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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 210-5/2012/P. 

 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági 
               Bizottságának 2012. február 14-én tartott ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Barna Sándor, Csernák Csilla, Dr. Taricska Tibor, 
                       Dr. Puliusné Sárdi Mária (4 fı bizottsági tag) 
                       Dr. Vancsura István polgármester 
                       Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
                       Kontra György Trió Tv részérıl 
                       Sztakó Ildikó könyvtáros 
                       Gibárszki Sándorné iskolaigazgató 
                       Kelemenné Utasi Melinda gazdasági vezetı 
                       Kiss Mária óvodavezetı 
                       Novák Imréné óvodavezetı helyettes 
                       Mészárosné Gémes Brigitta Apraja Falva Közhasznú Egyesület elnöke 
                       Palócz Gábor Istvánné Apraja Falva Közhasznú Egyesület képviseletében 
                       Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
                       Bartucz István településüzemeltetı 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett: Kacziba Sándor bizottsági tag 
 
Bejelentéssel távollevı bizottsági tagok: Dr. Csernus Tibor, Dr. Vancsura Zoltán 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 16,12 órakor megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes, 4 fı bizottsági tag van jelen.  
 
A költségvetés tárgyalása miatt a bizottsági ülést két részben fogjuk megtartani. Az elsıre a 
mai napon, a következıre 2012. február 22-én kerül sor.  
 
- Javaslatot tesz a napirendi pontokra. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
 1. Eperke Családi Napközi kérelme 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
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2. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésére 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
                         Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
    Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
3. Elıterjesztés a 2012. évi költségvetését megalapozó rendeletek módosítására 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István  polgármester 
                         Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
    Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
4. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 2011. évi beszámolója, valamint 
    2012. évi munkaterve 
    Elıterjesztı: Gibárszki Sándorné igazgató 
    Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
5. Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár könyvtárának Győjtıköri 
    Szabályzat tervezetére 
    Elıterjesztı: Gibárszki Sándorné igazgató 
    Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
6. Javaslat a község zöldfelület fejlesztési, fenntartási tervére 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
                         Vajda Márta kertészmérnök 
    Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
7. Elıterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás  
    tagönkormányzatai között a ’ gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására ’ létrejött 
    megállapodás módosítása tárgyában 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
8. Elıterjesztés a Tiszaalpár Településgazdálkodási Kft. további mőködésével kapcsolatban, 
    javaslat a Kft. ügyvezetıjére 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
9. Elıterjesztés a vízdíj hatósági árának megállapításáról szóló 18/2006. (IX.11.) Ktr. sz.  
    rendelet hatályon kívül helyezésére 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
                         Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
    Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
10. Elıterjesztés a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
      szóló 5/2000. (IV.28.) Ktr. sz., valamint az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési 
      Szabályzatáról szóló 5/2003. (V.26.) Ktr. sz. rendeletek módosításáról 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
                           Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
      Elıadó: Barna Sándor elnök 
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11. Elıterjesztés, javaslat az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emlékére rendezett 
      ünnepségre 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
12. Egyéb bejelentések 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Három napirendi pont van, ami mind a két ülésen tárgyalásra fog kerülni: a 2-es, 3-as, 8-as. 
 
Szavazásra bocsátja az ismertetett napirendi pontokat és azok sorrendiségét.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a javasolt napirendi pontokkal és azok sorrendiségével 
egyhangúlag egyetértett. 
 
1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Eperke Családi Napközi kérelme 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester  
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az önkormányzat által megítélt támogatás az Eperke Családi Napközinek 12.000,- Ft/fı 
havonta. 2012. február 29-ig kapják ezt a támogatást.  
Szeretnék, ha az eddigi támogatást 13.000,- Ft-ra fel tudná emelni az önkormányzat, illetve 
továbbra is a bérlemény díjmentességét kérik. 11 gyereket érint településünkön, mind 
tiszaalpári lakos.  
Kérdezném Mészárosné Gémes Brigittát, hogy a leírtakat kívánja –e szóban kiegészíteni.  
 
Mészárosné Gémes Brigitta, Apraja Falva Közhasznú Egyesület elnöke: 
 
A héten egy fıvel szaporodtunk, folyamatos a beiratkozás és a jelentkezés. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
10 perc szünetet rendel el. 
 

- S Z Ü N E T – 
16,15 – 16,25 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérdezem a képviselı-társakat, hogy van –e valakinek más javaslata a kérelemhez. 
 
Dr. Taricska Tibor, bizottsági tag: 
 
Mennyi összeg ez havonta? 
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Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
156.000,- Ft havonta, 1.872.000,- Ft évente.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az Eperke Családi Napközi kérelmét, mely szerint 13.000,- Ft/fı/hó 
támogatást nyújtson, illetve a bérlemény díjmentességét továbbra is biztosítsa számukra az 
Önkormányzat.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
22/2012. (II. 14.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az Eperke Családi Napközi kérelmével egyetért. Javasolja 
a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy 2013. február 28-ig 13.000,- Ft/fı/hó támogatást 
nyújtson számukra,  illetve a bérlemény díjmentességét továbbra is biztosítsa.  
 

=================== 
 
2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésére 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
                          Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ebben a napirendi pontban most nem kell döntést hoznunk, a február 22-i bizottsági ülésen, 
illetve a február 23-i testületi ülésen döntünk róla. A felmerülı kérdéseket tárgyaljuk meg. 
Képviselı-társak megkapták a rendelet-tervezetet. Február 12-én vasárnap elızetes 
megbeszélése megtörtént a költségvetésnek, illetve elıtte volt az intézményvezetıkkel 
egyeztetés, a bizottság részérıl voltam ott meghívottként.  
A bevételi fıösszeg meg van határozva 1.026.355 e Ft-ban, a kiadási fıösszeg 1.160.850 e Ft-
ban. A költségvetési hiány 134.495 e Ft, ami belsı forrás igénybevételével finanszírozható. 
Mőködési célú pénzmaradvány 42.803 e Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány 91.692 e Ft.  
Ez az alap, ebbıl lehet elindulni. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A Trió Tv közvetítését  nem terveztük bele, ezért elnézést kérünk, ez egy jelentıs tétel.  
A rendelet tervezet 27. oldalán, a város és községgazdálkodási szolgáltatásnál, az 55219 – 
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatáshoz kell betenni ezt az összeget, ami 1.680.000,- Ft 
+ 453.000,- Ft Áfa.  
 

Kacziba Sándor bizottsági tag 16,33 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javaslom, hogy mivel két bizottsági ülés tárgyalja, ezen a bizottsági ülésen az önkormányzati 
részt nézzük végig. 
 
Tiszaalpár Önkormányzatának szakfeladatonkénti 2012. évi költségvetésének számítási 
anyaga: 
 
Településüzemeltetési tevékenységek: 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ennek egy részét egy másik napirendi pontnál javasoljuk a Településüzemeltetési Kft-nek 
átadni. 
- Zöldterület kezelése   
Itt bevétel nincs, kiadás viszont van 8.140 e Ft. 
- Közutak üzemeltetése, fenntartása   
Itt is bevétel nincs, csak kiadás 6.394 e Ft.  
- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése   
Itt már van némi bevétel a bérleti díjakból, a bevétel és a kiadás nagyjából egyensúlyban van.  
Kívánja –e a bizottság, hogy a díjakon változtassunk?  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A lakások bérleti díja az inflációval megegyezı mértékben nı. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Meg kell nézni a ráfordítási költségeket is. 
 
- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
Itt a legnagyobb tétel, az egésznek a fele a főtési rendszer bérleti díja. Megpróbálom a bérbe 
adókkal felvenni a kapcsolatot, hogy tudnánk –e alkudni valami módon ebbıl az összegbıl.  
- Város- és községgazdálkodási szolgáltatás  
 Itt a piacnak a költségei jelentkeznek. Szerintem erre a hat hónapra teljesen fel kéne 
függeszteni a régi piac mőködését, gyakorlatilag nincs is kint piac.  
Ez is olyan feladatkör, amit a piac kivételével át lehetne adni a Kft-nek. 
Ide jönne pluszként a Trió Tv közvetítési díja. 
- Köztemetı fenntartása és mőködtetése  
Korábban volt róla szó, hogy a Kft. ezt is átveszi, de Novák Lajosékkal egyeztettünk errıl. 
Ha elfogadja a testület, hogy ık vigyék tovább, akkor a szerzıdésmódosításba a fenntartást és 
a karbantartást mindenképpen bele kéne tenni, mert ez terhel bennünket közel 1 millió Ft-tal. 
- Egyéb takarítás 
Ez a Kft. feladata, 1.334 e Ft a kiadásunk. 
- Közcélú foglalkoztatás 
Itt, amit az állami támogatásból kapunk és a közcélú foglalkoztatásból adódó kiadás 
különbsége terhel bennünket. 
- Közvilágítás 
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- Ez elég jelentıs tétel, majdnem 11 millió Ft. Kopjás Mihállyal tárgyaltam az ügyben, hogy 
meg kell nézni, hogyan tudunk megtakarítást elérni. Jó néhány 500 W-os izzót le lehetne 
kisebbre cserélni anélkül, hogy lényegesen csökkenne a világítás. Az egész települési 
világításkört felül kell vizsgálni minden tekintetben. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Vasút menti iskolánál a kaputól nem messze van egy lámpa, ami nem szükséges és a 
Kecskeméti utca végén sincs rá szükség. A Köztársaság utcában a körforgalom és az 
Alkotmány utca között pedig csak egy lámpa van. 
 
Kelemenné Utasi Melinda, gazdasági vezetı: 
 
Többször telefonáltam már az ügyben, hogy reggel már világos van és még égnek a lámpák, 
este még világos van és égnek a lámpák. Nem lehetne ezt valahogy összehangolni, hogy az 
idıhöz igazodjanak? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Köszönöm szépen a kiegészítést, kompletten meg kell nézni az egészet, mert ez egy nagy 
összeg.  
 
Közmővelıdési tevékenységek: 
 
- Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 
Pénteken lejár a Hírmondó felelıs szerkesztı pályázatának a beadási határideje. Vélhetıleg 
abba a díjba nem fogunk beleférni, ami eddig volt. Ezt tervezni kell. Felmerült, hogy egy 
kicsit színesítsük az újságot. 
- Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
Itt a rendezvényekkel kapcsolatos kiadások vannak. Úgy tudom, hogy báboktató nem lesz, 
mert nem jelentkeznek a gyerekek bábozásra. 
- Közösségi színterek mőködtetése 
A Mővelıdési ház és a rendezvényekkel kapcsolatos dolgok egy része ide van betervezve.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A 30. oldalon kimondottan az épület mőködtetésével kapcsolatos költségek vannak 
feltüntetve. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egészségügyi alapellátások 
 
- Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 
- Ifjúság- egészségügyi gondozás 
- Általános épülettakarítás 
Errıl is volt szó, megnézzük, hogy a Kft. hogyan tudná a takarítást elvégezni. 
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Pénzbeli ellátások 
 
- Gyermekvédelmi támogatások 
Aki a rendszeres gyermekvédelmi kategóriában van, az a gyerek ingyenesen étkezik. Ennek a 
másik oldalát is meg kéne nézni, jogosultsági oldalról, hogy valóban jogosult –e rá. 
- Lakásfenntartási támogatások 
- Ápolási díjak 
- Idıskorúak járadéka 
- Rendszeres szociális segély 
Ez még egy igen nagy összeg. 
- Eseti pénzbeli szociális ellátások 
Ide tartozik az átmeneti segély 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A 37. oldalon a szennyvízberuházásra 2012. évre be van tervezve 288.226 e Ft. Ebbıl 85 % 
támogatás 244.992 e Ft, 15 % saját forrás 43.234 e Ft. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
után érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének kerete 10 millió Ft, a Víziközmő Társulat 
mőködési költsége 4.960 e Ft. A 288 millió Ft az nem kevés. 
A piacépítés 2012-re vonatkozó  tervezése, itt fel vannak sorolva a beruházás költségei. 
 
Polgármesteri Hivatal 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Hihetetlen mennyiségő papír fogy a hivatalban. Ráadásul terheli a papírfogyást a 
fénymásolónak a lízingdíja. Megnézzük, hogyan lehetne ezen csökkenteni. 
Itt a polgármester bére mellett szerepel az ügykezelı bére. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Szakfeladatonként kell feltüntetni, és a polgármesterhez tartozik az ügykezelınek a bére. 
 
Gondozási Központ 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tudom, hogy nehéz, de itt is meg kéne nézni, hogyan tudnánk spórolni. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
A személyi térítési díjakat a törvény szabályozza. A létszám minimum létszám, amivel 
dolgozunk, most még az ajánlott létszám sincs meg.  
A főtésnél nagyon oda kell figyelni, felemás a főtésünk. Ha más intézményeknél pályázunk 
főtéskorszerősítésre, akkor lehetne bevonni. 
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Általános iskola és napközi otthonos óvoda 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elızetes egyeztetés során sikerült közel 10 millió Ft-ot lefaragni a költségvetésbıl. A többi 
zömében szakmai kérdés és változatlanul az a véleményem, hogy ha látjuk, hogyan tovább az 
iskola dolgában, akkor tudunk tovább ezekkel a kérdésekkel foglalkozni.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A költségvetéshez van –e további hozzászólás? 
Amennyiben nincs, ezt a napirendi pontot lezárom. Jövı hét szerdán folytatjuk és akkor fog a 
bizottság döntést hozni. 
 
3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a 2012. évi költségvetését megalapozó rendeletek 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 elıterjesztésben az intézményi térítési díjak megállapításának számítása van elıttünk, az 
Idısek Otthona, a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés vonatkozásában. Fel van 
tüntetve az óvodánál és az iskolánál a háromszori étkeztetés költsége. Az óvodában 462,- Ft, 
az iskolában 551,- Ft.  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
A megalapozó rendeletben a felnıtt étkeztetés intézményi térítési díját pontosítani kellene.  
A ba) 390,- Ft/adag elvitellel, a bb) 450,- Ft/adag pedig házhozszállítással legyen feltüntetve. 
A személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi 
jövedelmének a 30 %-át.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Van –e további hozzászólás? 
Amennyiben nincs, ezt a napirendi pontot is lezárom, jövı hét szerdán folytatjuk és akkor fog 
a bizottság döntést hozni. 
 
4.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 2011. évi beszámolója, 
                valamint 2012. évi munkaterve (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Gibárszki Sándorné igazgató 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
 



 10 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A beszámolót mindenki megkapta, a munkaterv pedig most lett kiosztva a képviselı-társak 
részére. 
Van –e ehhez a napirendi ponthoz hozzászólás? 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az Árpád Fejedelem Általános Iskola és 
Könyvtár 2011. évi beszámolóját, valamint a 2012. évi munkatervét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
23/2012. (II. 14.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 2011. 
évi beszámolójával, valamint a 2012. évi munkatervével egyetért és javasolja a Képviselı-
testületnek elfogadásra. 
 

===================== 
 
5.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár könyvtárának 
                Győjtıköri Szabályzat tervezetére (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Gibárszki Sándorné igazgató 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tavaly februári testületi ülésen hoztunk egy olyan döntést, hogy 2012. február 29-ig a 
Győjtıköri Szabályzatot át kell dolgozni. A tervezet elıttünk van.  
Kérdezem Sztakó Ildikó könyvtárost, kívánja –e kiegészíteni.  
 
Sztakó Ildikó, könyvtáros: 
 
Annyival szeretném kiegészíteni, hogy 1998-as volt az elsı Győjtıköri Szabályzat és több 
ponton elavult már. 2010. óta készül és nem találtam olyan jogszabályt, ami kizárná a 
könyvtári szakértı véleményezését. A Győjtıköri Szabályzatnak könyvtári szakértı  
véleményeztetése szerintem kell, mielıtt még elfogadja a testület. A kiskunfélegyházi 
könyvtárosnak úgy gondolom, hogy van ilyen végzettsége, iskolai könyvtárra is legyen az a 
lényeg. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szerepel a Győjtıköri Szabályzatban, hogy erısen hipotetikus és erısen szélsıséges mőveket 
nem lehet győjteni. Ezt ki és milyen alapon határozza meg? A politika az nem mérvadó. 
 
Dr. Taricska Tibor, bizottsági tag: 
 
A mindenkori erkölcsi norma. 
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Sztakó Ildikó, könyvtáros: 
 
Pár évvel ezelıtt valaki a magyarok származását egy bizonyos törzshöz kötötte. Ezt 
dokumentálta és erısen ragaszkodott hozzá. Ennek tudományos háttere nem volt, ebben az 
esetben ez hipotetikus mőnek számít.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tudományos berkekben is dúlnak csaták többek között éppen a származásunkat illetıen is. 
 
Sztakó Ildikó, könyvtáros: 
 
A vélemények ütköztetése nem hipotetikus mő, csak ha valaki olyat állít, amire széleskörő 
elfogadottság nincs. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola és Könyvtár könyvtárának Győjtıköri Szabályzat tervezetét azzal a kiegészítéssel, 
hogy a végsı döntést a könyvtári szakértıi vélemény ismeretében hozza meg a Képviselı-
testület.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
24/2012. (II. 14.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 
könyvtárának Győjtıköri Szabályzat tervezetét támogatja és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra azzal, hogy a végsı döntést a könyvtári szakértıi vélemény ismeretében hozza 
meg.  
 

===================== 
 
6.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Javaslat a község zöldfelület fejlesztési, fenntartási tervére 
                (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
                          Vajda Márta kertészmérnök 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Vajda Márta kertészmérnök asszony elkészítette a 2012. évi tervet. Le van írva, hogy mire 
lenne a 600.000,- Ft-os összeg elköltve, ezt javasolja megvitatásra.  
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Vajda Márta, kertészmérnök: 
 
A fásítást ısszel gondoltam, javasolnék oszlopos juhart, ami 6-8 m-ig nı meg. Az 
egyesületünk mindig szépen volt 1 %-kal támogatva. Az egynyárikra és az évelıkre 
vonatkozólag pedig helyi magvetésre gondoltam és minimális palántára. A fenyıkéreg takarás 
nagyon jó, mert tartja a nedvességet. A nettó 600.000,- Ft-ot nagyon be kell osztani. 
Amennyiben az egyesületünket támogatják, akkor egy nagyobb fásítást is tudnánk végezni.  
Ami még újszerő lenne, gyógy- és főszernövény bemutatót alakítanánk ki a Szent Imre téri 
orvosi rendelı mellett. Kedvet csinálnánk hozzá a gyerekeknek. A Rákóczi utcát szeretnénk 
még virágosítani a nyugdíjasokkal és az iskolásokkal. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javaslom, hogy ezt a 600.000,- Ft-ot szőkítsük 200.000,- Ft-tal. 
Az indokaim: a zöldterületeket nem bıvíteni, hanem a meglévıket kell megfelelıen ellátni. 
Ezt a 200.000,- Ft-ot odatennénk a kútfúráshoz. Egész évben hiába gondozzuk szépen, hiába 
nyírjuk a füvet, ha 2-3 hétig olyan nagyon meleg van, mint amilyen minden évben szokott 
lenni. Fák pótlását is csak kimondottan oda, ahova szükséges. A gyógynövényes kertet 
nagyon jónak tartom. Lehetıleg minél több egynyári növényt ültessünk. Most egy kicsit 
vissza kell fogni magunkat, annál is inkább, hogy ha a második félévben beindul a 
szennyvízberuházás, akkor össze lesz túrva minden. Másik indokom, hogy a 
Településgazdálkodási Kft-nek a gépi munkát át kellene adni.   
Ezért csak 400.000,- Ft-ot javasolnék. 
 
Vajda Márta, kertészmérnök: 
 
Köszönöm polgármester úr kiegészítését. Ha meg lesz a kútfúrás, akkor teljesen egyetértek. 
A fásítást az Ady Endre utcában azt akárhogy is, de kispóroljuk. A testület viszont 
gondolkozzon el azon, hogy az ifjúságnak a régi piacon egy olyan pályát alakítson ki, ahol 
balesetmentesen tudnának gördeszkázni. Az, hogy a parkban ugrálnak és kitépik a 
növényeket, annak nincs értelme.  
 
Csernák Csilla, bizottsági tag: 
 
Támogatom a gyógy- és főszerkertet. Nagyon tetszik és új ötlet.  
 
Dr. Taricska Tibor, bizottsági tag: 
 
A tulajdonunkba került vasút melletti területen a saját hasznosítású növényeket, virágokat 
meg lehetne nevelni. Arról volt szó, hogy ebbe a közfoglalkoztatottakat is be lehet vonni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A gyakorlókerten egy totál gyomirtást kell végezni. Amit a Szőcsnétıl vásároltunk meg az 
szabad terület, de az amelyiket késıbb, gabonával be van vetve. Egy kisebb fóliára látok 
lehetıséget, azt fel tudnánk állítani.  
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Polgármester úr által tett módosító javaslatot teszem fel szavazásra, mely szerint a község 
zöldfelület fejlesztésére és fenntartására 400.000,- Ft + Áfa-t, kútfúrásra 200.000,- Ft + Áfa-t 
biztosítson a Képviselı-testület.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 
25/2011. (II. 14.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a község 
zöldfelület fejlesztésére és fenntartására 400.000,- Ft + Áfa-t, kútfúrásra 200.000,- Ft + Áfa-t 
biztosítson.  
 

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

Dr. Puliusné Sárdi Mária bizottsági tag 17,34 órakor távozott a bizottsági ülésrıl, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı. 

 
7.) Napirendi pont:  
 
     Tárgy: Elıterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
                tagönkormányzatai között a ’ gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására ’  
                létrejött megállapodás módosítása tárgyában 
                (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A módosítás legfıbb oka, Kunszállás kilépése. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A KAPOCS Intézményénél nincs átvezetve Kunszállásnak a kilépése, illetve kevés volt az idı 
arra, hogy az engedélyeket Kunszállás beszerezze. Így március végéig kértek idıt arra, hogy 
meg tudja igényelni a következı idıszakra vonatkozó támogatást. Március végéig a KAPOCS 
ellátja Kunszállásnak a gyermekjóléti szolgálatát.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
tagönkormányzatai között a ’ gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására ’ létrejött 
megállapodás módosítása tárgyú határozat-tervezetet.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– az alábbi határozatot hozza 
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26/2011. (II. 14.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hagyja jóvá a 
tagönkormányzatok és Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata között a gyermekjóléti 
szolgáltatás feladatok ellátása tárgyában létrejött megállapodás III. számú módosítását.  
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata nevében kérje fel a Polgármestert 2012. március 31-i 
hatállyal annak aláírására.  
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
Határidı: 2012. április 30. 

================= 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a Tiszaalpár Településgazdálkodási Kft. további mőködésével 
                 kapcsolatban, javaslat a Kft. ügyvezetıjére 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az ügyvezetıvel kapcsolatban most nem kívánok nyilatkozni, 20-án és 22-én fogom 
elmondani a gondolataimat ezzel kapcsolatban.  
A Kft. mőködésével kapcsolatban vasárnap elbeszélgettünk a polgármester úr szobájában és a 
következı megállapításra jutottunk: 
 
 
Településüzemeltetés: 
- Közterületek, parkok, zöldfelületek gépi munkáinak végzése (főnyírás, ıszi levelek 
eltávolítása, hótolás) mehet át a Kft. hatáskörébe. 
- Kül- és belterületi utak javítására, karbantartására (csapadékvíz elvezetés, útpadkák, árkok), 
út menti fák gallyazása, vágásérett fák kivágása, újak telepítése, hó eltakarítás, síkosság- 
mentesítés is mehet a Kft. hatáskörébe. 
- Síkosság-mentesítés is mehet a Kft. hatáskörébe. 
- Köztemetık fenntartása, tisztántartásával kapcsolatban a polgármester úr a költségvetés 
kapcsán is említette, vasárnap is arra a megállapodásra jutottunk, hogy ezzel várjunk addig, 
amíg a vállalkozóval nem történik meg az egyeztetés, hogy kinek mi lesz a feladata.  
Hulladékgazdálkodás: 
- Folyékony hulladék elszállítása (személyi, tárgyi feltételek megteremtésére engedélyek 
beszerzése), itt olyan döntésre jutottunk, hogy egy határidıt szabnánk arra a hivatalnak, hogy 
nézzen utána az engedélyeztetésnek, illetve a feltételeknek. A következı heti bizottsági ülésre 
utána lehetne nézni, hogy egy szippantós kocsi megvásárlása kb. mennyibe kerülne. 
- Szilárd hulladék szelektív győjtésére, értékesítésére (engedély!), ebben vasárnap odáig 
jutottunk, hogy három kérdıjelet tettem ehhez a feladathoz.  
Környezet egészségügy 
- Rágcsálóirtás, úgy gondolom, ez is mehet a Kft. hatáskörébe. 
Szociális 
- Rászorultak részére téli tőzifa biztosítása, kiszállítása is mehet a Kft. hatáskörébe. 
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Csernák Csilla, bizottsági tag: 
 
Miért kell kiszállítani a szociális rászorultaknak a tőzifát? Fel is pakolják nekik, el is viszik és 
le is pakolják. Jöjjenek ide utánfutóval, teherautóval és szállítsák el. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Lakás és helységgazdálkodás 
- Az önkormányzati intézmények, lakások, ingatlanok felújítása, karbantartása (éves 
költségvetés szerint) 
A nem kötelezı önkormányzati feladatokon kívül a következıkkel javasolja megbízni a Kft-t 
a polgármester: 
- Az önkormányzati földterületek hasznosítását, bérlettel átadni, ez is mehet a Kft. 
hatáskörébe. 
- Az önkormányzati intézmények karbantartási, takarítási feladatok átadása. Itt is kérdıjel van 
nálam. A költségvetés kapcsán a polgármester úr már említette, hogy várjuk meg mi fog 
történni az intézményekkel kapcsolatban, utána tudunk ebben döntést hozni.  
- A konyha mőködtetésének átadása, itt szintén ugyanez a helyzet. Le is írja a polgármester, 
hogy a feladatátadást a kötelezı önkormányzati feladatok esetében a termıföld bérlet, 
valamint a karbantartási, takarítási munkák esetén közvetlenül a költségvetés elfogadása után, 
a konyha üzemeltetésének átvételét 2012. június 30-ig javasolja.  
 
Van –e még olyan dolog a szippantáson kívül, aminek jövı hét szerdáig utána kéne nézni? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez most a legfontosabb. Jövı hétre meg tudjuk nézni, hogy kb. mennyi idıt vesz igénybe 
ennek a lebonyolítása. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Most osztottunk ki egy kérelmet, amit Bartucz István ügyvezetı írt alá a kölcsön 
visszafizetésével kapcsolatban. Ennek az a lényege, hogy 5 millió Ft összegő rövid lejáratú 
kölcsön lett a Kft-nek átadva, aminek 2011. december 31. a visszafizetési határideje. Kérné a 
Kft. ügyvezetıje, hogy a kölcsön visszafizetési határidejét hosszabbítsa meg a testület. Leírta 
az indokait is.  
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
Év közben is hallhattuk, hogy mik azok a dolgok, amiket át szeretnénk vinni a Kft. 
tevékenységi körébe. Ennek a 70 %-a olyan tevékenység, hogy lehetıségünk van egy picit 
spórolni, de nem hasznot hajt. Ezek csak szociális tevékenységeknek tőnnek.  
Amit Csernák Csilla képviselı-társam mondott a tőzifa kiszállításáról, abban a polgármester 
úrnak kell egy kicsit visszafogottabban intézkedni. Ezeken változtatni kell. Ha azt mondom 
neki, hogy úgy lesz fája, ha bejön érte, akkor az úgy legyen. 
Talán az a tevékenység, ami pénzt hoz nekünk, azon kellene elgondolkodni, hogy hova 
tovább. Ha igazi gazdálkodást végeznénk a földeken, amiket visszavettünk, az lenne, amibıl 
hasznunk is lenne. Az elmúlt évben azt láttam, hogy csak helyben járunk, nem fejlıdtünk 
semmit. Most indulna talán a fejlıdés és egy ideig ne várjunk nagy fejlıdést.  
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A karbantartásra visszatérve én ezt úgy látom, még ha ez csak fél évre szól is, akkor is volna 
rajta megtakarítás. Ha egy kézben volna vezérelve az önkormányzati, iskolai, óvodai épületek 
karbantartása, azt gondolom, hogy ezen is lehetne spórolni. Most ez egy kicsit fura helyzet, 
hogy mi adjuk a pénzt, nekünk kellene megmondani, hogy mit kellene csinálni és ha 
megkérdezem az óvó nénit, hogy miért nincs a diófa ága levágva, akkor azt mondja, hogy 
nincs rá ember. Akkor miért van ott a karbantartó? 
Nem kivárva, hanem most kellene eldönteni, hogy a karbantartókat összevonjuk, és ha a 
feladatot normálisan kiosszuk, akkor nem ennyi munka lenne elvégezve, hanem ettıl több.  
 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Maximálisan egyetértek ezzel. Azért is javasoltam, hogy a költségvetés elfogadása után ezt 
azonnal meg kell lépni. Nyilvánvaló, hogy ez jár költséggel, de utána az a Kft. 
ügyvezetıjének a dolga lesz, hogy kit vesz át és kit nem, mert ha pl. jogosítványa nincs, akkor 
nem sok mindenben tudjuk alkalmazni. Azt is tudom támogatni, hogy már az idei 
költségvetésben se szerepeljen és meg kell oldani részint a hivatalnak, részint az 
intézménynek, ahol foglalkoztatva vannak, hogy az már kikerül a létszámból. Vagy egy másik 
variáció, hogy elvi döntést hozunk és a következı testületi ülésre a költségvetés elfogadása 
után ez elı lesz készítve és behozzuk a testület elé, ami természetesen a költségvetés 
módosításával fog járni.  
Ha akarunk bıvíteni, akkor pénzt kell belerakni a rendszerbe, másképp nem mőködik. A 
települési gulyától kezdve a kertészkedésig, de mindenhova pénzt kell beletenni. Lehet, hogy 
kis lépésekkel, vagy adott esetben jó piaci lehetıséggel meg lehet lépni dolgokat.  
Kaptam egy jó információt szamócatermesztésre piaccal együtt, de be kell ruházni ott is. Ha 
akarunk fejleszteni, akkor pénzt kell tenni hozzá. 
A fakiszállítás ügyében maximálisan egyetértek. Addig nem volt különösebb gondunk, amíg 
nem érkezett meg a szociális fa. Innentıl ez futótőzként terjedt, 30-50 kérelem futott be az 
utóbbi napokban. Sajnos azt is látni kell, hogy sok olyan van, akinek semmiféle közlekedési 
eszköze nincs, de már tegnap elfogyott a fája. Itt látszik, hogy az öngondoskodás milyen 
mértékő. Nyugodtan lehetne mondani, hogy itt van a fa és ennyi a kiszállítási költsége, csak 
ebben a nagyon hidegben nem tudtunk mit csinálni, de ezt azért vissza kell szorítani.  
A másik gond, hogy ez a fa majd el fog fogyni és a fagyőjtést, amit elkezdtünk ısszel, azt 
tavaszig folytatni fogjuk. Név szerint, aki ebben a győjtésben részt vesz, ı fog kapni fát a 
következı télen. Rá kell szoktatni az embereket arra, hogy ne akkor szaladjon, amikor már 
nincs fája, hanem kicsit az öngondoskodást vissza kéne hozni. 
A további mőködéssel kapcsolatban azt javaslom, hogy Bartucz Istvánnak, a jelenlegi 
településüzemeltetınek a megbízását a Kft. vonatkozásában 2013. február 28-ig 
hosszabbítsuk meg. Amennyiben csökkennek a feladatai a településüzemeltetés 
vonatkozásában, akkor a bére is ilyen arányban csökkenne. Ugyanakkor a Kft-nél a feladat 
megnövelésével kapcsolatosan egy díjat kell megállapítani. Minimum idınek tartom az egy 
évet, mert ahhoz, hogy valami beinduljon, az egy év szükséges. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Van –e még kérdés, hozzászólás a képviselı-társak részérıl? 
 
Amennyiben nincs, ezt a napirendi pontot lezárom, jövı hét szerdán folytatjuk és akkor fog a 
bizottság döntést hozni.  
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9.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a vízdíj hatósági árának megállapításáról szóló 18/2006.(IX.11.) Ktr. 
                 sz. rendelet hatályon kívül helyezésére 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
                          Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Képviselı-testület a 22/2011. (XI.30.) rendeletében a BÁCSVÍZ Zrt. által javasolt díjakat 
elfogadta. 2012. január 1-jétıl az alkalmazott díj egységesen nettó 2,56 százalékos mértékben 
emelkedik. A szolgáltatási díjakra a hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti 
adómérték kerül felszámításra, amely 2012. január 1-jétıl 27 %.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a vízdíj hatósági árának 
megállapításáról szóló 18/2006. (IX.11.) Ktr. sz. rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló 
elıterjesztést.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
27/2012. (II. 14.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a vízdíj hatósági árának megállapításáról szóló 18/2006. 
(IX.11.) Ktr. sz. rendelet hatályon kívül helyezésével egyetért és javasolja a Képviselı-
testületnek elfogadásra.  

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

 
 

 
10.) Napirendi pont: 
 
        Tárgy: Elıterjesztés a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni  
                    ellátásokról szóló 5/2000. (IV. 28.) Ktr. sz., valamint az Önkormányzat 
                    Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2003. (V. 26.) Ktr. sz.  
                    rendeletek módosításáról (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
        Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
                             Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
        Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
2012. január 1-jétıl itt is változás van. 
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Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A lakásfenntartási támogatás jegyzıi hatáskörbe került, illetve a rendelet-tervezet elfogadása 
esetén a lakóingatlanok tisztasága ellenırizhetı az aktív korúak ellátásában részesülık 
körében. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Van egy módosítási javaslatom az SZMSZ-el kapcsolatban.  
Az SZMSZ 5. számú mellékletében, a bizottságok mőködésének egyéb szabályai 3. pont így 
szól: Az üléseket a bizottság elnöke, akadályoztatás esetén megbízott tagja vezeti.  
Ezt szeretném módosítani a következıre: Az üléseket a bizottság elnöke, az elnök 
akadályoztatása vagy az elnök külön felkérése alapján az általa megbízott tagja vezeti.  
 
Csernák Csilla, bizottsági tag: 
 
Volt –e már arra precedens, hogy valakitıl azért vontak meg szociális segélyt, mert a 
lakókörnyezetét nem tartotta rendben? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Ilyen még nem volt. Kettı esetben volt rá példa, hogy nagy nyomásra rendbe tette a 
lakókörnyezetét. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
szóló 5/2000. (IV. 28.) Ktr. sz., valamint az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 5/2003.(V.26.) Ktr. sz. rendeletek módosításáról szóló elıterjesztést, 
valamint az SZMSZ 5. sz. melléklet 3. pontjának módosítását az általa tett kiegészítéssel. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
28/2012. (II. 14.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról szóló 5/2000. (IV. 28.) Ktr. sz., valamint az Önkormányzat Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2003. (V. 26.) Ktr. sz. rendeletek módosításáról szóló 
elıterjesztéssel és Barna Sándor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke által tett módosító 
javaslattal, - mely szerint Az SZMSZ 5. számú mellékletében a bizottságok mőködésének 
egyéb szabályai 3. pontja az alábbiakra módosuljon: Az üléseket a bizottság elnöke, az elnök 
akadályoztatása vagy az elnök külön felkérése alapján az általa megbízott tagja vezeti. - 
egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra.  
 

================= 
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11.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés, javaslat az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emlékére 
                   rendezett ünnepségre (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
2012. március 15-én 10 órára van meghirdetve az ünnepség. Azt javaslom, hogy március 14-
én délután tartsuk meg, azért, mert utána következik egy négy napos szünet, és ha valaki el 
akar utazni, akkor ne legyen ebbıl gond.  
         
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az a gond, hogy a tanároknak és a gyerekeknek ugyanúgy vissza kell jönni. 
 
Csernák Csilla, bizottsági tag: 
 
Számomra ez teljesen következetlen. 
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
Az a lényeg, hogy hogyan lehetne azokat, akik mindig eljönnek, azokat megtartani. Mindig 
azért fáj a fejem, hogy miért csak ilyen kevesen vagyunk, miért csak ennyi embert érdekel. 
 
Dr. Taricska Tibor, bizottsági tag: 
 
Az ünnepi mősort kell –e boncolgatni, vagy csak a vázról szavazunk, ami az elıterjesztésben 
szerepel. Lesz –e részleteiben kibontva a program, illetve volt –e már az iskolával egyeztetés 
ezzel kapcsolatban? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Az iskola igazgatóját felkérte polgármester úr levélben. A hagyománynak és az éves 
munkatervnek megfelelıen a 6. évfolyamosok adják az ünnepi mősort. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elıkészület van. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emlékére rendezett 
ünnepségre szóló elıterjesztést, javaslatot. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
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29/2012. (II. 14.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emlékére 
rendezett ünnepségre szóló elıterjesztéssel, javaslattal egyetért és javasolja a Képviselı-
testületnek elfogadásra. 
 

================== 
 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Mivel bejelentés, hozzászólás nincs, a bizottsági ülést 18,13 órakor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

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