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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 210-7/2012/P. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági 
               Bizottságának 2012. február 22-én tartott ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Barna Sándor, Csernák Csilla, Dr. Csernus Tibor 
                       Kacziba Sándor, Dr. Puliusné Sárdi Mária, 
                       Dr. Taricska Tibor, Dr. Vancsura Zoltán (7 fı bizottsági tag) 
                       Dr. Vancsura István polgármester 
                       Bartók István alpolgármester 
                       Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
                       Ajtai Elemérné CNÖ elnöke 
                       Kontra György Trió Tv részérıl 
                       Gibárszki Sándorné iskolaigazgató 
                       Kelemenné Utasi Melinda gazdasági vezetı 
                       Kiss Mária óvodavezetı 
                       Bartucz István településüzemeltetı 
                       Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı  
                       Civil szervezetek részérıl: 
                       Horti Sándor, Dr. Halász Mátyásné, Vajda Márta, 
                       Barta Lajos, Hanó Mihály, Kiss Jánosné, Boros Béláné, 
                       Gyovainé Konfár Krisztina, Parádi László, Kiss Imre 
                       Bíbok Károly, Bondár Enikı, Ladányiné Bánkúti Natália, 
                       Ignácz Tiborné, Novák Gábor  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, 16,14 órakor megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes, 7 fı bizottsági tag van jelen. 
 
Mielıtt a napirendi pontok elfogadására rátérnénk, megkérnék mindenkit, hogy egy perces 
néma felállással adózzunk elhunyt Dr. Fekete Ferenc nyugalmazott háziorvosunk emléke 
elıtt, aki hosszú évtizedeken keresztül településünk köztiszteletben álló háziorvosa volt.  
Köszönöm szépen. 
 
- Javaslatot tesz a napirendi pontokra a kiküldött meghívó szerint, melyet javasol kiegészíteni. 
 
A 4-es és 6-os napirendi pont lenne megcserélve, illetve a 7-es és 8-as napirendi pont 
összevonva lenne tárgyalva. 
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Javasolt napirendi pontok: 
 
1. Tájékoztató a civilszervezetek, egyesületek 2011. évre adott támogatások felhasználásáról, 
     kérelmek a 2012. évi támogatásokra 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester; szervezetek, egyesületek képviselıi 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
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 
 
4. Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.16.) Ktr. 
    számú rendeletének módosítására 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester, Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
    Elıadó: Barna Sándor 
  
5. Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár intézményvezetıi állásának 
    betöltésére vonatkozó pályázati felhívásról, valamint az intézményvezetıi megbízás 
    pályázati eljárási rendjérıl 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester, Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
    Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
6. Elıterjesztés a Tiszaalpár Településgazdálkodási Kft. további mőködésével kapcsolatban, 
    javaslat a Kft. ügyvezetıjére 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
7. Ajánlatok ingatlanok vételére-eladására. Érintett ingatlanok: 
     a) Ajánlat Tiszaalpár, Csokonai u. 52. sz. alatti ingatlan megvásárlására 
     b) Vételi szándék bejelentése a 0274/15 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra 
     c) Vételi szándék bejelentése a 0274/144 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra 
     d) Vételi szándék bejelentése a 083/200 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
8. Elıterjesztés a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő önkormányzati  
    tulajdonban lévı nemzeti vagyon elemekrıl szóló rendelettervezetre 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester, Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
    Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
9. Elıterjesztés települési folyékony hulladék begyőjtésére és szállítására 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
10. Tájékoztató a Tiszaalpári Hírmondó felelıs szerkesztıjének megbízására érkezett  
      pályázatokról (zárt ülés) 
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      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
11. Egyéb bejelentések 
 
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 7 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Tájékoztató a civilszervezetek, egyesületek 2011. évre adott támogatások 
                 felhasználásáról, kérelmek a 2012. évi támogatásokra 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester; szervezetek, egyesületek képviselıi 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Végigmegyünk az egyesületek, civilszervezetek kérelmein. Mindenkit arra kérek, hogy ha 
lesz kiegészíteni valója, akkor azt röviden tegye meg, mivel 26 kérelemrıl fogunk tárgyalni.  
Tudom, hogy mindenkinek a saját szervezete a fontos, nekünk meg olyan kompromisszumot 
kell kötni, amellyel a lehetıségeinkhez képest tudjuk a szervezetet támogatni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár SZMK részére 2011. évi támogatás 140.000,- 
Ft, 2012. évre kért támogatás 180.000,- Ft, javasolt támogatás 140.000,- Ft. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mielıtt a bizottsági ülés elé lett terjesztve az anyag, a két bizottsági elnökkel konzultáltunk és 
próbáltunk egy olyan kompromisszumot kötni, hogy arányos is legyen, illetve próbáltuk 
figyelembe venni azt is, - ez majd a Sportkörnél fog jelentkezni – hogy amióta a Sportkör 
tevékenykedik Tiszaalpáron, azóta örvendetesen megnıtt a civilszervezeteknek a száma. 
Nyilvánvaló az, hogy azt az összeget, amit a korábbi években adtunk, különösen, amit most 
kértek, nem fogjuk tudni adni. Tartanánk azt az összeget, ami az elızı években volt, mert a 
költségvetése egyre szőkebb az önkormányzatnak, nem tudjuk növelni az összegeket.  
 

Dr. Vancsura Zoltán bizottsági tag 16,18 órakor kiment a bizottsági ülésrıl, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Szavazásra bocsátja, az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár SZMK részére 
javasolt 140.000,- Ft-os támogatás megadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a javaslatot.  
 
Barna Sándor, a bizttság elnöke: 
 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár (Erdei Iskola) részére 2011. évi támogatás 
95.000,- Ft, 2012. évre kért támogatás 100.000,- Ft, javasolt támogatás 100.000,- Ft. 
 

 
Dr. Vancsura Zoltán bizottsági tag 16,20 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 

így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 7 fı. 
 
 
dr. Halász Mátyásné, az Erdei Iskola részérıl: 
 
Megköszönöm az eddigi támogatást, mert így olyan gyerekek jutnak el az Erdei Iskolába, 
Magyarország más részeire, akik lehet, hogy életükbe nem jutnának el oda. Most is emelkedik 
a létszám. Tavaly 28-an voltunk, most 38-an leszünk. Elıre is köszönöm a támogatást. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár (Erdei Iskola) részére 
javasolt 100.000,- Ft támogatás megadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a javaslatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár (Értékırzı Tábor) részére 2011. évi támogatás 
55.000,- Ft, 2012. évre kért támogatás 70.000,- Ft, javasolt támogatás 70.000,- Ft. 
 
dr. Halász Mátyásné, az Értékırzı Tábor részérıl: 
 
Kiegészítı támogatást kértünk, mert több gyerek jelentkezett az elmúlt évben, mint amit 
vártunk. Ezt meg is kaptuk, és ennek nagyon örülök. Hasznos munkát végzünk, a gyerekek 
nagyon jól érezték magukat, most is lesz ilyen tábor.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár (Értékırzı Tábor) 
részére javasolt 70.000,- Ft támogatás megadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a javaslatot. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár (İrségi Olimpia) részére 2011. évben nincs 
megjelölve támogatás, 2012. évre kért támogatás 114.000,- Ft, javasolt támogatás 100.000,- 
Ft. 
 
Bondár Enikı, az İrségi Olimpia részérıl: 
 
Tavaly is kaptunk 100.000,- Ft támogatást, amit nagyon szépen köszönünk a gyerekek és a 
szülık nevében is. Olyan programokra kértünk támogatást, ami sajnos nem férne bele az egy 
hetes programba. Azt gondolom, hogy tartalmas nyári tábort tudunk a gyerekek számára 
biztosítani, olyan gyerekek számára, akik egyébként nem jutnak támogatáshoz.  
Megköszönöm a Képviselı-testület támogatását. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár (İrségi Olimpia) 
részére javasolt 100.000,- Ft támogatás megadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a javaslatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár (Diákparlament) részérıl 2012. évre 
támogatás nincs megjelölve, javasolt támogatás 30.000,- Ft. 
 
dr. Halász Mátyásné, a Diákparlament részérıl: 
 
A Dél-alföldi Regionális Zöld Diákparlamentrıl van szó, ez három megyét ölel fel. Anyagi 
támogatást nem kértünk, viszont nagyon megköszönjük azt, ha kapunk. Inkább olyan 
támogatást kértünk, hogy akik idejönnek vendégek, adhassunk nekik a tanösvényes füzetbıl 
vagy a kosárfonós füzetbıl, hiszen három megyébe fogják elvinni a hírünket. Szeretnénk 
addig a gyerekekkel rendbe hozni a Skanzent, mert 130-150 fı az, aki ide el fog látogatni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár (Diákparlament) 
részére javasolt 30.000,- Ft támogatás megadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a javaslatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda (Lakiteleki kirándulás) részérıl 2012. évre kért 
támogatás 40.000,- Ft, javasolt támogatás 30.000,- Ft. 
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Kiss Mária, óvodavezetı: 
 
Amikor az óvodaátadó ünnepség zajlott augusztus 30-án, Lezsák Sándor úr hívta meg az 
óvodát egynapos rendezvényre a Lakiteleki Népfıiskolára. A szülıkre ráterhelni az 
útiköltséget elég nehéz, itthon hagyni nem szeretnénk senkit. Két autóbusszal, két fuvarra van 
szükség ahhoz, hogy eljussanak a gyerekek a rendezvényre.  
Megköszönjük a támogatást. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Van –e valakinek más javaslata? 
Amennyiben nincs, javaslom, hogy a 40.000,- Ft támogatást adjuk meg az óvoda részére. 
 
Szavazásra bocsátja a bizottság elnöke által tett módosító javaslatot, mely szerint a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda (Lakiteleki kirándulás) részére 40.000,- Ft támogatás 
legyen megadva.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta a javaslatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda (Zöld Óvoda) részérıl 2012. évre kért támogatás 
100.000,- Ft, javasolt támogatás 60.000,- Ft. 
 
Ignácz Tiborné, óvónı: 
 
Évrıl évre visszük azokat a gyerekeket kirándulásra, akik iskolába készülnek. Elızı években 
az óvoda költségvetésébe be volt építve az összeg, amivel tudtuk vinni szülık nélkül a 
gyerekeket távolabbi kirándulásra. Takarékossági okok miatt ebben az évben nincs már benne 
a költségvetésünkben, ezért kértük a Képviselı-testület támogatását. Ebben az évben 
Nyíregyházára és Hortobágyra szeretnénk menni.  
Szeretnénk, ha támogatnának bennünket, hogy ugyanúgy meg tudjuk szervezni ezt a 
kirándulást, mint az elızı években. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda (Zöld 
Óvoda) részére javasolt 60.000,- Ft támogatás megadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a javaslatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub, 2011. évi támogatása 166.000,- Ft, 2012. évre kért 
támogatás 200.000,- Ft 
Kádár Lajos Nyugdíjas Klub, 2011. évi támogatása 166.000,- Ft, 2012. évre kért támogatás 
166.000,- Ft 
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Tiszaalpári Nyugdíjas Baráti Kör 2011. évi támogatása 166.000,- Ft, 2012. évre kért 
támogatás 166.000,- Ft. 
Javasolt támogatás mindhárom klub részére 180.000,- Ft. 
 
- Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja, az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub részére 
180.000,- Ft, a Kádár Lajos Nyugdíjas Klub részére 180.000,- Ft, a Tiszaalpári Nyugdíjas 
Baráti Kör részére 180.000,- Ft, összesen 540.000,- Ft támogatás megadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a javaslatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Bársony Mihály Népdalkör részérıl 2012. évre kért támogatás 200.000,- Ft.  
A szervezetek közül a népdalkör a Mővelıdési Ház költségvetésébe be van tervezve, van egy 
896.000,- Ft-os összeg, ebbıl a Népdalkör vezetıjének éves megbízási díja 696.000,- Ft.  
Ezen felül a költségvetésben meg van jelölve a népdalkör utaztatása Tordára 50.000,- Ft-ban, 
ami a népdalkört és a gyerekeket érinti. Egyéb anyagköltség 200.000,- Ft, amellyel szintén a 
népdalkör van támogatva, a ruhavásárlás ebbıl az összegbıl került ki.  
Ez alapján a javaslat 150.000,- Ft támogatás a Bársony Mihály Népdalkör részére. 
 
Horti Sándor, a népdalkör vezetıje: 
 
Megköszönöm a népdalkör nevében a támogatást. A népdalkör az elmúlt esztendıben több 
mint 15 alkalommal képviselte a tiszaalpári kultúrát. Hirdettük a népzene szépségét. Ebben az 
évben is több mint 15 tervünk van, ahová szeretnénk eljutni. Megígértük a tordai 
testvértelepülésnek, hogy a májusi búcsún, a kulturális rendezvényen részt veszünk. Ez a 
támogatás soknak nem mondható, lenne helye több pénznek is. A felszerelések bizonyos 
pótlása is nagyon indokolt lenne, rendkívül költséges a népdalkör fenntartása. Nem sok ez a 
200.000,- Ft, amit kértünk, mert a szakmai továbbképzés is benne van.  
Szép új ruhákat tudtunk vásárolni, megköszönjük a lehetıséget erre. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Köszönöm a kiegészítést. 
- Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja a Bársony Mihály Népdalkör részére javasolt 
150.000,- Ft támogatás megadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta a javaslatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Rendırkapitányság Kiskunfélegyháza 2011. évi támogatása 150.000,- Ft, 2012. évre kért 
támogatás nincs megjelölve, javasolt támogatás 200.000,- Ft.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
İket a tavalyi támogatás mellett támogattuk az internet elérhetıséggel, ami 3-4000,- Ft 
havonta. A 150.000,- Ft-ot, a tavalyi összeget szeretném javasolni.  
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Azért a 200.000,- Ft-ot javasoljuk, mert az üzemanyag árak nagyon megemelkedtek és ezt az 
üzemanyagot itt használják el a településen. Ehhez szők 10 tank benzinnel járulnánk hozzá. 
Úgy gondolom, hogy ez mindenkinek érdeke, hogy komplexen próbáljuk kezelni az 
eseményeket. Gondolok a rendırségre, a polgárırségre, illetve az elhelyezett térfigyelı 
kamerákra. Januárban, februárban nem történt bejelentés a rendırkapitányság felé 
bőncselekménnyel kapcsolatban, de valaki a közmeghallgatáson azt mondta, hogy aki bőnözı, 
az is marad. Ha így is van, ne fessük az ördögöt a falra. Ezért gondoltuk, hogy a 200.000,- Ft  
egy minimális összeg, amellyel támogatni kell a rendırséget.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
A térfigyelı kamerát a rendırség támogatásával kapcsolatban ne keverjük ide. Az elég sok 
millió Ft-jába került a falunak és azt gondolom, hogy javarészt a bőnözés visszaszorításában a 
térfigyelı rendszernek van nagyobb szerepe. A rendıröket többet nem látom mozogni, mint 
az elızı években.  
Van –e garancia arra, hogy a támogatott összegrıl elszámoljanak, tényleg itt használták fel, 
mert akkor hajlanék az emelt összeg megszavazására.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Ezt az összeget egy kártyára kell ráutalni szigorú rendszer alapján, és ezt üzemanyagra 
használják fel.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Ez alapján visszavonom a javaslatom és támogatom a 200.000,- Ft megadását. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja a Rendırkapitányság Kiskunfélegyháza 
részére javasolt 200.000,- Ft támogatás megadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a javaslatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltsége részérıl 2012. évre 
kért támogatás 87.000,- Ft, javasolt támogatás 50.000,- Ft. 
 
- Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja a BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Polgári Védelmi Kirendeltsége részére javasolt 50.000,- Ft támogatás megadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a javaslatot. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tiszaalpári Faluvédı- és Szépítı Egyesület 2011. évi támogatása 150.000,- Ft, 2012. évre kért 
támogatás nincs megjelölve, javasolt támogatás 150.000,- Ft.  
 
Vajda Márta, kertészmérnök: 
 
Köszönöm a támogatást. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja a Tiszaalpári Faluvédı- és Szépítı Egyesület 
részére javasolt 150.000,- Ft támogatás megadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a javaslatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Magyar Vakok és Gyengénlátók BKM-i Egyesülete 2011. évi támogatása 20.000,- Ft, 2012. 
évre kért támogatás nincs megjelölve, javasolt támogatás 20.000,- Ft. 
 
- Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja a Magyar Vakok és Gyengénlátók BKM-i 
Egyesülete részére javasolt 20.000,- Ft támogatás megadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a javaslatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mozgáskorlátozottak BKM-i Egyesülete 2011. évi támogatása 130.000,- Ft, 2012. évre kért 
támogatás nincs megjelölve, javasolt támogatás 150.000,- Ft. 
 
Hanó Mihály, Mozgáskorlátozottak BKM-i Egyesületének elnöke: 
 
Köszönjük a tavalyi támogatást. Így eljuthattunk végre elıször az öt éves mőködésünk során 
Szarvasra. Felejthetetlen élmény volt. Az idei évre 400.000,- Ft-ot szeretnénk kérni. Egyéb 
forrásból is megvalósítanánk azt, hogy népszerősítsük a falut, és egy merészet álmodtunk. Itt 
szeretnénk egy két napos fórumot tartani. A költségeinket nyilván nem fedezné, ha a 
400.000,- Ft-ot megkapnánk akkor sem, de a Kiskunsági Nemzeti Park is segít bennünket. Ez 
a költség arra kellene, hogy a falut bemutassuk, az étkeztetésre és a fórumon résztvevıknek a 
tiszteletdíjára, ajándékra.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Van –e más javaslat? 
Mivel más javaslat nincs, a módosító javaslatom 180.000,- Ft támogatás megadása a 
Mozgáskorlátozottak BKM-i Egyesülete részére. 
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- Szavazásra bocsátja a bizottság elnöke által tett módosító javaslatot, mely szerint a 
Mozgáskorlátozottak BKM-i Egyesülete 180.000,- Ft támogatást kapjon. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta a javaslatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Alpári Tisza Horgász Egyesület 2011. évi támogatása 100.000,- Ft, 2012. évre kért támogatás 
150.000,- Ft, javasolt támogatás 250.000,- Ft. 
Olyan indokból javasoljuk ezt az összeget, hogy a településen a legtöbb tagja ennek az 
egyesületnek van. Több mint 700 személyt érint. 
 
Barta Lajos, az Alpári Tisza Horgász Egyesület elnöke: 
 
Köszönjük a javasolt támogatást. Az egyesület 60 éves elmúlt. Az elmúlt évben elsı 
alkalommal rendeztünk gyermeknapi horgászversenyt. A 100.000,- Ft-ot, amit kaptunk 
teljesen arra használtuk, sıt még ki is kellett egészíteni 200.000,- Ft-tal.  
170 gyerekünk volt tavaly, 103 versenyzett. A tavalyi zárásnál a gyereklétszám 269 fıre 
emelkedett. Ebben az évben is szeretnénk megrendezni május 26-án ezt a gyermeknapi 
versenyt. Spórolás címén bevezetnénk egy családi kategóriát, ahol a felnıtteknél nevezési 
díjat kérnénk, ezáltal csökkentenénk az egyesület terheit.  
Az egyesületnek a gyerekek után semmiféle bevétele nincs, ezért köszönöm ezt a támogatást.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja az Alpári Tisza Horgász Egyesület részére 
javasolt 250.000,- Ft támogatás megadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta a javaslatot. 
 

Dr. Taricska Tibor bizottsági tag 16,50 órakor távozott a bizottsági ülésrıl, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Lovas Sport Egyesület 2011. évi támogatása 150.000,- Ft, 2012. évre kért támogatás 
500.000,- Ft, javasolt támogatás 500.000,- Ft. 
 
Bíbok Károly, Lovas Sport Egyesület titkára: 
 
Köszönöm a támogatást a Lovas Egyesület nevében. Áprilisban szoktunk rendezni egy 
határjárást. Szeretném megkérni az óvónıket, pedagógusokat, hogy jöjjenek el a gyerekekkel. 
A határjárás az egy nagyon szép dolog és a gyerekeknek nem mindig a számítógép mellett 
kellene ülni. A gyerekek részére ez ingyenes.  
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja a Lovas Sport Egyesület részére javasolt 
500.000,- Ft támogatás megadását.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
– elfogadta a javaslatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Polgárırség 2011. évi támogatása 550.000,- Ft, 2012. évre kért támogatás 600.000,- Ft, 
javasolt támogatás 600.000,- Ft.  
 
- Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja a Polgárırség részére javasolt 600.000,- Ft 
támogatás megadását.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a javaslatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Jövınkért Alapfokú Mővészetoktatási Intézet 2011. évi támogatása 130.000,- Ft, 2012. évre 
kért támogatás 250.000,- Ft, javasolt támogatás 250.000,- Ft. 
 
Kelemenné Utasi Melinda, az intézet részérıl: 
 
Egy csoporttal nıtt a néptáncosok száma. Tavaly még csak kettı korcsoport volt, most három. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja a Jövınkért Alapfokú Mővészetoktatási Intézet 
részére javasolt 250.000,- Ft támogatás megadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a javaslatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tiszaalpári Sportegyesület 2011. évi támogatása 3.000.000,- Ft, 2012. évre kért támogatás 
4.000.000,- Ft, javasolt támogatás 1.500.000,- Ft. 
 
Parádi László, a Sportegyesület elnöke: 
 
Tavaly júniusban jött ki az a törvény, hogy társasági adóval bıvíthetjük a vagyonunkat. Így 
próbáltuk a 3.000.000,- Ft-ra rákérni ennek az önerı részét, ami 30 %. Az 1.500.000,- Ft 
nagyon kevés. Az egyesület itt meg fog állni, fejlesztésre, bıvítésre nem lesz lehetıség. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bevezetıben is elmondtam, hogy nem bírunk többet adni ebben az évben. Ha egy 
egyesületet kiemelünk egy ilyen nagy összeggel, akkor a többinek nem tudunk adni. Tudom, 
hogy tavaly a LEADER pályázaton sikerült nyerni és azt is tudom, hogy önkormányzati 
tulajdon lett bıvítve, átalakítva vele, de ha az eredményességet nézzük, különösen a 
felnıtteknél, ott még van hova fejlıdni. Ebben, hogy ezt az összeget javasoltuk benne volt az 
is, hogy idén a Sporttörvény szerinti támogatásból is sikerült támogatáshoz jutni az 
egyesületnek. Tudom azt is, hogy jók a célok, de egyelıre nem tudunk ettıl többet adni. Nem 
szeretném, ha a ciklus végére olyan hiánya lenne az önkormányzatnak, hogy az önrész nem 
áll rendelkezésre, a csatorna beruházásra.  
Ha úgy látjuk a költségvetésben, akkor visszatérhetünk erre.  
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
Barta Lajos úr említette, hogy 60 éves a Tiszaalpári Horgász Egyesület. A Tiszaalpári 
Sportegyesület is 60 éves lesz ebben az évben. Szeretnénk ezt méltó módon megünnepelni.  
Az eredményességre annyit szeretnék mondani, minden évben kihangsúlyozom, hogy nem a 
felnıtt csapatról szól ez a pénz, hanem a serdülı csapatról és az ifjúsági csapatról. Az 
iskolában ebben az évben ismét be fogjuk indítani a két korosztályt.  
Aki veszi a fáradságot és elmegy a Tiszaalpári Sportegyesülethez, úgy gondolom, hogy az 
elmúlt másfél, két év alatt minden Ft-ot megpróbáltunk úgy a helyére rakni, hogy ez a székház 
úgy nézzen ki, mint ahogy jelenleg. Igaz ehhez hozzájárult a LEADER pályázat sikeressége 
is. Csak, hogy érzékeltessem, 1 millió Ft a játékvezetı költsége a költségvetésünkbıl.  
Nem a csapatnak akarunk szép focipályát, hanem ez hozzátartozik az iskolához. Mivel ez a 
gyerekeinkrıl szól, én javasolnám a 2.500.000,- Ft támogatás megadását. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy szó nincs arról, hogy a Sportegyesület hátrányosan 
meg lenne különböztetve, sıt ellenkezıleg. A 26 civilszervezet közül, ha a támogatás átlagát 
nézzük, akkor a javasolt összeg ennek a tízszerese. Jelentısen több összeget kapott a 
Sportegyesület az elmúlt években az összes civilszervezethez képest. Figyelembe kell venni, 
hogy korábban jóval kevesebb civilszervezet között kellett azt a pénzösszeget szétosztanunk, 
ami az év elején rendelkezésünkre állt.  
Továbbra is a 1.500.000,- Ft-ot javaslom, ezzel a lehetıségeinkhez mérten jelentıs támogatást 
biztosítunk a Sportegyesületnek.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az iskolának nem tudjuk a sorsát. Szeretném, ha a sportpálya nem kerülne állami tulajdonba, 
bízom benne, hogy ez csak technikai dolog lesz és a kapcsolat ugyanúgy megmarad. A 
1.500.000,- Ft nem arról szól, hogy nem támogatjuk, hanem meg kell nézni a lehetıségeinket. 
Tudomásul kell venni, hogy egy kicsit összébb kell húzni magunkat.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja Kacziba Sándor bizottsági tag módosító javaslatát, mely szerint a 
Tiszaalpári Sportegyesület 2.500.000,- Ft támogatást kapjon.  
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta a javaslatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Zaletnyikné Almási Mária – Kálmán Jánosné (kézmővesek) 2012. évre kért támogatás nincs 
megjelölve, javasolt támogatás 50.000,- Ft. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az utazásaikhoz kérték a támogatást, szép munkáikkal mindenképpen viszik a jó hírét a 
településnek.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja Zaletnyikné Almási Mária – Kálmán Jánosné 
kézmővesek részére javasolt 50.000,- Ft támogatás megadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta a javaslatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Motoros Klub 2011. évi támogatása 150.000,- Ft, 2012. évre kért támogatás 150.000,- Ft, 
javasolt támogatás 300.000,- Ft. 
 
Novák Gábor, Motoros Klub részérıl: 
 
Köszönöm a Képviselı-testület támogatását. Amennyiben a testület helyt ad ennek az 
igényünknek, meg tudnánk tartani a rendezvényünket. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel más javaslat nincs, szavazásra bocsátja a Motoros Klub részére javasolt 300.000,- Ft 
támogatás megadását.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta a javaslatot. 
 

Dr. Vancsura Zoltán bizottsági tag 17,15 órakor kiment a bizottsági ülésrıl, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı.  

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a civilszervezetek, egyesületek 2011. évi elszámolásait.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta a civilszervezetek 2011. évi elszámolásait.  
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a civilszervezetek, egyesületek 2011. évre adott 
támogatások felhasználásáról szóló elszámolásokról, és a 2012. évi támogatásokról szóló 
kérelmekrıl a szavazatok alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
30/2012. (II. 22.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a civilszervezetek, egyesületek 2011. évre adott 
támogatások felhasználásáról szóló elszámolásaival egyetért és javasolja a Képviselı-
testületnek elfogadásra.  
A 2012. évi támogatások összegére a szavazatok alapján az alábbi javaslatot teszi a 
Képviselı-testületnek elfogadásra: 
 
 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár SZMK részére                      140.000,- Ft 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár (Erdei Iskola) részére           100.000,- Ft 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár (Értékırzı Tábor) részére      70.000,- Ft 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár (İrségi Olimpia) részére     100.000,- Ft 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár (Diákparlament) részére        30.000,- Ft 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda (Lakitelek) részére                              40.000,- Ft 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda (Zöld Óvoda) részére                          60.000,- Ft 
Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub részére                                                       180.000,- Ft 
Kádár Lajos Nyugdíjas Klub részére                                                               180.000,- Ft 
Tiszaalpári Nyugdíjas Baráti Kör részére                                                        180.000,- Ft 
Bársony Mihály Népdalkör részére                                                                  150.000,- Ft 
Rendırkapitányság Kiskunfélegyháza részére                                                 200.000,- Ft 
BKM-i Katasztrófavédelmi Ig. Polgári Védelmi Kirendeltsége részére            50.000,- Ft 
Tiszaalpári Faluvédı- és Szépítı Egyesület részére                                         150.000,- Ft 
Magyar Vakok és Gyengénlátók BKM-i Egyesülete részére                             20.000,- Ft 
Mozgáskorlátozottak BKM-i Egyesülete részére                                             180.000,- Ft 
Alpári Tisza Horgász Egyesület részére                                                           250.000,- Ft 
Lovas Sport Egyesület részére                                                                          500.000,- Ft 
Polgárırség részére                                                                                           600.000,- Ft 
Jövınkért Alapfokú Mővészetoktatási Intézet részére                                      250.000,- Ft 
Tiszaalpári Sportegyesület részére                                                                 2.500.000,- Ft 
Zaletnyikné Almási Mária – Kálmán Jánosné (kézmővesek) részére                 50.000,- Ft 
Motoros Klub részére                                                                                         300.000,- Ft. 
Ö s s z e s e n:                                                                                                  6.280.000,- Ft 
 

================== 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A holnapi testületi ülésen lesz a civilszervezetek 2012. évi támogatásáról végsı döntés. 
 
2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésére 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
                          Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A költségvetés  tárgyalásával kapcsolatban voltak az intézményekkel egyeztetések.  
10 nappal ezelıtt vasárnap volt egy megbeszélés, ahol a képviselık vettek részt. Múlt hét 
kedden a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen szintén megbeszéltük, a mai bizottsági 
ülésen is tárgyaljuk, ez alapján a holnapi testületi ülésen lesz a költségvetésrıl döntés. 
Azt meg kell jegyeznem, ahogy a polgármester úr már említette, hogy igen szoros a 
költségvetésünk. A bevételi és kiadási oldal között van 134.495 eFt-os különbség, amit még 
belsı forrás igénybevételével tudunk finanszírozni, de a szennyvízberuházás igen nagy terhet 
ró a településünkre.  
 
- Megkérdezi a jelenlévıket, hogy kívánnak –e még a költségvetéshez hozzászólni.  
 

Dr. Vancsura Zoltán bizottsági tag 17,20 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 

 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Elnézést kérünk, de a Trió Tv-nek a megbízási díja nem lett beépítve. A 27. oldalon a Város-, 
és községgazdálkodási szolgáltatás 55219 pontjához kerülne a Trió Tv elıirányzata, amely 
1.680 eFt + 453 eFt Áfa. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
A 27. oldalon a Köztemetı fenntartása és mőködtetése címszó alatt majdnem 1 millió Ft van 
betervezve. Úgy emlékszem, hogy amikor mi próbáltunk pályázati úton vállalkozót erre a 
feladatra megbízni, akkor szavaztunk is külön errıl a tételrıl, hogy a temetıt is tisztántartja és 
fenntartja. Akkor nem sikerült kiválasztani megfelelı módon mőködı vállalkozót erre a 
feladatra. Most, hogy jelen pillanatban, a régi vállalkozó látja el ezt a feladatot, azt gondolom, 
hogy felmerülhet a kérdés, hogy ezt az összeget nem lehetne –e ráterhelni. İ gazdasági 
hasznot húz ebbıl, akkor azt gondolom, hogy az elvárható dolog, hogy valaki a munkájának a 
tárgyát rendben tartsa és gondozza. Az ı költségvetésébe ezt bele lehetne illeszteni, az 
önkormányzat költségvetésébıl pedig kimetszeni az 1 millió Ft-ot.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Amit képviselı-társam mond, hogy rá kellene terhelni a vállalkozóra azt az összeget, azt 
gondolom, hogy az nem a vállalkozóra lenne ráterhelve, hanem a lakosságra. Elıször az volt 
célként kitőzve, hogy január 31-ig megbeszéljük a jelenlegi vállalkozóval, hogyan lehetne ezt 
tovább folytatni. Ez nem jött létre, de ez a megbeszélés lenne az, ami képviselıtársam 
kérdésére is választ adna.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jelenleg az önkormányzat és a vállalkozó között van egy régi szerzıdés. Azt javasolnám, 
hogy ezt a szerzıdést hozzuk be a következı testületi ülésre és ott tárgyaljuk meg, hogy ennek 
a módosítása miként lehetséges. A vállalkozót is nyilatkoztassuk meg –e tekintetben.  
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az lenne a javaslatom, hogy polgármester úr vegye fel a vállalkozóval a kapcsolatot. A 
megbeszélés után elı lehet készíteni az anyagot a bizottsági ülésre, amire meghívnánk a 
vállalkozót is.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Amit az elnök úr érvként felhozott, hogy a lakosság fizeti meg a kiadásait a vállalkozónak, 
ezzel nem értek egyet. Ez az ı munkakörébe tartozó feladat, hogy nem csak a hasznot húzzuk 
le, hanem gondozzuk is a temetıt. Ez egy méltányos feltétele lenne annak, ha hosszútávon 
benne lehetne megtalálni azt az embert, aki ezt a feladatot elvégzi. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy idıben elég sok kritika érte Tiszaalpárt a temetıi renddel kapcsolatban. A legutóbbi 
idıben ezeket már helyre tettük, de nincs igazán jó kézben ez a kérdés. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Abban megegyeztünk már az említett beszélgetéseken, hogy az a szolgáltatási díj, amit 
megszab úgymond minimál szolgáltatásért, az a környezı településeket is figyelembe véve 
nem tartozik azok közé a szolgáltatási árak közé, amire azt lehetne mondani, hogy nagyon 
komoly haszon van benne. Ha csak ezt figyelembe vesszük, akkor automatizmusként 
munkakörré eleve nem lehet tenni, egy vállalkozói szerzıdésrıl van szó, aminek meg vannak 
a szerzıdési feltételei. Amik ebbe beletartoznak, azt elvégzi, a tıle elvárt dolgokat teljesíti.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Ezek után nem nagyon lesz más lehetıség, csak azt tudom támogatni, hogy pályáztassuk meg. 
Bízok benne, hogy lesz erre olyan jelentkezı, aki ezeket a dolgokat felvállalja.  
Részemrıl egy örökzöld téma, de azért mondom el minden költségvetés kapcsán, hogy hátha 
egyszer nem süket fülekre talál a dolog, és hátha valaki ezt is komolyan veszi. 
Ez a Gondozási Központnak a költségvetési helyzete, azzal szembeállítva az önkormányzati 
költségvetési helyzetet. Látjuk azt, hogy évrıl-évre több millió Ft-tal nı a Gondozási Központ 
költségvetése. Az is kiderül a számokból, hogy nyílik az olló, amit az önkormányzatnak 
pluszban be kell tenni ahhoz, hogy a Gondozási Központ létezni tudjon. Nem gondolom, hogy 
maga a költségvetés egy eltúlzott költségvetés, nem errıl van szó. Csupán azt kifogásolom, 
hogy mivel ez nem alapvetı önkormányzati feladat, mindamellett több más otthonnal is bír a 
falu, ezt is figyelembe véve, feltétlen nagy luxusnak tartom, hogy lassan 20 millió Ft-ot kell 
betenni tisztán az önkormányzatnak az otthon mőködéséhez, fenntartásához.  
Ez a jelenlegi helyzetben feltétlen átgondolandó és hosszútávon semmiképpen nem tartható 
dolog. Azt is tudom, hogy talán még van egy ki nem futott pályázat, ami kötelezi a fenntartót 
az intézmény 1-2 évig való fenntartására, de ha ez a pályázati kötelezettség lejár, akkor 
feltétlen el kell gondolkodnunk és egy komoly költségvetési téma kell, hogy legyen esetleg az 
intézménynek a megszüntetése. 
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 Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
Képviselı úrral nem vagyunk egy állásponton. Én mindenképpen szükségesnek tartom, hogy 
ez az intézmény mőködjön. Az idı egyébként is sok dolgot meg fog oldani, mert polgármester 
úr is említette a feladatalapú támogatást a jövı évre és elıfordulhat, hogy az Idısek 
Otthonának az átszervezése, vagy átvétele esetleg meg fog történni.  
Azt is említette képviselı úr, hogy ez nem kötelezı feladatunk. Csak részben nem kötelezı 
feladatunk, mert az önkormányzatoknak igenis a szociális alapellátás az továbbra is 
gondolom, hogy kötelezı feladata marad. Gondolok itt az étkeztetésre és a házi 
segítségnyújtásra.  
A költségvetéssel kapcsolatban van nekem egy olyan kimutatott táblázatom, amiben szinte 
forintra megegyezik a tavalyi és az idei költségvetési tervezet. Tavaly 71.019 eFt volt, az idei 
71.544 eFt. Az Idısek Otthonának a támogatása, amit az önkormányzat hozzátesz 14 millió 
Ft, tavaly is ugyanennyi volt. Arról viszont nem mi tehetünk, hogy az állami támogatás sajnos 
évek óta nem változott. Kiegészítı támogatást sem kap az önkormányzat.  
Olyan állapotban lévı embereket látunk el, akik nem tudják megfizetni a teljes intézményi 
térítési díjat. Az is igaz, hogy a faluban ezen kívül van még két idısek otthona, de én úgy 
gondolom, hogy ezek az emberek nem kerülhetnének be, vagy ha bekerülnének, akkor az 
önkormányzatnak kellene a kiegészítést megfizetni.  
Ha nem is kötelezı feladat az Idısek Otthona ellátása, de benne van a törvényben, hogy ha 
nem mőködtet, akkor a hozzájutást kell biztosítani azoknak, akik rászorulnak. Továbbra is azt 
mondom, hogy ettıl nemesebb feladatra nem „dobhat” ki 14 millió Ft-ot az önkormányzat, 
hogy azoknak az ellátását biztosítsa, akik erre rászorulnak. Azt is megértem, hogy nagyon 
nehéz helyzetben van az önkormányzat, meg kell szorítani mindent. Úgy gondolom, hogy mi 
eddig is meghúztuk magunkat. A villany-, gázköltség, amin lehetne spórolni, ha 
korszerősíteni tudnánk a főtést, mert felemás az intézmény főtési megoldása.  
Az étkezési hozzájárulás a dolgozóknak úgy tudom, hogy 5000,- Ft lesz és az ott dolgozó 11 
személy szó nélkül vállalja azt, hogy a másik 5000,- Ft-ot befizessék étkezésért. A dolgozók 
is hoznak áldozatot azért, hogy mőködjön az intézmény.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Amikor az intézmény létrejött a településen, akkor nem volt egyfajta elıregondolkodás abban 
a tekintetben, hogy az intézmény majd valamikor bıvíthetı legyen. A legnagyobb gondot az 
okozza, hogy nem tudjuk bıvíteni az intézményt. Valahol 50-60 fı felett lenne gazdaságos az 
intézmény mőködtetése. Az alapvetı gond ott van, hogy az önkormányzat sajátos bevételeit 
arra a feladatra kell tenni, ahol nem kapjuk meg a megfelelı támogatást.  
Nehéz szívvel szavazok meg egy olyan költségvetést, ahová ebben a szorító, nehéz helyzetben 
plusz pénzeket kell betenni, de bízok benne, hogy ez az év az utolsó. A következı évben már 
biztos, hogy nem engedhetjük meg magunknak, mert a végén nem tudjuk a 
szennyvízberuházásunkat úgy kezelni, ahogy azt kezelni kell.  
Ebben az évben vissza kell térni a költségvetésre több alkalommal is annak függvényében, 
hogy milyen lesz az átalakítás iskola és egyéb ügyekben.  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
Minden feladatot a maga nemében kell nézni. Ugyanolyan fontos az iskolás gyerekek ellátása, 
ugyanolyan fontos az óvodás gyerekek ellátása, mint amilyen fontos az idısek, elesettek 
ellátása. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésére szóló 
rendelet-tervezetet.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
31/2012. (II. 22.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésére szóló rendelet-tervezettel egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra.  
 

======================= 
 
3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a 2012. évi költségvetést 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: 
 
A február 14-i bizottsági ülésen ezt a napirendi pontot megtárgyaltuk. 
Van –e a képviselı-társaknak hozzászólása? 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a 2012. évi költségvetést megalapozó 
rendeletek módosítását.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
32/2012. (II. 22.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 2012. évi költségvetést megalapozó rendeletek 
módosításával egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

===================== 
 
4.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II. 16.) 
                 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: 
 
Az elıterjesztés a rendelet módosítására az ülés elıtt lett kiosztva.  
Van –e a képviselı-társaknak hozzászólása? 
 

Dr. Puliusné Sárdi Mária bizottsági tag 18,05 órakor távozott a bizottsági ülésrıl, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı.  

 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésérıl szóló 2/2011. (II. 16.) Ktr. számú rendeletének módosítását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
33/2012. (II. 22.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. 
(II. 16.) Ktr. számú rendeletének módosításával egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra. 
 

==================== 
 
5.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár intézményvezetıi 
                 állásának betöltésére vonatkozó pályázati felhívásról, valamint az intézményvezetıi 
                 megbízás pályázati eljárási rendjérıl 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
                          Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A pályázati felhívás lényege, hogy az igazgatónı megbízatása 2012. augusztus 15-én lejár és 
a köznevelésrıl szóló törvény kimondja, hogy 2012. december 31-ig a települési 
önkormányzat dönt a pályáztatás lebonyolításáról.  
A beadási határidı: 2012. május 31. Az elbírálás határideje 2012. július 31. 2012. augusztus 
16-tól 2017. augusztus 15-ig tartana a megbízatás.  
Valószínő, hogy 2013. március 31-el a megbízott igazgatóknak a mandátuma le fog járni, ha a 
Kormányhivatal 2013. január 1. és 2013. március 31. között lebonyolít egy új pályáztatási 
eljárást.  
Módosítási javaslatom lenne a kiírással kapcsolatban. Szerepel több helyen a legalább 5 év 
vezetıi gyakorlatnak az igazolása. Ezt javaslom, hogy vegyük ki, mert ezzel leszőkítjük azt a 
kört, aki pályázna az igazgatói feladatra.  
1997-ben volt két jelöltünk, 2002-ben egy jelölt volt, 2007-ben egy jelölt volt. Ez azt 
bizonyítja, hogy erre a feladatra nem sokan jelentkeznek. Úgy gondolom, hogy ha több 
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jelentkezıbıl választhatunk, az nem válik hátrányunkra. A törvény nem mondja ki, hogy ezt 
kérni kell. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az 5 éves vezetıi gyakorlatot azért javasoltam, mert egy iskola vezetését nem lehet olyanra 
bízni, akinek ilyen irányú gyakorlata nincs. Elvi feltételnek tartom azt, hogy legyen vezetési 
gyakorlat és mindenképpen ragaszkodok hozzá. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Szerintem a cél az, hogy a legnagyobb költségvetéssel rendelkezı és az önkormányzat 
legfontosabb intézményének nívós, szakképzett, szakavatott és gyakorlattal rendelkezı 
vezetıje legyen. Semmiképpen nem tudom támogatni, hogy egy pályázati kiírást butítsunk le. 
Ha egy jelentkezı van, akkor megtehetjük azt, hogy új pályázatot írunk ki. Itt messzemenıkig 
egy fontos pozícióról van szó, nagyon körültekintıen kell eljárnunk.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A pályázatok beérkezése után azt mindenki fogja tudni, hogy a pályázónak van –e 5 éves 
vezetési gyakorlata vagy nem. Úgy ítélem meg, hogy utána ráérünk ezen gondolkodni. Ezzel 
ártani nem ártunk, hogy ez kikerül a pályázati felhívásból. 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Módosító javaslatom lenne. 30 éves vezetıi gyakorlatot javaslok, hiszen miért ne legyen 
minél jobb, minél tapasztaltabb egy vezetı. Ha minden pályázatnál kikötnénk, hogy vezetıi 
gyakorlat kell valakinek, akkor kik lesznek azok, akiknek késıbb lesz majd vezetıi 
gyakorlata?  Azt gondolom, hogy szélesítsük a kört, mert azzal nem zárnánk ki senkit.  
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Figyelembe véve, hogy vezetıi megbízásról van szó, vezetıi gyakorlatnak minısül a 
helyettesi pozíció is. Önmagában az 5 évet nem tartom teljesen elvetendı kérdésnek, egy 
bizonyos szőrıt beépít. Tiszaalpár vonatkozásában az 5000 fı lélekszám is maga után vonja 
azt, hogy egy jegyzıi pályázat esetén közigazgatási munkakörben eltöltött két évnek meg kell 
lenni. Ha benne marad, számomra elfogadható, azután majd a testület eldönti. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezért talán jobb helye lesz az államnál a kérdésnek a végsı eldöntése. Mindig nagyon komoly 
lelki problémát okozott a pedagógiai programnak az elfogadása, mert ahhoz abszolút nem 
értünk. Az kimondottan szakmai dolog. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Szavazásra bocsátja Bartók István alpolgármester úr módosító javaslatát, mely szerint 30 
éves vezetıi gyakorlat legyen a pályázat feltétele. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– nem fogadta el a javaslatot. 
 
- Szavazásra bocsátja a bizottság elnöke által tett módosító javaslatot, mely szerint a legalább 
5 év vezetıi gyakorlat igazolása kerüljön ki a pályázat feltételeibıl. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta a javaslatot. 
 
- Szavazásra bocsátja az eredeti elıterjesztést, melyben szerepel a legalább 5 év vezetıi 
gyakorlat igazolása a pályázat feltételeiben.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– nem fogadta el a javaslatot. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a szavazatok alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
 
34/2012. (II. 22.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 
intézményvezetıi állásának betöltésére vonatkozó pályázati felhívásokról, valamint az 
intézményvezetıi megbízás pályázati eljárási rendjérıl szóló elıterjesztést azzal a 
módosítással javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy a legalább 5 év vezetıi 
gyakorlat igazolása kerüljön ki a pályázat feltételeibıl.  
 

======================== 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A testület szakértıvel véleményeztetheti a pályázatokat.  
Arról kell dönteni, hogy kérjünk –e be árajánlatokat? 
Felírtam három személyt, aki mostanában szakértıi feladatokat látott el az önkormányzat 
részére és kiskunfélegyházi értesítési címmel rendelkezı szakértıket. 2007-ben Csáki 
Sándorné véleményezte a pályázatokat.  
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Azt javaslom, hogy kérjünk be az elıterjesztésben szereplı személyektıl mindtıl árajánlatot.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy az elıterjesztésben szereplı 11 szakértıtıl legyen kérve árajánlat a 
pályázatok véleményeztetésére.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
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35/2012. (II. 22.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár intézményvezetıi állásának betöltésére 
beérkezı pályázatokat véleményeztesse és erre az elıterjesztésben szereplı 11 szakértıtıl 
kérjen árajánlatot. 
 

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

- S Z Ü N E T – 
18,20 – 18,30 

 
6.) 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: 
 
A bizottsági ülést megelızte hétfın egy Felügyelı bizottsági ülés, ahol tárgyaltuk ezt a 
napirendi pontot. Ebbıl egy dolgot emelnék ki.  
A kft. ügyvezetıjére bizonyos dolgok tartoznak, bizonyos dolgok nem. Volt olyan kijelentése 
a kft. ügyvezetıjének, hogy nehogy már te mondd meg, hogy mennyi mőtrágya legyen 
felhasználva. Én nem mondom meg, hogy mennyi mőtrágya legyen kiszórva, de ı se mondja 
meg. Lesz egy elıkészített anyag, ami bekerül bizottsági véleményezésre, a testület pedig 
eldönti. Az a lényeg, hogy mindenki abba ártsa csak bele magát, amihez köze van.  
Az ügyvezetı megbízására a polgármester úr javaslata, hogy 2013. február 28-ig 
hosszabbítsuk meg a jelenlegi ügyvezetı megbízatását. Továbbra sem tudom elfogadni, hogy 
a kft. ügyvezetésére nincs pályáztatás, de ha a feladatok átadásra kerülnek a kft-hez, ami ez év 
ıszére bekövetkezik, akkor a pályázatot mindenképpen ki kell írni. Nagy luxus lenne, hogy 
harmadjára úgy bízzunk meg valakit, hogy nincs pályáztatás. 
Szabó Sándor könyvelı részt vett a Felügyelı Bizottság ülésén és igen hasznos információkat 
hallottunk tıle. Kimondta, hogy az önkormányzati kft. akkor lesz életképes, ha a Képviselı-
testület tagjai 99-100 %-ban támogatják a mőködését. Azt is elmondta, ami nagyon lényeges 
információ volt számomra, hogy ha ezeket a feladatokat átadjuk, amik be vannak tervezve, 
akkor több bürokrácia, több probléma lesz vele, mintha az önkormányzatnál maradna. 
Ezért nagyon felhívta a figyelmünket arra, hogy akkor lesz életképes a kft., ha valami termelı 
munkát is végez. Azt is hozzátette, hogy ha nincs összhang a testületben, akkor most azonnal 
szüntessük meg a Kft-t. Erre Kacziba Sándor képviselı-társam a következıket mondta. Nincs 
visszaút! 
A Kft. javasolt feladatai: 
- Közterületek, parkok, zöldfelületek gépi munkáinak végzésére az a javaslat, hogy át lehet 
adni a Kft-nek 
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-  Kül- és belterületi utak javítását, karbantartását is át lehet adni a Kft-nek. 
- Síkosságmentesítést is át lehet adni a Kft-nek. 
- Köztemetık fenntartása, tisztítása, erre a feladatra majd visszatérünk, ha tárgyaltunk a 
vállalkozóval. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Addig is át lehet helyezni a Kft-be, amíg nem dıl el, hogy a vállalkozó viszi –e tovább. Ez 
egyelıre önkormányzati feladat és ezt elvégezheti a Kft. A költség így is, úgy is felmerül. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Folyékony hulladék elszállítása, ez egy késıbbi napirendi pont lesz, majd ott megtárgyaljuk. 
- Rágcsálóirtást is át lehet adni a Kft-nek. 
- Rászorultak részére téli tőzifa biztosításával kapcsolatban Csernák Csilla képviselıtársam 
tett egy javaslatot, hogy akik a tőzifát kapják, ha lehetıségük van rá, akkor vigyék el, ne 
kelljen az önkormányzatnak kiszállítani. Természetesen vannak olyan méltányossági esetek, 
amikor ki kell vinni.  
- Önkormányzati intézmények, lakások, ingatlanok felújítása, karbantartása. Itt a 
karbantartókról kellene dönteni, vagy megvárjuk az iskolának a sorsát és akkor döntünk.  
- Önkormányzati földterületek hasznosítását bérlettel átadni a Kft-nek, ez mőködıképes. 
- Önkormányzati intézmények karbantartási, takarítási feladatok átadása, itt is az van, hogy 
nem tudjuk az iskola sorsát. 
- Konyha mőködtetésének átadását a polgármester úr 2012. július 30-ig javasolja kidolgozni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság elnöke: 
 
Aminél a határidı felmerül, az a karbantartás, illetve a folyékony hulladéknak az elszállítása 
és esetleg a köztemetık fenntartása, tisztántartása. A folyékony hulladékra vonatkozóan meg 
kellene nézni, hogy mibe kerülne és azt is, hogy ezzel elsısorban az önkormányzati 
érdekeltségbe tartozó intézményeknél hogyan alakulna ez kedvezıen számunkra.  
A többi kérdéskör az pedig általában véve felmerülhet, legfeljebb ne azonnali módon, legyen 
benne bizonyos átfutás.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elsı menetben azt kérném, hogy ezeket a feladatokat elviekben fogadja el a testület, ha ezzel 
egyetért és a következı testületi ülésre egy részletesebb költségvetést hozunk az egyes 
tételekre. A költségvetésben benne van, hogy ezekre a feladatokra mennyi pénz áll 
rendelkezésre, a Kft. is ezzel tud majd számolni.  
Ez év augusztus 31-ig javaslom az ügyvezetı kinevezését. Azért is, mert a fél éves átmeneti 
idıszak lehetıséget ad arra, a jelenlegi ügyvezetınek is, hogy eldöntse, a késıbbiekben akar –
e pályázni. Az is nagyon lényeges, amit a könyvelı úr hangsúlyozott, hogy egy vállalkozás 
vezetésében a bizalom az rendkívül fontos. Itt a bizalom nem teljesen töretlen a jelenlegi 
ügyvezetı mellett. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Azért nem javaslom lerövidíteni az ügyvezetı megbízatásának dátumát, mert az ütemterv 
szerint elıreláthatólag december 1-jétıl megindul a csatornázás. Ha a legrosszabb 



 25 

forgatókönyvet nézzük, és azt mondják, hogy nincs szükség a Kft. munkájára, akkor még 
mindig mondhatjuk azt, hogy 2013. február 28-al lehúzzuk a rolót. Csak ezekért a feladatokért 
nem érdemes átszervezni a kérdéskört, hanem a plusz feladatokért. A plusz feladatok vállalása 
okán innentıl kezdve, hogy önálló feladat a közterület fenntartás, illetve a zöldfelület 
karbantartás, ez maga után vonja, hogy végre lesz szolgáltatási díj is, ami eddig nem volt. 
A 2013. február 28-ai dátumot javaslom meghagyni, mert ekkorra kiderül az, hogy valóban 
tud –e plusz feladatot vállalni a Kft. az önkormányzaton kívül, és ha tud, az milyen bevételt 
hoz.  
  
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Én el tudom ezt fogadni, de akkor feltétlen bizalmat kérek az ügyvezetı felé, mert egy 
bizonytalan világban nem lehet dolgozni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Az elhangzott feladatkörökkel a magam részérıl egyetértek, még pótlásként akár a helyi 
gulyának a tartását is hozzátenném. Illetve legyen minél több elvi feladat. Majd úgy is a 
gyakorlat fogja megmutatni azt, hogy mibıl lehet igazából pénzt csinálni, minek van igazán 
értelme.  
Ha csak a folyékony szennyvízszállítást nézzük, ezt a legkönnyebb számszaki adatokkal 
alátámasztani. Tudjuk nagyon jól, hogy hány százezer Ft-ot fizetnek az önkormányzati 
intézmények szennyvízszállításra és nagyon egyszerő kiszámolni, hogy ennek a költsége mibe 
kerül. A kft. jövıjét illetıen nincsenek kétségeim. Szükség van egy ilyen vállalkozásra az 
önkormányzaton belül, mert nagyon kevés az a dolog, amibıl pénzt tudunk csinálni. 
A másik kérdés, a kft. ügyvezetıjének a kijelölése. Itt látjuk a legnagyobb furcsaságokat. A 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke például a temetkezés szempontjából egyértelmően 
pályázat nélkül szeretné megoldani a dolgot, más szempontból pedig messzemenıkig 
ragaszkodik a pályázathoz. Ez számomra érthetetlen. Azt kérném, hogy rugaszkodjunk el ettıl 
a hozzáállástól. Akkor legyen egyenlı bánásmód mindenki irányába. Ha azt nem pályáztatjuk, 
akkor ezt se pályáztassuk. Ha azt megpályáztatjuk, akkor ezt is pályáztassuk meg. Javaslom a 
bizottság elnökének, hogy ezt a nézıpontot képviselje, mert ez a demokratikus és nem az, 
ahogy ı hozzááll. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ugyanezt el akartam mondani, hogy Vancsura dr. úr a temetkezési vállalkozás esetében 
pályázatot akar kiírni, a Településgazdálkodási Kft. vezetésénél pedig megszavazza a pályázat 
nélküli meghosszabbítást.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
A polgármester úr arról beszélt, hogy várja a helyi vállalkozó válaszát, az én szavaimat meg 
hallotta. 
 
Bartucz István, településüzemeltetı: 
 
Már megint párhuzamba akarják vonni a kettıt. Semmi értelme Én fél év óta szívességet 
tettem. Ne hasonlítsuk a temetkezéshez. Azért nem lett megpályáztatva, hogy a testület 
spóroljon pénzt, mert értelmetlen a pályáztatás. Önként felvállaltam társadalmi munkában és 
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azóta csak a kritikát kapom. A könyvelı is elmondta, hogy bizalomra van szükség, de én ezt a 
bizalmat nem érzem. Ha lesz a testületnek olyan állásfoglalása, hogy támogatja a kft-t, akkor 
partner vagyok benne, de erre nem vagyok vevı, hogy állandó kritikának legyek kitéve 
feleslegesen. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
A kritika azt jelenti, hogy ha megmondom, hogy jól, vagy rosszul csinál valamit. Mondja 
István, hogy mindezt ingyen csinálja. Jelen állapot szerint a Kft. semmilyen többlet önálló 
feladatot nem végzett, mint ami egyébként a településüzemeltetés körében az 
önkormányzatnál felmerült. Ennek megfelelıen, ha és amennyiben ezeket a feladatokat 
átadjuk, az nem fog azzal járni, hogy növekszik a fizetése. Adott esetben lehet arról dönteni, 
hogy 4 óra itt, 4 óra ott, nagyjából ugyanezzel a bérezéssel, mivel a feladatok nem 
növekszenek. Azzal lehet premizálni a kérdést, hogy ha talál magának és beterjeszt olyan 
ötleteket, amivel valóban eléri azt, hogy a kötelezın túl is legyen feladata.  
Amint már említettem év végén látni fogjuk, hogy milyen lehetıségeink lesznek a Kft. 
sorsában, ezért javaslom 2013. február 28-ig meghosszabbítani a jelenlegi ügyvezetı 
megbízatását.  
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
Továbbra is azt tartom, amit a könyvelı úr mondott. Megint elébe megyünk egy csomó olyan 
dolognak, ami nincs. A semmit próbáljuk kritizálni. Elıször adjunk neki munkát, legyen 
feladata, majd utána kezdjünk el errıl beszélni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Abszolút meg vagyok elégedve Bartucz úr munkájával. Vissza lehet emlékezni, hogy mi volt 
itt a nagy havazás idején. Igen nagy próbatétel volt. Ebben az idıben jártam egész messzire is 
és döbbenet, hogy például Kecskeméten, Budapesten mi volt. Ebben a feladatban 
maximálisan jól helyt állt Bartucz úr. Vagy például az óvoda bontásánál két nap alatt lett 
levezényelve az a rész, amibıl tudott profitálni az önkormányzat. Ezeket a dolgokat igen is 
meg kell látni, a bizalom és a dicsérı szó meg kell, hogy illesse.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Valahol egyetértek azzal, amit Dr. Csernus képviselıtársam mondott. Vissza is vonom az 
augusztus 31-ei javaslatomat, mert hosszabb idı kell ahhoz, hogy kifusson a Kft. sorsa, de 
ahhoz feltétlen bizalom kell.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Volt egy javaslatom, egy lábon álló gulya létrehozásával kapcsolatban. A falu adottsági meg 
vannak hozzá. Az tény, hogy jó részét a területeknek a Kiskunsági Nemzeti Park bitorolja, de 
lehet, hogy lehetne velük beszélni arról, hogy egy bizonyos részét nekünk biztosítsák 
legeltetés céljára.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nyilvánvaló, hogy tovább lehet bıvíteni majd a kört, de ezt azért nem raktam bele, mert 
elıször el kell indulni a Kft-nek. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Polgármester úr mondta, hogy annyiban módosítja az elıterjesztést, hogy ezt egy 
iránykijelölésnek szánja, a következı testületi ülésre ezek a feladatok be lesznek árazva. Ilyen 
szempontból el tudom fogadni azt, hogy konkrét feladatokról szülessen döntés, a többi 
kérdéskör pedig valamilyen határidıvel kell, hogy mőködjön.  
Ugyanez van a kft. ügyvezetıjével kapcsolatban is, hogy ami feladatok átmennek, azok a 
jelenlegi önkormányzatnál meglévı feladatok. A díjazás, a meglévı díjazás szétcsoportosítása 
lesz.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkéri a jegyzı asszonyt, hogy ismertesse a határozat-tervezetet. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy a 
polgármester a Településgazdálkodási Kft-nek átadásra javasolt feladatok részletes pénzügyi 
és munkaügyi feltételeit a 2012. március végén tartott testületi ülésre dolgoztassa ki.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a jegyzı asszony által ismertetett határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
36/2012. (II. 22.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy a 
polgármester a Településgazdálkodási Kft-nek átadásra javasolt feladatok részletes pénzügyi 
és munkaügyi feltételeit a 2012. március végén tartott testületi ülésre dolgoztassa ki.  

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

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérdezi Bartucz Istvánt, hogy vállalja –e 2013. február 28-ig a Településgazdálkodási 
Kft. ügyvezetését. 
 
Bartucz István, településüzemeltetı 
 
Ennek a feltétele az, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnökével személyesen el kell 
beszélgetnem és tisztázni kell, hogy van –e közöttünk ellentét, vagy a kft. mőködésével 
kapcsolatban van problémája, mert azt érzem, hogy nincs bizalom.  
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a Településgazdálkodási Kft. jelenlegi ügyvezetıjének, Bartucz 
Istvánnak a megbízása 2013. február 28-ig legyen meghosszabbítva.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
37/2012. (II. 22.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy a 
Településgazdálkodási Kft. jelenlegi ügyvezetıjének, Bartucz Istvánnak a megbízását 2013. 
február 28-ig hosszabbítsa meg. 
 

==================== 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft-nek nyújtott 5 millió Ft 
kamatmentes kölcsön visszafizetési határideje 2012. december 31-ig legyen meghosszabbítva. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
38/2012. (II. 22.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Tiszaalpári 
Településgazdálkodási Kft-nek nyújtott 5 millió Ft kamatmentes kölcsön visszafizetési 
határidejét 2012. december 31-ig hosszabbítsa meg.  

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

 
7.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Ajánlatok ingatlanok vételére-eladására, érintett ingatlanok: 

a) Ajánlat Tiszaalpár, Csokonai u. 52. sz. alatti ingatlan megvásárlására 
b) Vételi szándék bejelentése a 0274/15 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra 
c) Vételi szándék bejelentése a 0274/144 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra 
d) Vételi szándék bejelentése a 083/200 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra 

Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Csokonai u. 52. szám alatti ingatlannál fele tulajdon az önkormányzaté, másik fele Kása 
Andrásnéé. 2.600.000,- Ft-ra van az ingatlan értékelve, 1.300.000,- Ft fejenként. 
Kása Andrásné felajánlotta a havi részletfizetés lehetıségét Váradi Ottiliának, Ottilia ezt kéri 
az önkormányzattól is. Minden hónapban 30 e Ft részletfizetést tud biztosítani. Számomra az 
nem derül ki a levélbıl, hogy 30-30 e Ft-ot, vagy pedig 15-15 e Ft-ot tud fizetni.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt írja, hogy minden hónapban 30 e Ft-ot tud biztosítani részletfizetésre. Szerintem a kettıre 
együtt. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Tisztázni kell vele, hogy mennyit tud fizetni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azzal van a gond, hogy ez az épület 1 millió Ft-nál nem ér többet. Próbáltam mondani a 
Kásánénak, hogy amennyiben nem tudjuk eladni, akkor ez össze fog dılni. 3 millió Ft-ért 
Tiszaalpáron már ennél sokkal jobb állapotban lévı házakat lehet venni. Nem tudtam 
meggyızni. A kifizetés olyan hosszú idı, hogy inkább kevesebbért adjuk oda, mert hamarabb 
ki tudja fizetni. Belülrıl teljesen fel kell újítani az épületet. 
Azt javaslom, hogy felhívnám a Kásánét azzal, hogy 1-1 millió Ft-ot gondoltunk és 
megkérdezném, hogy elfogadja –e. Próbáljon meg egy kicsit alkalmazkodni a testülethez is, 
ha nem akarja, hogy összedıljön a ház. Közös érdekünk, hogy olyan árat találjunk, amiért el 
is kel ez az ingatlan. Tisztázni kell azt is, hogy mennyit tud fizetni havonta a Váradi Ottilia.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a holnapi testületi ülésre a polgármester úr tárgyaljon a Kása 
Andrásnéval arról, hogy az önkormányzat 1 millió Ft-ért adja a részét a Csokonai u. 52. sz. 
alatti ingatlanból.  Nyilatkozzon, hogy hajlandó –e ı is 1 millió Ft-ért eladni a résztulajdonát.  
Tisztázza a Váradi Ottiliával, hogy mennyi részletfizetést tud havonta biztosítani.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
39/2012. (II. 22.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja, hogy a holnapi testületi ülésre a polgármester úr 
tárgyaljon Kása Andrásnéval arról, hogy az önkormányzat 1 millió Ft-ért adja a részét a 
Csokonai u. 52. sz. alatti ingatlanból.  Nyilatkozzon, hogy hajlandó –e ı is 1 millió Ft-ért 
eladni a résztulajdonát.  
Tisztázza a Váradi Ottiliával, hogy mennyi részletfizetést tud havonta biztosítani. 
 

================== 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- 0274/15 hrsz-ú önkormányzati ingatlan, 2 ha 2100 m2-es területre Donka István benyújtotta 
a vételi szándékát.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mielıtt az ingatlanokat tárgyalnánk, szeretném elmondani, hogy eladó kb. 7 ha-os terület, ami 
kimondottan jó lenne kertészkedésre. Kapcsándiék mellett található. Javaslom megvenni ezt a 
területet.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Fel kell értékeltetni az ingatlant ingatlan értékelıvel. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
A Békés Credit Kft-t kellene felkérni, azzal, hogy az árajánlata 25.000,- Ft + Áfa összeget ne 
haladja meg.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkéri jegyzı asszonyt, hogy ismertesse a határozat tervezetet. 
 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A Donka István (Tiszaalpár, Thököly I. u. 25.) által kért, 0274/15 hrsz-ú ingatlant értékeltesse 
fel a polgármester a Békés Credit Kft-vel azzal a megkötéssel, hogy az árajánlata a 25.000,- 
Ft + Áfa összeget ne haladja meg.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a jegyzı asszony által ismertetett határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
40/2012. (II. 22.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, kérje fel a 
polgármestert, hogy a Donka István (Tiszaalpár, Thököly I. u. 25.) által kért, 0274/15 hrsz-ú 
ingatlant értékeltesse fel a Békés Credit Kft-vel azzal a megkötéssel, hogy az árajánlata a 
25.000,- Ft + Áfa összeget ne haladja meg.  
 

===================== 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- 0274/144 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra Kacziba Sándorné nyújtotta be a vételi szándékát, 
melyre el kell végeztetni a telekmegosztást.  
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
Személyes érintettség miatt nem kívánok részt venni a szavazásban. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tudomásul vettem. 
 
Megkérem jegyzı asszonyt, hogy ismertesse a határozat-tervezetet. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Kacziba Sándorné (Tiszaalpár, Kossuth L. u. 10.) által kért 0274/144 hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozóan a polgármester végeztesse el a telekmegosztást, utána értékeltesse fel a Békés 
Credit Kft-vel.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a jegyzı asszony által ismertetett határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül, 1 
bizottsági tag nem vett részt a szavazásban – az alábbi határozatot hozza: 
 
41/2012. (II. 22.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, kérje fel a 
polgármestert, hogy a Kacziba Sándorné (Tiszaalpár, Kossuth L. u. 10.) által kért 0274/144 
hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan végeztesse el a telekmegosztást, utána értékeltesse fel a Békés 
Credit Kft-vel azzal a megkötéssel, hogy az árajánlata a 25.000,- Ft + Áfa összeget ne haladja 
meg.  
 

==================== 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- 083/200 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra Papp Kálmán nyújtotta be a vételi szándékát, 
250.000,- Ft-ot ajánl az ingatlanért. 417.000,- Ft-ra volt felértékelve.  
Holnapra a testületi ülésre el kell hívni Papp Kálmánt és nyilatkozzon, hogy tudna –e a 
földterületért 350.000,- Ft-ot adni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Holnap nem tud itt lenni, nekünk kell mondani neki egy konkrét árat, és telefonon 
megbeszélem vele.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy 250.000,- Ft-ért, az ajánlati árért adja el az önkormányzat a 
083/200 hrsz-ú ingatlant Papp Kálmán (Lakitelek, Felsıalpár 4. sz.) részére. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– nem fogadta el a javaslatot.  
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- Szavazásra bocsátja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Papp Kálmán (Lakitelek, 
Felsıalpár 4. sz.) részére 350.000,- Ft-ért ajánlja megvételre a 083/200 hrsz-ú önkormányzati 
ingatlant.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozta. 
 
42/2012. (II. 22.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Papp Kálmán (Lakitelek, Felsıalpár 4. sz.) részére 
350.000,- Ft-ért ajánlja megvételre a 083/200 hrsz-ú önkormányzati ingatlant.  
 

====================== 
 
8.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő önkormányzati 
                 tulajdonban lévı nemzeti vagyon elemekrıl szóló rendelettervezetre 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
                          Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Önkormányzatunk 0,59 % arányú, 27.307 eFt tulajdoni részesedéssel rendelkezik a kizárólag 
önkormányzatok által tulajdonolt BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt-ben.  
Olyan döntést kell hoznunk, hogy a Képviselı-testület az önkormányzat tulajdonát képezı 
vagyonból ezt a vagyonelemet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő nemzeti 
vagyonként, forgalomképtelen törzsvagyonnak minısíti.  
 
- Szavazásra bocsátja a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő önkormányzati 
tulajdonban lévı nemzeti vagyon elemekrıl szóló rendelet-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
43/2012. (II. 22.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő 
önkormányzati tulajdonban lévı nemzeti vagyon elemekrıl szóló rendelet-tervezettel egyetért 
és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

====================== 
9.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés települési folyékony hulladék begyőjtésére és szállítására 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az elıterjesztés arról szól, hogy ha az önkormányzat vagy a kft. kívánja elvégezni ezt a 
folyékony hulladék begyőjtést, szállítást, akkor milyen engedélyeket kell megkérni. Ennek az 
összköltsége 372.700,- Ft-ra van megállapítva. A telephelyengedély megszerzésének másik 
feltétele, hogy telephellyel kell rendelkezni.  
Kézsmárki László elmondta, hogy nem kívánja szállítani a szennyvizet. Horváth Dénes is 
bejelentette, hogy nem kívánja szállítani a szennyvizet. Utána egyeztetések történtek és úgy 
néz ki, hogy Kézsmárki hordja a szennyvizet.  
Átadnám ezzel kapcsolatban polgármester úrnak a szót. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester. 
 
Született egy kormányrendelet, amely azt mondja, hogy a szennyvízszállítás díja idén nem 
lehet több, mint ami az elızı évben volt. Ez okozott némi gondot, mert kiszámolta a Horváth 
úr, hogy neki ezért a pénzért nem éri meg szállítani. Kézsmárki meg azért szállt ki, mert az 
intézményeknél a Horváth úr szállította el és lakossági igény meg nem volt, ezért leállt. 
Idıközben megkeresett Kézsmárki, hogy mivel kivonult a konkurencia most már szállítják. 
Mondtam Kézsmárki úrnak, hogy rendben van, de legyen látható a tartályban lévı szennyvíz 
mennyisége, addig ne menjen sehova. Ezt látszólag elfogadta. Innentıl kezdve egy szállítónk 
van.  
Azért hoztam ezt elıre, mert úgy is be van tervezve, hogy a kft. szállítaná a szennyvizet, 
akkor menjünk elé a kérdésnek és nézzük meg, hogy az engedélyeztetési eljárás hogyan 
mőködik. Egyrészt kell engedélyeztetni a tevékenységet, kell egy telephely engedély és az 
engedélyeztetés során már gépjármővel kell rendelkezni.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Errıl nem kell szavazni, ezt a napirendi pontot lezárom.  
 
A bizottsági ülés 20,45 órakor zárt ülés keretében folytatódik tovább.  
 
 
A zárt ülés 21,06 órakor nyílt ülés keretében folytatódik tovább. 
 
11.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel egyéb bejelentés nincs, a bizottsági ülést 21,08 órakor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 

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