Határozatról értesül:  
ALARM-TOP Kft., 6000 Kecskemét, Március 15. u. 56. 
Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 

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

 
13.) Napirendi pont: 

 
                        Tárgy: Javaslat a tiszaalpári Templomdomb díszkivilágításának 
                                    korszerősítésére (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
                        Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
                        Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ezt lehetne akkora beütemezni, amikor májusban a közvilágítás helyzetét felmérjük. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Különbözı rendezvények lesznek itt addig, ezért célszerő megcsinálni. Lényegesen kisebb 
áramfelvételő fényforrások lesznek felszerelve, sokkal korszerőbb lesz.  
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ebben az összegben a munkadíj benne van? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Misi ennyiért megcsinálja. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a tiszaalpári Templomdomb díszkivilágításának korszerősítésére szóló 
javaslatot.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
78/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a tiszaalpári Templomdomb díszvilágításának 
korszerősítésére vonatkozó ajánlatot megtárgyalta. Javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra, hogy a 120 000 Ft (ÁFA-val növelt összeg) kiadást 2012. évi költségvetésének 
tartalék keret terhére biztosítsa. 
 
Határidı: 2012. június 30. 
Felelıs: polgármester 
Határozatról értesül:  
Kopjás Mihály villamosipari technikus 
Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
 

==================== 
 
 14. Napirendi pont: 
 
                  Tárgy: Novák Zoltán Tiszaalpár, Esze Tamás utca 8. sz. alatti lakos ingatlan- 
                              csere kérelme (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
                  Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
                  Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A 0250/60, és 0250/61 hrsz. alatti ingatlanokat elválasztja a 0250/63 hrsz. alatti 
önkormányzati tulajdonú út, ami akadályozza a gazdaságos kerítéselhelyezés lehetıségét, de 
célszerőségi szempontoknak is ellentmond ennek az útszakasznak a további fenntartása.  
Novák Zoltán felajánlja azt, hogy ezen útszakasz tulajdonjogáért cserébe a tulajdonát képezı 
ingatlanok DNy-i oldala mentén az út szélesítéséhez területet biztosít. Kijelenti továbbá, hogy 
a cserével és kapcsolódó telekalakítással kapcsolatos költségeket vállalja.  
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Csernák Csilla, bizottsági tag: 
 
Ez nem fogja senki érdekeit sérteni? 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Nem. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja Novák Zoltán Tiszaalpár, Esze Tamás utca 8. sz. alatti lakos ingatlan 
cserére szóló kérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
79/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Novák Zoltán Tiszaalpár, Esze Tamás utca 8. sz. alatti 
lakos kérelmével egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. Javasolja továbbá, 
hogy a szükséges változtatási vázrajzot készítse el, azt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselı-testülete elé terjessze be. 
 
Határidı: 2012. május 31. (vázrajzok elkészíttetése) 
Felelıs: Barton András vezetı fıtanácsos 
Határozatról értesül:  
Novák Zoltán Tiszaalpár, Esze Tamás utca 8. sz. alatti lakos  
Barton András vezetı fıtanácsos 

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

15.) Napirendi pont: 
 
                  Tárgy: Dr. Pethı Anada Zsuzsa Tiszaalpár, Thököly utca 37. sz. alatti lakos 
                              ingatlan-csere kérelme (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
                  Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
                  Elıadó: Barna Sándor elnök 
 

Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
A lényege ennek a kérelemnek az, hogy annak idején a kerékpárút érdekében két 730 m2 
körüli telek lett megvásárolva ott, azon most platán fasor van. Az összekötı út felıli végénél, 
mivel egy tulajdonosé volt mind a kettı, ı azt mondta, hogy így már nem kell a maradék egy, 
hogy az egyiket elviszi az önkormányzat, azt mondta, hogy vigye mind a kettıt. Így a kettı 
lett megvásárolva, de a második az önkormányzati szempontból nem bír jelentıséggel. Ez a 
122 hrsz-ú ingatlan. Ugyanakkor az útnak a széle úgy lett elhelyezve, hogy becsatlakozzon 
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párhuzamosan a Móricz Zs. u. végébe, a telekhatárokon van rajta. Így a rézső, ami ki lett 
alakítva az úthoz, a töltés, magántulajdon részeken van. Ez volna ennek a kérelemnek a 
tárgya, hogy a 100-120 m2-es terület, amit igénybe vesz a rézső, azt egyrészt kompenzálva a 
maradék területtel, ilyen módon felvásárolhatóvá válna. 
 

Dr. Taricska Tibor bizottsági tag 20,09 órakor távozott a bizottsági ülésrıl, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkéri jegyzı asszonyt, ismertesse az erre vonatkozó határozat-tervezetet. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Dr. Pethı Anada Zsuzsa Tiszaalpár, Thököly utca 37. sz. 
alatti lakos kérelmével egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. A szükséges 
változtatási vázrajz kérelmet készítse el, azt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselı-testülete elé terjessze be. 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a jegyzı asszony által ismertetett határozat-tervezetet Dr. Pethı Anada 
Zsuzsa Tiszaalpár, Thököly utca 37. sz. alatti lakos ingatlan-csere kérelme tárgyában.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
80/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Dr. Pethı Anada Zsuzsa Tiszaalpár, Thököly utca 37. sz. 
alatti lakos kérelmével egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. Javasolja 
továbbá, hogy a szükséges változtatási vázrajzot készítse el, azt Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselı-testülete elé terjessze be. 
 
Határidı: 2012. május 31. (vázrajzok elkészíttetése) 
Felelıs: Barton András vezetı fıtanácsos 
 
Határozatról értesül:  
Dr. Pethı Anada Zsuzsa Tiszaalpár, Thököly utca 37. sz. alatti lakos 
Barton András vezetı fıtanácsos 

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

16.) Napirendi pont: 
 
                  Tárgy: Elıterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló rendelet 
                              megalkotására (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
                  Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester, Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
                  Elıadó: Barna Sándor elnök 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Több kérelem futott be a vendéglátóhelyek nyitva tartásával kapcsolatban, ahol éjszakai 
randalírozás folyik. Nem teljes körő megoldás ez, mert akkor az utcán folytatódhat, de 
onnantól ez a rendırséget és a polgárırséget érinti. A szabálysértési ügy idén április 15-tıl 
átkerült a Kormányhivatalhoz, de mindenképpen próbálunk azirányba haladni, hogy ez 
keretek közé szoruljon. Ha meghozzuk a rendeletet, akkor minden vendéglátóhelyet értesítünk 
errıl. 
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
Sajnos van egy-két kirívó eset, ami ha nem lenne, megoldódna a problémánk.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjérıl szóló rendelet megalkotására 
szóló elıterjesztést. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
81/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjérıl szóló rendelet 
megalkotására szóló elıterjesztéssel egyetért, és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra.  
 

=================== 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Amikor egy ünnep végett négy napos lesz a hétvége, akkor hogyan lesznek nyitva? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Lehetne egy kitételt még beletenni. 
 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Ha két 24,00 órás nap van és közte egy 22,00 órás, akkor a közte lévı nap is 24,00 órás 
legyen. Ilyen módosítást lehetne beletenni.  
 

17.) Napirendi pont: 
 
                  Tárgy: Elıterjesztés a helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról szóló 7/2006. 
                              (III.31.) számú rendelet módosításáról 
                              (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
                  Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester, Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
                  Elıadó: Barna Sándor elnök 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az Ügyrendi Bizottsági ülésen is beszéltünk róla, hogy amíg az iskola, a könyvtár, a hivatal 
és a járások sorsa nem tisztázódik, addig nem érdemes változtatni. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Az elıterjesztés 4. oldalán van egy elírás, ezért elnézést kérek. A 13. §. (1) bekezdésében a 
rendelet 8. §-a nem veszti hatályát. Helyesen: 13. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép 
hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a rendelet 9. §. (1) bekezdése hatályát 
veszti.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról szóló 7/2006. (III.31.) számú 
rendelet módosításáról szóló elıterjesztést. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
81/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról szóló 7/2006. 
(III.31.) számú rendelet módosításáról szóló elıterjesztéssel egyetért és javasolja a Képviselı-
testületnek elfogadásra. 
 

========================= 
 
18.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Javaslat a Tavaszköszöntı programjaira 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mindenki megkapta a programot, van –e ehhez vélemény a jelenlévık részérıl? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Szigorú szabály van a reprezentációra olyan szempontból, hogy adóval nagyon sújtott, 50 %. 
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Eddig a néptáncos gyerekek részesültek egy szerényebb ebédben, illetve tavaly a képviselık 
és a népdalkör is. Most milyen legyen ez a kör? Az ebéd több mint másfélszeresébe kerül az 
önkormányzatnak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Évek óta fellépnek a táncosaink, a népdalkör. Azt gondolom, ha másfélszeresébe is kerül az 
önkormányzatnak az ebéd, ne sajnáljuk tılük. Összesen kb. 50 fı lenne a képviselıkkel 
együtt, és aki ebéd elıtt lép fel, az ebédel.  
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
A Tiszaalpári Polgárır Egyesület nevében egy nappal szeretnénk a Tavaszköszöntıt 
megtoldani, április 29-én családi napot tartunk. Reggel 8,00 órakor kezdıdik horgászattal, 
aminek 11,00 órakor vége van. A Kádár Lajos Közösségi Házba ezennel tisztelettel és 
szeretettel meghívom a képviselı-társaimat családostól erre a rendezvényre. Természetesen a 
meghívót mindenki megkapja.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Tavaszköszöntı programjaira szóló javaslatot. 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
83/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Tavaszköszöntı programjaira szóló javaslattal egyetért 
és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

======================= 
19.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Javaslat tetı-felújítási és kútfúrási munkákra vonatkozó árajánlatok kérésére 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Barna Sándor elnök 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Kádár Lajos Nyugdíjas Klubnál a tetı elavult állapotban van. Ehhez kérnének segítséget az 
önkormányzattól. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Beszéltem Szabó Sándor kımővessel, aki elmondta, hogy ad árajánlatot, és ha társadalmi 
munkába besegítünk neki, akkor jelentısen kevesebbért elvállalja. Ezt közmunkások 
bevonásával meg tudnánk oldani. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Van az épületben egy elválasztó fal. Megoldható lenne –e, hogy egy kicsit legalább ki 
tudnánk abból venni? 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Ott van egy áthidaló, ezt csak egy statikus tudná megmondani. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Beáznak az ablakok, azokat le is kellene festeni. A villannyal és a gázzal is problémák 
vannak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A festést a nyugdíjasok szépen meg tudják csinálni. A gázt, a vizet, a villanyt és a kımővest 
kell megoldani. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A kútfúrás évi 500 m3 vízkivétel mennyiségig egyszerő engedélyezési eljárással történik. A 
jelenlegi vízdíjat figyelembe véve a beruházás egy éven belül megtérülne az elıterjesztés 
szerint. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Ha a falu közepén fúrnánk a kutat, az nagymértékben leegyszerősítené a kérdést. 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Úgy hallottam, hogy a park környékén lent van a vízszint. Ez azt jelenti, hogy akármilyen 
kutat nem is fúrhatunk.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
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Itt olyan 40 m-re van a vízszint, ahol van bıségesen víz. Minimum akkora vízhozamú kell, 
mint az óvodánál. Az a kérdés, hogy kérjünk –e be több ajánlatot, vagy kérjünk a Losonczi 
úrtól, ı csinálta az óvodánál is. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Azt javaslom, hogy a csütörtöki testületi ülésre Losonczi úrral beszéljen Barton András vezetı 
fıtanácsos úr a kútfúrással kapcsolatban, így akkorára már többet tudunk errıl.  
 
- Szavazásra bocsátja a tetı-felújítási munkákra vonatkozó árajánlatok kérésére szóló 
javaslatot.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
84/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat:  

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a tetı-felújítási és kútfúrási munkákra vonatkozó 
elıterjesztéssel egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, valamint hatalmazza 
fel a polgármestert árajánlatok bekérésére. 
 

Határidı: 2012. május 31. (árajánlatok bekérésére) 
Felelıs: Barton András vezetı fıtanácsos 
 

======================== 
20.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Javaslat a kátyúzási munkák elvégzésére, külterületi utak javítására 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Két cég adott ajánlatot a nagyközség belterületi útjainak kátyúzási munkáira.  Az egyik a Live 
Labour Kft., a másik a DUNA Aszfalt Út és Mélyépítı Kft. Amit a DUNA Aszfalt Kft. adott 
összeg, az csak az anyagköltség, vagy pedig be is dolgozzák? Tavaly közmunkások 
bevonásával volt elvégezve. A külterületi földutak javítását az önkormányzat saját maga végzi 
el.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt szeretném most is, ha így lenne. Meg kell nézni az utakat, amit tavaly megcsináltunk, 90 
%-ban még most is jó állapotban vannak.  
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Bartucz István szerint tavaly 50 tonna aszfalt lett bedolgozva. 1370 eFt + Áfa összeget 
fordítottunk kátyúzásra.  
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
A csütörtöki testületi ülésre hozok egy árajánlatot, ahogy tavaly. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a Képviselı-testületi ülésre megérkezı árajánlat megtárgyalása 
után döntsön a Képviselı-testület.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
85/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Képviselı-testületi ülésre megérkezı kátyúzási munkák 
elvégzésére szóló árajánlat megtárgyalását javasolja a Képviselı-testületnek. A külterületi 
földutak javítását az önkormányzat saját maga végezze el. 

==================== 
 
21.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés a „Tiszaalpár Nagyközség szennyvíz-elvezetése és tisztítása a 
                   település vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek 
                   megóvásáért” címen a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 számú pályázati projekt 
                   keretében megvalósuló beruházás önerejének igazolására  
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az önkormányzat 2012-2014. években saját költségvetésének terhére, illetve a Tiszaalpári 
Víziközmő-társulattal kötött társberuházói megállapodás keretében kívánja a beruházást 
megvalósítani. A 385 millió Ft-ból durván 58 millió Ft lenne erre a célra elkülönítve az 
önkormányzatnak a saját költségvetésében. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A következı két évre ütemezni kellene a tartalékot, hogy ne az utolsó évre jelentkezzen. Nem 
tudjuk pontosan, hogy mennyi lesz a különbözete ennek az összegnek és a Víziközmő által 
befizetettnek. Ezt kell hitellel lefedezni. Itt van még az úthelyreállítás, ami 70 millió Ft. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Nálunk a végelszámolásnál a kamatnak kellene maradnia, mint teher. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a „Tiszaalpár Nagyközség szennyvíz-elvezetése és tisztítása a település 
vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért” címen a 
KEOP-1.2.0/2F//09-2010-0069 számú pályázati projekt keretében megvalósuló beruházás 
önerejének biztosítására szóló határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
86/2012, (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a „Tiszaalpár Nagyközség szennyvíz-elvezetése és 
tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek 
megóvásáért” címen a KEOP-1.2.0/2F//09-2010-0069 számú pályázati projekt keretében 
megvalósuló beruházás önerejének biztosítására szóló határozat-tervezettel egyetért és 
javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

===================== 
 
22.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelme bérleti díjak jóváhagyására 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ezt a napirendet már február 23-án is tárgyalta a bizottság. A mostaniban, ami május 1-jétıl 
lépne érvénybe, úgy szerepel, hogy a sportcélú, 3 órát nem meghaladó foglalkozásokra 2000 
Ft + Áfa/óra és nincs megjelölve, hogy hány fı. Az elızıben 5 fıig 1500,- Ft + Áfa/óra, 5 fı 
felett 2500,- Ft + Áfa/óra a tornaterem bérleti díja.  
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Továbbra is az a javaslatom, hogy legyen 5 fıs határ, hogy ha 4-5-en mennek oda, azok ne 
annyit fizessenek óránként, mint amikor például 12-en vannak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A fı megkötést nem raknám bele azért, mert ha már 6 fı van, akkor ugyanúgy terheli, mint ha 
15-en lennének. 
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
Ha mi 2 órára kivesszük a termet, akkor teljesen mindegy, hogy 5-en vagyunk, vagy 15-en. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ez attól függ, hogy akarunk –e több pénzt. Ha a 2000,- Ft-ot meghagyjuk az 5 fı alatt és az 5 
fı felettit 2500,- Ft-ban határozzuk meg, akkor több lenne a pénz. Ezt kell eldönteni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Itt nem az a lényeg, hogy több pénzhez jussunk, hanem, hogy nagyjából ez az összeg fedezze 
a világítás, főtés, takarítás költségeit. Túl nagy haszon ebben szerintem nincs. 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Azért szabnák meg fıt, mert például a tenisznél két fıre elosztani az óradíjat húzósabb, mint 
amikor a fiúk kézilabdáznak, vagy tengóznak. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Ha valamit egy egységbe veszek igénybe, az mindig drágább szokott lenni, mint amikor több 
idıre veszem igénybe. Itt pont fordítva van. 3 óráig 6000,- Ft-ot fizetnek, 3 óra után vagy 
6000,- Ft-ot, vagy rosszabb esetben 12000,- Ft-ot a négy óráért.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a csütörtöki Képviselı-testületi ülésen az iskola képviselıi által 
való tájékoztatás alapján legyen döntés az Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelmérıl a 
bérleti díjak jóváhagyására. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
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87/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelmét a bérleti 
díjak jóváhagyására megtárgyalta. A Képviselı-testületi ülésen az iskola képviselıi által való 
tájékoztatás alapján javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

=================== 
 
23.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés a Napelemes energetikai korszerősítéssel elérhetı villamos 
                   áramköltség kiváltása Uniós pályázatok segítségével 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A döntéselıkészítı anyagban az van leírva, hogy három év alatt megtérülne. Két pályázat 
lenne benyújtva, az egyik a Polgármesteri Hivatal, másik az iskola részérıl. A pályázati 
fıösszeg: 108.338 eFt, szükséges önerı: 16.250 eFt, az elıkészítés költsége: 400 eFt. Az éves 
megtakarítást 5.400 eFt-ra hozza ki. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A csütörtöki testületi ülésre meghívtam Bakos György urat, aki tájékoztatást ad errıl 
részletesen. İk szeretnének mindent kézben tartani, a pályázatírástól a közbeszerzés 
lebonyolításáig. Ha nyer a pályázat, három hónapon belül mőködik a rendszer. Pillanatnyilag 
nincs kiírva, erre várnak és akkor benyújtják a pályázatot. 
A bökkenı a 15 millió Ft önrész. Van egy-két elfekvı dolgunk, mint a TÉSZ-telep, amiért 
minimum 10 millió Ft-ot lehetne kapni. Itt az a baj, hogy a telekmegosztás nincs még 
rendben. 
Azt írja az elıterjesztés, hogy 35 év a várható élettartama. Több típusa van ezeknek és 
élettartamban, azért különböznek egymástól. Megkérdezzük Bakos úrtól, hogy itt melyikre 
gondol.  
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Azt nagyobb problémának tartom, leírja, hogy áramár bruttó 50 Ft/kWh, ez az, amit mi 
fizetünk fogyasztók. Az áramszolgáltató viszont nem fizet ennyit, mert ott az 50 Ft-ban benne 
van magának az áramnak az ára, benne van a hálózat használati díj és még egyéb díjakat is 
beleraknak, emlékeim szerint 27-28 Ft/kWh ez a díj.  Nekünk nettóban fizet, tılünk meg 
bruttóban kéri a pénzt, így szerintem nem igaz az 50 Ft/kWh. 
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Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
A három év alatt, a 85 %-os támogatás mellett simán visszajön ez a pénz.  
Ami a Polgármesteri Hivatal önrészét illeti, a telekárból meg lehetne oldani. A másik hét 
milliót, pedig az iskola Pejtsik hagyatékából. Ezt ennél nemesebb célra nem lehetne fordítani. 
Három év alatt visszaszerezné a Pejtsik hagyaték pénzét. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ezzel én is egyetértek, hogy erre és a tornaterem-felújítás pályázat önerejére lehetne elkölteni 
a Pejtsik hagyatékot. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Sajnos nincsenek benne az orvosi rendelık, amirıl szó volt. Talán azért nincsen benne, mert 
kitétel, hogy az önkormányzatnak kell fizetni a számlát. Nekem ez annyira tetszik, hogy én 
magamra tudnám vállalni az önerıt. Lehet –e olyat csinálni, hogy fizeti az önkormányzat 
nekem, azt majd kiszámlázza, én meg visszafizetem az önkormányzatnak a havi áramdíjat. 
Gondolom, ebben a többi kollega is benne lenne, mert ez nekünk is megtérülne a három év 
alatt.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy önkormányzat több pályázatot is benyújthat, ez nincs lekorlátozva. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Javasolnám, hogy elsı körben azt próbáljuk ki, hogy az iskolához letelepítjük ezt a 
mennyiséget és nézzük meg, hogy mőködik. 
 

Dr. Vancsura Zoltán 22,04 órakor kiment a bizottsági ülésrıl, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı. 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Várjuk meg, hogy mit mond a villamosmérnök úr. A testületi ülésre a Szarvasi 
Önkormányzattal beszélek, ezzel kapcsolatban, mert ott most adták át a rendszert. 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Képviselı-testületi ülésen az elıterjesztés benyújtója által adott 
tájékoztatás alapján döntsön a Képviselı-testület a pályázat benyújtásáról.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
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88/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a „Napelemes energetikai korszerősítéssel elérhetı 
villamos áramköltség kiváltása” Uniós pályázatok segítségével elıterjesztést megtárgyalta. 
Javasolja, hogy a Képviselı-testületi ülésen az elıterjesztés benyújtója által adott tájékoztatás 
alapján döntsön a Képviselı-testület a pályázat benyújtásáról. 
 

====================== 
 
24.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Kiskunfélegyházi Rendırkapitányság kérelme 
                  (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az utóbbi idıszak folyamatos üzemanyagár emelkedései miatt kérne a rendırség 200.000,- 
Ft-os támogatást a Képviselı-testülettıl. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Kiskunfélegyházi Rendırkapitányság 
üzemanyag támogatási kérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
89/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Kiskunfélegyházi Rendırkapitányság kérelmével 
egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

======================= 
 
25.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 2/2012. (II.24.) 
                   Ktr. számú rendeletének módosítására  
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester, Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
       Elıadó: Barna Sándor elnök 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Átadom a szót a jegyzı asszonynak. 
 
Dr. Menyhárt Anett jegyzı: 
 
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár a 2012. évi költségvetés intézményi rész 
finanszírozási tervének átütemezését kérte. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 6. és 
10. sz. mellékletét érinti az intézmény kérelme. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 2/2012. (II.24.) Ktr. 
számú rendeletének módosítására szóló elıterjesztést. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
90/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 2/2012. 
(II.24.) Ktr. számú rendeletének módosítására szóló elıterjesztéssel egyetért és javasolja a 
Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

======================= 
26.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A búza meg van mőtrágyázva, 25 q lett kiszórva. Bartucz István településüzemeltetınek 
mondtam, hogy a gyomirtást is el kell indítani. Polgármester úrnak megköszönjük a traktort és 
a mőtrágyaszórót. 
 
- Mivel több bejelentés, hozzászólás nincs, a bizottsági ülés 22,14 órakor zárt ülés keretében 
folytatódik tovább. 
 

K.m.f. 
 
 
 

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