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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 1861/2013. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági 
               Bizottságának 2013. március 26-án tartott ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

Csernák Csilla, Gyıri István, Kacziba Sándor,  
  Dr. Puliusné Sárdi Mária, Dr. Taricska Tibor (6 fı bizottsági tag) 
  Dr. Vancsura István, polgármester 
  Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı 
 
Külön megjelentek: 
  Ballabásné Somkuti Anita óvoda részérıl 
  Barna Anita   
  Bartucz István településüzemeltetési munkatárs 
  Bay Diána 
  Bársony Anett 
  Bodor Ádám Településgazdálkodási Kft. ügyvezetıje 
  Boris Ferenc közterület felügyelı 
  Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
  Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
  Horti Sándor népdalkörvezetı 
  Kásáné Zsigó Márta 
  Kerekes András hangtechnikus 
  Kiss Mária óvodavezetı 
  Kovács Adrienn 
  Németh Péter pályázati referens 
  Németh Sándorné 
  Palásti Viktor Gondozási Központ vezetıje 
  Szabó Istvánné 
  Szatmári Boglárka 
  Zsígó Józsefné óvoda részérıl 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tag: Dr. Csernus Tibor 
   
Bejelentéssel távollevı bizottsági tag: Dr. Vancsura Zoltán 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Török Annamária 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. 16:20 órakor megállapította, hogy a bizottság határo-
zatképes, a 8 bizottsági tagból 6 bizottsági tag volt jelen. Elmondta, hogy Dr. Csernus Tibor 
késıbb érkezik, Dr. Vancsura Zoltán nem fog részt venni az ülésen. A bizottsági jegyzıkönyv 
aláírására Kacziba Sándort javasolta. Megkérdezte Kacziba Sándort, hogy elfogadja-e a felké-
rést. 
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javaslatot tett a napirendi pontokra a meghívó szerint, melyek sorrendjét az alábbiak szerint 
javasolta módosítani: 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Elıterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Mőködési Sza-
bályzatának módosítása tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

2. Tájékoztató a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda „óvodatej” programjával kapcso-
latban 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

3. Elıterjesztés a Gondozási Központ Alapító Okiratának, Szervezeti és Mőködési Sza-
bályzatának, Házirendjének és Szakmai Programjának módosítására 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

4. Beszámoló a Gondozási Központ 2012. évi mőködésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

5. Tájékoztató a folyamatban lévı projektekrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

6. Elıterjesztés a Kádár Lajos Közösségi Ház felújítását elvégzı kivitelezı és a II. sz. 
Háziorvosi rendelı utcafront felöli nyílászáró csere kivitelezıjének kiválasztására 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

7. Elıterjesztés a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 kódszámú projekt támogatási arányának 
korrekciója tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
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8. Elıterjesztés a Bio- és megújuló energiafelhasználás - Kazánprogram 2.0 - startmunka 

mintaprogram kivitelezési határidı módosítása tárgyában 
Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

9. Beszámoló a Bársony Mihály népdalkör 2013. évi munkatervérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

10. Tájékoztató az Apraja Falva Közhasznú Egyesület kérelmének felülvizsgálatáról (szó-
beli tájékoztatás) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

11. Elıterjesztés Bársony Anett kérelmérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
12. Tájékoztató a Tiszaalpári Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség 2012. évi mőködésérıl 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
13. Elıterjesztés a Tiszaalpári Tavaszköszöntı ünnepség programjának ismertetése tár-

gyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

14. Beszámoló a település külterületi és belterületi útjainak állapotáról és az elvégzett idı-
arányos feladatokról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

15. Elıterjesztés a szilárdhulladék közszolgáltatási díjának megállapításáról szóló rendelet 
hatályon kívül helyezésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

16. Tájékoztató az alpolgármester bizottsági tagságának összeférhetetlenségérıl 
Elıterjesztı: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

17. Árpád Nyugdíjas Klub kérelme 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

18. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellá-
tására vonatkozóan 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
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19. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabály-

zatának 2/2013.(I.14.) Kth. módosításáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

20. Elıterjesztés a civil szervezetek, egyesületek támogatására 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

21. Elıterjesztés a Tiszaalpári Hírmondó újság köteles példányairól 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

22. Tájékoztató a Kazinczy utca felülvizsgálatáról (szóbeli tájékoztatás) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

23. Elıterjesztés Lakiteleki Önkéntes Tőzoltó Egyesülettel kötendı megállapodásról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

24. Beszámoló az ivóvíz minıségének javításáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

25. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat településnév használatának ren-
deletérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

26. Tájékoztató a Tiszakécskei Tankerület számára átadandó dokumentumokról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

27. Tájékoztató Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat- Martus Mónika közötti szerzı-
désrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

28. Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevé-
telérıl és a fizetendı térítési díjakról szóló rendeletrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

29. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat szociális földprogramjáról szóló 
rendeletrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
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30. Elıterjesztés a lakásfenntartási támogatás természetbeni nyújtásáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

31. Elıterjesztés védjegykérelmekrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
32. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 1/1997.(II.21.) számú Ktr. mó-

dosításáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

33. Tájékoztató a 2012. évi belsı ellenırzési jelentésrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
34. Elıterjesztés a Ben-Kor Invest Vagyonkezelı Kft. ingatlanvételi szándéka tárgyában 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

35. Elıterjesztés a Településgazdálkodási Kft.-nek átadandó feladatokról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

36. Egyéb bejelentések 
 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontok sorrendjét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a javasolt napirendi pontok sorrendjével 6 igen szavazat-
tal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javaslata volt, hogy a bizottsági ülést 20:30 órakor fejezzék be. Ha nem tudják befejezni a 
napirendi pontok tárgyalását, akkor vigyék át a következı napra. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Támogatta a javaslatot. Kapott egy levelet, melyet ismertetnie kellett a bizottság tagjaival. 
Felsorolta azok neveit, akik részt vehettek a zárt ülésen. 
 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 16:26 órakor zárt ülés keretében folytatta munkáját. 

 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 17:24 órakor folytatta nyílt ülését. 
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1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának módosítása tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, az Ügyrendi Bizottság hosszasan tárgyalta a témát. Nem kell róla dönteni, mert a 
fenntartóra nézve többletkötelezettséget nem tartalmaz. 
 
Mivel nem történt hozzászólás a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

__________________________________________ 
 
 

2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda „óvodatej” programjával 
kapcsolatban 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Dr. Vancsura István, polgármester 17:27 órakor visszajött 

a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésére. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elızıekben arról döntöttek, hogy megvizsgálják a lehetıségeket érdemes-e az 50%-os támo-
gatással élni. A 10%-os önkormányzati önerıt 50%-ra emelték. Az intézményi étkeztetésbe 
bizonyos összegért kap az óvoda tejet. Ezt a pályázatba feléért megkapja. Mi alapján van ez 
kidolgozva, hogy erre nincs szükségük.  
 
Kiss Mária, óvodavezetı: 
 
Megvizsgálták azt a lehetıséget, ha az óvoda tejet továbbra is kérik, semmiképpen nem tud-
nak építeni vele az intézményi étkeztetésbe. Az iskolatejnek a felét finanszírozza az állam, a 
másik felét az önkormányzat, ha ezt beledolgozzuk az étkeztetésbe, annak megint megvan a 
maga finanszírozási rendszere. Ugyanazt a tejet az étkeztetésbe nem lehet megfinanszírozni 
50-50%-ban az önkormányzattól és az államtól. Illetve ugyanerre veszik fel a térítési díjat, 
lekérik az államtól a normatívát. Az óvodás gyermeknek 1,5%-os tejet kell adni étkeztetésbe, 
nem pedig 2,8%-osat. Ha mőködtetnék ezen felül nem érné meg, nem változatos. A napi bevi-
teli szükségletet biztosítja a konyha. Felvette a kapcsolatot a Kiskunfélegyházi Tejiparral, 
ahonnan 5 literes kiszerelésben kapnák a tejet, illetve joghurtot is kétfélét biztosítanának. Et-
tıl jobbat a környéken nem tud. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
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Elmondása szerint az intézmények - nemcsak a településen - nincsenek felkészülve a tejjel 
való bánásmódra. A maradékkal nem tudnak mit csinálni. Ezen el kell gondolkodni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Úgy gondolta gazdag az önkormányzat, ha éves szinten 1,2 millió forintot nem tud támoga-
tásként elfogadni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
İ is így gondolta. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta az óvodavezetı érvelését. Ha a gyerekek megkapják a konyhán keresztül a napi 
szükséges tejterméket bármilyen formában, akkor szükségtelen a tej-program. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel nem történt hozzászólás a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

__________________________________________ 
 
 

3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a Gondozási Központ Alapító Okiratának, Szervezeti és Mőködé-
si Szabályzatának, Házirendjének és Szakmai Programjának módosítására 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Részletesen tárgyalta az Ügyrendi Bizottság, támogatta a határozattervezetek elfogadását. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Elmondta miért került erre sor: az elmúlt években a létszámcsökkenés miatt, a belsı ellenır 
jelentésébe foglaltak egyéb szervezeti változás, a vezetıváltás miatt, illetve a mozgásterapeuta 
munkakörével kapcsolatos dolgokat kellett kivenni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Gondozási Központ Alapító okiratának módosítását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
53/2013.(III.26.) sz. határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Gondozási Központ Alapító okiratának módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Gondozási Központ Alapító okiratának módosítását megtárgyalta és a 2012. 
évi belsı ellenırzés kapcsán megállapított észrevételek figyelembevételével elfogadta. 
Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Gondozási Központ SZMSZ-ének módosítását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
54/2013.(III.26.) sz. határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Gondozási Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása tár-
gyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Gondozási Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását meg-
tárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Gondozási Központ Házirendjének módosítását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
55/2013.(III.26.) sz. határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Gondozási Központ Házirendjének módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Gondozási Központ Házirendjének módosításait megtárgyalta és elfogadta. 
Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 

 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Gondozási Központ Szakmai programjának módosítását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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56/2013.(III.26.) sz. határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Gondozási Központ Szakmai Programjának módosításait megtárgyalta és 
elfogadta. Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 

 
 

Kiss Mária, óvodavezetı: 
 
A Házirendnek és az Alapító okiratról egy módosítást is benyújtotta, amelyrıl szavazni kell. 
Az Alapító okiratban szeretnék a sajátos neveléső rész módosítását, mivel az SZMSZ-be az új 
törvényi elıírások szerint bele kell. Ezért kérte az okirat módosítását. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ebben a kérdésben majd a testület dönt. Az Alapító Okirat nem is került eléjük. 

__________________________________________ 
 
 

4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Gondozási Központ 2012. évi mőködésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Úgy gondolta a házi segítségnyújtás és az étkeztetés költségén még lehetne csökkenteni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Gondozási Központ 2012. évi mőködését. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
57/2013.(III.26.) sz. határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Gondozási Központ 2012. évi mőködésének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Gondozási Központ 2012. évi mőködésérıl szóló beszámolót megtárgyalta és 
elfogadta. Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________ 
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5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a folyamatban lévı projektekrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
4 pályázatról volt szó. Elsı a szennyvíz, másik a kazánprogram, harmadik a helyi termékek 
piacra jutása, és az épületenergetikai fejlesztés. 2 fı 4 hónapi munkabérével kapcsolatban 
kérdezte: ık közfoglalkoztatottak? 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
Igen, mindenképpen közfoglalkoztatottakkal szeretnék megoldani. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mit jelent az, hogy roll up? 
 
Németh Péter, pályázati referens: 
 
Egy olyan arculati termék, amelynek saját állványa van, egy rolóként lehúzható plakát fém-
állványon. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
A szennyvízberuházással kapcsolatban mondta el, szeretné, ha a testület megszavazná, 5% 
saját önerıt kelljen fizetni ingatlanonként. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Több hozzászólás nem történt, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

__________________________________________ 
 
 

6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a Kádár Lajos Közösségi Ház felújítását elvégzı kivitelezı és a 
II. sz. Háziorvosi rendelı utcafront felöli nyílászáró csere kivitelezıjének kiválasztásá-
ra 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A polgármester úr kiküldte három vállalkozónak a felhívást. Megérkeztek az árajánlatok. 
Nyertes pályázó az ELİ-SZER Kft. A határozatban talált három hibát, kérte kijavítani. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
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Csak megjegyzésként mondta el ugyanez a kft. csinálta a piacberuházást és Vancsura Zoltán-
nál az akadálymentesítést is. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az ELİ-SZER Kft. kivitelezıi ajánlatának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
58/2013.(III.26.) sz. határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Kádár Lajos Közösségi Ház és a II. Háziorvosi körzet Orvosi Rendelı épüle-
tének felújítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı–testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a „Kádár Lajos Közösségi Ház és a II. Háziorvosi körzet Orvosi Rendelı 
épületek részleges felújítása elnevezéső és tárgyú építési kivitelezési feladatok ellátására 
irányuló ajánlattételi eljárását érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, felkéri Dr. 
Vancsura István polgármestert, hogy a vállalkozói szerzıdést az összeségében 
legalacsonyabb összegő árajánlatot adó ELİ-SZER Kft-vel (6100 Kiskunfélegyháza, 
Kert utca 10. Adószám: 10301412-2-03) javasolja kösse meg bruttó 1.106.890,- Ft 
összegben.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı–testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az építésfelújítási költségeket 2013. évi költségvetésének Felhalmozási 
Kiadások; Kádár Lajos Közösségi Ház főtés korszerősítés (1.000.000,- Ft) valamint a 
Tartalék keret terhére (106.890,- Ft) biztosítja. Javasolta a Képviselı-testületnek elfoga-
dásra. 

__________________________________________ 
 
 

7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 kódszámú projekt támogatási 
arányának korrekciója tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A 85%-os unió által támogatott részt, fel lehet emelni 95%-ra. Választani kell egy olyan sze-
mélyt aki közbeszerezteti azt, aki alkudozik az összegre. 1% is komoly pénzt jelent. A három 
ajánlat megvan. A legolcsóbb a Dobsa Közbeszerzési Monitor Kft.  
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
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Meggondolandónak tartja, mert megint a lakosságot fogja érinteni. Van olyan réteg, aki ezt 
nem fogja finanszírozni. Nem fogják visszaadni a lakosságnak azt az összeget, amennyit eset-
leg ezzel nyer az önkormányzat. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Érdekesnek tartja a képviselı úrnak ezt a megnyilvánulását, és úgy védi a lakosság érdekeit, 
hogy ne szavazzon meg a testület egy olyan lehetıséget, ahol több 10 millióval csökkenheti 
azt az összeget, amely a csatorna-beruházás kapcsán érinti a lakosságot is. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Feltette kérdését Gyıri képviselı úrnak, tudja-e, mennyibe kerül 1 m3 tengelyén szállított 
szennyvíz. Majd késıbb mennyibe fog kerülni a beruházás után, ha már a lakosság érdekeit 
védi? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a KEOP projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárást. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
59/2013.(III.26.) sz. határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 kódszámú projekt támogatási arányának kor-
rekciója tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 azonosí-
tó számú „A Tiszaalpár nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó 
természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért” címő projekt-
jéhez kapcsolódóan a támogatási arány korrekcióját kérje a Támogatótól, továbbá az 
erre irányuló eljárás elıkészítését megkezdje. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága „A Tiszaalpár nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó 
természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért” címő projekt-
hez kapcsolódó egy darab, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény köz-
zététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás teljes körő lebonyolításával a Dobsa 
Közbeszerzési Monitor Kft.-t (Székhely: 1041 Budapest Dessewffy u. 27. adószám: 
10769869-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-167694, levelezési cím: 2121 Dunakeszi Pf. 111.) 
javasolja megbízni a Képviselı-testületnek.  
 
Az önkormányzat a bruttó 1.270.000,- Ft megbízási díjat 2013. évi költségvetésének tar-
talék kerete terhére biztosítja. 

__________________________________________ 
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8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a Bio- és megújuló energiafelhasználás - Kazánprogram 2.0 - 
startmunka mintaprogram kivitelezési határidı módosítása tárgyában 
Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkapták a támogatást ebben a témakörben. Május 31-ig be kell fejezni a beruházást, és 
június 30-ra a pénzügyi elszámolást le kell adni. 
 
Németh Péter, pályázati referens: 
 
A kora délutáni órákban megérkezett a kazán az intézménybe, jövı héten várható a próba-
üzem, ami azt jelenti, hogy befejezıdött a beruházás. A fizikai befejezést ez jelenti, de még 
egy újabb eljárásban engedélyeztetni kell, és ezt május 31-ig lehet megtenni. Szükség is lesz 
erre a határidıre, hogy az engedélyek megérkezzenek. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Szeretné, ha ez az összeg, illetve a Kádár Lajos Közösségi Házra és a Háziorvosi rendelıre 
fordított összeg is tartalékként jelenne meg késıbb a költségvetésben. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Kazánprogram 2.0 kivitelezési határidejének módosítását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
60/2013.(III.26.) sz. határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Bio- és megújuló energiafelhasználás – Kazánprogram 2.0 – startmunka min-
taprogram kivitelezési határidı módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága tudomásul veszi, hogy Csányi Sándornak a Kiskunfélegyházi Járási Hivatal 
Munkaügyi-kirendeltség vezetıjének az engedélye alapján az önkormányzat által meg-
valósítandó Bio- és megújuló energiafelhasználás - Kazánprogram 2.0 - startmunka 
mintaprogram támogatott beruházásának befejezési határideje 2013.05.31-re, a beruhá-
zás pénzügyi elszámolásának határideje 2013.06.30-ra módosult 2013.03.20-i 
hatályosulással. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a projekt megvalósíthatósága érdekében elfogadja az Önkormányzat és az 
ELİ-SZER Kft. között fennálló a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában (6067 
Tiszaalpár, Ady Endre u. 40.) „Bio- és megújuló energiafelhasználás – Kazánprogram 
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2.0 – startmunka mintaprogram építési munkáinak kivitelezése tárgyú vállalkozói szer-
zıdés módosítását az alábbiak szerint: 
 

A Vállalkozói Szerzıdés „3. Teljesítési határidık” számú és címő rendelkezése az 
alábbi szövegezésre változzon meg: 
„A Kivitelezési munkák kezdete: 2013.03.20, mely az építési engedély jogerıre emel-
kedésének napja. Kivitelezés befejezésének idıpontja: 2013. május 31.” 
A Vállalkozói Szerzıdés „7.2. Pénzügyi ütemezés” számú és címő rendelkezése az 
alábbi szövegezésre változzon meg: 
„Vállalkozó egy részszámla és egy végszámla kiállítására jogosult. Vállalkozó a rész-
számla kiállítására a biomassza kazán helyszínre szállításakor, a végszámla kiállítá-
sára a munka befejezésekor jogosult. A számla kiegyenlítéséig a számlán szereplı és 
természetben a beruházás helyszínére szállított illetve beépített anyagok a Vállalkozó 
tulajdonát képezik.” 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága ezúton felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt vállalkozói szerzıdést az Önkormányzat nevében és képvisele-
tében írja alá. Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________ 
 
 

9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Bársony Mihály népdalkör 2013. évi munkatervérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A népdalkör vezetıje elkészítette a munkatervet. Az egyik határozattervezet ennek elfogadá-
sa. A másik, amelyben az szerepel, hogy készüljön Horti Sándorral egy megállapodás terve-
zet. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ha a megállapodás is bent lesz, akkor a bérét is megállapítják neki. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester visszajött a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésére, 

így a bizottsági tagok létszáma: 7 fı. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Horti Sándor megállapodás-tervezetét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
(1 fı nem vett részt a szavazásba) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
61/2013.(III.26.) sz. határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Bársony Mihály Népdalkör vezetıje Horti Sándor megbízási szerzıdése tár-
gyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága megbízza Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a Bársony Mihály Népdal-
kör vezetıjének Horti Sándornak készítse el megbízási szerzıdését és terjessze a képvi-
selı-testület elé, a következı áprilisi testületi ülésre. Javasolta a Képviselı-testületnek 
elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Bársony Mihály Népdalkör 2013. évi munkatervét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
(1 fı nem vett részt a szavazásban) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
62/2013.(III.26.) sz. határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Bársony Mihály Népdalkör 2013. évi munkatervének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Bársony Mihály Népdalkör 2013. évi munkatervét megtárgyalta és elfogadta. 
Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________ 
 
 

10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató az Apraja Falva Közhasznú Egyesület kérelmének felülvizsgálatá-
ról (szóbeli tájékoztatás) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Felhívta a figyelmet, az Apraja Falvának ez év február 28-ig van megállapítva a 13.000 fo-
rint/gyermek/hó támogatás. Tulajdonképpen március 1-jétıl nem jár a támogatás.  
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Örömmel vette tudomásul.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérte az aljegyzı asszonyt, holnapra a testületi ülésre ne készüljön új elıterjesztést a most 
kifogásolt anyagokkal kapcsolatban. A következı testületi ülésre legyenek elıterjesztve. A 
polgármester úrnak lesz a feladata. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felmérték a helyzetet Mészárosné Brigittával. Abban maradtak, hogy az ÁNTSZ-el megnéze-
ti az épületet és akkor kiderül milyen felújítási munkálatok szükségesek. Minimális ablak fel-
újítás, csempeszükséglet, festés, ezeket ık is megállapították. De az engedélyhez szükséges 
egyéb munkálatokat, majd az ÁNTSZ fogja megmondani. Ezzel kapcsolatban szerette volna 
közölni a bizottsággal, hogy van egy karitatív szervezet, akinek ezt az épületet addig odaadta, 
amíg nem dıl el, mi is lesz a felújításból. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Nem érti miért kell ennyire támogatni egy vállalkozót. Ha olyan nagy szükség van bölcsıdére, 
miért nem nyit az önkormányzat. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Ha annyira szükség van a mőködtetéshez arra a 13.000 Ft-ra, akkor most mi lesz? Úgy gon-
dolta ez a kérdés sokkal fontosabb. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel nem történt további hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

__________________________________________ 
 
 

11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés Bársony Anett kérelmérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Köszöntötte Bársony Anettet és Bay Diát. Nettó 150.000 forint támogatást kért a testülettıl 
Anett. Közel 1 hónapig lesz kint. Nagyon jó szívvel szavazza meg ezt az összeget. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Kérte Anettıl, hogy ebbıl a pénzbıl legalább egy pólót csináltasson Tiszaalpár felirattal. 
 
Bársony Anett, kérelmezı: 
 
Elmondta, mindenféleképpen szeretett volna valami hasonlót. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
További kérése volt, ha hazaérkezik, egy beszámolót szeretne tıle hallani. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Szavazásra bocsátotta Bársony Anett kérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
63/2013.(III.26.) sz. határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Bársony Anett támogatási kérelmének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága megtárgyalta az írásbeli elıterjesztést és a kérelmet, és úgy határozott, hogy 
Bársony Anett, 6066 Tiszaalpár, Kádár Lajos u. 34. szám alatti lakost külföldi fellépése 
érdekében nettó 150.000,- Ft-al támogatja. A Képviselı-testület és a Pénzügyi és Gazda-
sági Bizottság a támogatást azzal a reménnyel adja meg Bársony Anettnek, hogy a sike-
res fellépését követıen Tiszaalpár fejlıdését és nevének öregbítését támogatja. 
Felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kifizetés iránt intézkedjen. Javasolta a Képvi-
selı-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bársony Anett, kérelmezı: 
 
Megköszönte a támogatást. 

__________________________________________ 
 
 

12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a Tiszaalpári Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség 2012. évi mőködé-
sérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megköszönte a beszámoló elkészítését. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Megköszönte Dr. Csernus Tibornak, hogy ezt a közösséget ilyen színvonalon képviseli. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel nem történt több hozzászólás a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

__________________________________________ 
 
 

13.) Napirendi pont: 
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Tárgy: Elıterjesztés a Tiszaalpári Tavaszköszöntı ünnepség programjának ismertetése 
tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Gobelin kiállítás összege a civil szervezet támogatásánál van beépítve. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
A Török Józsefné nem a Gobelin kiállításra kért, hanem ı megy egy országos kiállításra és 
arra kérte a támogatást. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ez ebben a formában nem igaz. Elénk egy olyan elıterjesztés került akkor, amire a Gobelin 
kiállításra kért 20.000 Ft-ot. Megszavazták és a civil szervezeteknél van beépítve. Tehát a 
tavaszköszöntıre 150.000 Ft. szükséges. 
 
Szavazásra bocsátotta a Tavaszköszöntı 2013. évi programját. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
64/2013.(III.26.) sz. határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tavaszköszöntı 2013. évi rendezvényének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tavaszköszöntı 2013. évi rendezvényének idıpontját, programját és annak 
költségeit megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A polgármester úrnak valamilyen megállapodást alá kellene írni. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Igen, de ebbe az elıterjesztésbe nem került bele. Magát az egyesületet támogatni kell, de a 
formája még nincs benne. Amennyiben a testület elfogadja, csak akkor lehet elkészíteni hozzá 
a megállapodást. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Benne van a 150.000 Ft-ba? Úgy tudta megszavazták már korábban a Tavaszköszöntı költsé-
gét. Nem is kell külön szavazni errıl.  
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Szavazásra bocsátotta a mazsorett egyesület kérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
65/2013.(III.26.) sz. határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület kérelmének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület kérelmébe foglaltakat megtárgyalta és 
elfogadta. Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 

 
Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezetı: 
 
A mazsorettek mint civil szervezetek lesznek támogatva? Ha nincs számlaszámuk, akkor tá-
mogatásként kell kifizetni nekik. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Van számlaszámuk, így biztos, hogy számlaképesek. 
 
Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezetı: 
 
Akkor rendben van. 

__________________________________________ 
 
 

14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a település külterületi és belterületi útjainak állapotáról és az elvég-
zett idıarányos feladatokról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A beszámolót Bartucz István röviden és tömören elkészítette.  
Nem történt hozzászólás, így szavazásra bocsátotta az utak állapotáról szóló beszámolót. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
66/2013.(III.26.) sz. határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a település kül- és belterületi útjainak tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpár kül- és belterületi földutak javításáról és karbantartásáról szóló 
beszámolót megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________ 
 
 

15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a szilárdhulladék közszolgáltatási díjának megállapításáról szóló 
rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az Ügyrendi Bizottság részletesen megtárgyalta és elfogadta a rendelet hatályon kívül helye-
zését. A 8%-ot eltörölték, tehát a korábbi szolgáltatási díjak kerültek megállapításra, ezen 
felül még a 4,2%-ot az energiahivatal engedélye nélkül megemelhetik. Kérdése az volt az 
aljegyzı asszonyhoz, hogy januártól annyit fizetnek-e, mint decemberben vagy 4,2%-al töb-
bet. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Olyan gyanúja volt, hogy a hivatalos helyeken állást foglaló személyek sem biztos, hogy tel-
jesen tudják értelmezni a jelenlegi jogszabályokat helyesen. A kormányhivatal ezt hatályon 
kívül helyezi és az eredeti állapot lép érvénybe. Csak ezt tudta írni tájékoztatásként. Folya-
matban van ennek a kérelemnek az elbírálása. Jelenleg megakadt, mert az országgyőlés most 
tárgyalja, valószínő visszamenıleges hatállyal fogják érvénybe léptetni. Semmiféle emelésre 
nem lesz lehetısége januárra nézve a szolgáltatónak. Törvény hatályától függnek, késıbb 
vissza kell térni erre a kérdésre. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
Az elsı negyedév szolgáltatási díja be van fizetve, akkor ezzel mi fog történni. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Kompenzálni fogják. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a település szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelet hatályon kívül he-
lyezését. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi rendelet hatályon kívül helyezését: 
 
67/2013.(III.26.) sz. határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a település szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelet hatályon kívül helyezésének 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 9/2013.(III.28.) Ör. számú önkormányzati rendelet, a település szilárd hulla-
dékkal kapcsolatos rendelet hatályon kívül helyezését megtárgyalta és elfogadta. Java-
solta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________ 
 
 

16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató az alpolgármester bizottsági tagságának összeférhetetlenségérıl 
Elıterjesztı: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kormányhivatal megküldte a levelét. A leírás szerint nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja 
a polgármester. Az ı véleményük szerint az alpolgármester sem lehet. Eddig az is benne volt, 
hogy hivatali dolgozó nem lehet, most már ezt sem tartalmazza. „A jogsértés az összeférhetet-
lenség megszüntetésével, vagy az alpolgármesteri tisztségrıl vagy a bizottsági tagságról törté-
nı lemondással orvosolható.” 30 nap van errıl dönteni. 
 
Mivel nem történt hozzászólás a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

__________________________________________ 
 
 

17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Árpád Nyugdíjas Klub kérelme 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérik a hangfelszerelést és a hangtechnikust a megadott idıpontra. 
Szavazásra bocsátotta az Árpád Nyugdíjas klub kérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
68/2013.(III.26.) sz. határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Árpád Nyugdíjas Klub hangtechnikai kérelmének tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Árpád Nyugdíjas Klub hangtechnikai kérelmét megtárgyalta és elfogadta. 
Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________ 
 

 
18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat könyvvizsgálói feladatai-
nak ellátására vonatkozóan 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Könyvvizsgálót kötelezı a szennyvízberuházásnál alkalmazni, de a költség nem elszámolható. 
Már korábban is kérdezte, miért kell külön felkérni, ha van a víziközmőnél. Nem kis költség-
rıl van szó. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Nem értette, miért van erre szükség, ha mindenki betartja a törvényeket. Felesleges kiadás. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Legalább 20 hónapról van szó, 6-8 millió forintos kiadást jelent az önkormányzatnak. Annak 
függvényében, hogy víziközmő társulatnak van könyvvizsgálója. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy példát hozott fel. Kecskeméten nemrég nyert az ivóvízminıség javító program 9 milliár-
dos beruházás. Erre külön cég van megbízva, aki a könyvvizsgálást, a szakmai részt, a mér-
nöki feladatokat végzi. A független könyvvizsgálónak nem az a feladata, hogy a pénzt eltün-
tesse, mint ahogy a Gyıri képviselı úr feltételezi. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Elmondta, ı a lakosság érdekeit szolgálja. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ebben a kérdésben úgy látja, hogy a polgármester úr és az aljegyzı asszony is bizonytalan. 
Lehet-e a könyvvizsgálóra ráhúzni valamit, ha az önkormányzat részérıl valami törvénytelen-
ség merülne fel. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felháborodását fejezte ki a témával kapcsolatban. Nem értette miért az a téma folyamatosan, 
hogy ebbıl az összegbıl mennyi lesz zsebre téve. Le van írva pontosan mennyi összeget, mire 
fordítanak. 
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Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
2,3 milliárdnak mennyi az önrésze, az 5%-a? 100 millió forint. Ha leosztják ingatlanonként 
50.000 forint, nem 200.000 forint. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Felhívta a bizottság tagjainak a figyelmét a könyvvizsgáló feladataira. A képviselı-testület 
megbízásából munkálkodik. Neki tartozik beszámolással, nem az aljegyzınek vagy a polgár-
mesternek. Visszautasítja, ıt nem kell szakmailag megvédeni. Többek között a pénzügyi ve-
zetésnek is segítséget tud nyújtani. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Senki nem vitatja, hogy a könyvvizsgáló segítené a munkát. İ azt vitatja szükséges-e 
Tiszaalpárnak ez az 5-6 millió forintos költség, amikor az önkormányzat 26 millió forinttal 
pluszban mőködik, mint amit a normatíva biztosít. Az kormány feladatokat osztott ki, feladat 
alapon osztotta le a pénzt és úgy gondolta, arra amire szükséges itt Tiszaalpáron, elégnek kell 
lennie. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
Uniós beruházásról van, komolyabb cégeknél is van könyvvizsgáló. İ a jogszabályi dolgokat 
és törvényességeket felügyeli, ezek az elıírások be vannak-e tartva. Vállalja-e a képviselı-
testület a felelısséget, ha valami miatt véletlenül az uniós támogatást nem kapják meg az ön-
kormányzat, és utána keresi a személyt, ki fogja ezt kifizetni. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
A víziközmő társulatnak kell, hogy ezt lebonyolítsa. 
 
Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Aljegyzı asszonnyal arról beszélgettek még a korábbi felvetés során, hogy a Pejtsik hagyaté-
kot esetlegesen ez a könyvvizsgáló meg tudná-e vizsgálni, át kerülhet-e az alapítványba. Mert 
akkor 3 dologgal lenne megbízva. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Igen, az elıterjesztés tartalmazza. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó elıterjesztést. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 

nem fogadta el a határozatot és nem javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
__________________________________________ 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke 10 perc szünetet rendelt el. 

 
 

19.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának 2/2013.(I.14.) Kth. módosításáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Január 14-én, amikor szavaztak a határidı március 31. volt. Különféle okok miatt nem készült 
el, így módosítást kértek április 30-ra. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Elfogadja a módosítást, de szeretné, ha külön-külön mindenrıl szavazna a bizottság. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Közölte az SZMSZ elkészítésére külön munkacsoport jött létre. Nem azért jött létre ez a mun-
kacsoport, hogy majd az ügyrendi és a pénzügyi bizottság ülésein ezt órákig vitassák. Ezért 
tagja pl. a Gyıri képviselı úr is. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Azért van itt, hogy módosító indítványokat terjesszen be az üléseken. Mikor szavazzák meg 
azt, milyen hatáskörben dönthet a polgármester. Meg kell vonni tıle pl. a költségvetésben a 3 
millió forint kamatmentes hitelt is. Mert a lakosság azt beszéli, nem kell visszafizetni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérte a képviselı urat ne állítson valótlanságot. Elmondta összesen egyetlen egyet írt alá, ahol 
látott visszafizetési garanciát. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az önkormányzat SZMSZ határidejének módosítását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
69/2013.(III.26.) sz. határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elkészítési határideje 
tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 2/2013.(I.14.) Kt. határozat végrehajtási idejét, melyben Tiszaalpár Nagyköz-
ségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elkészítése a cél 2013. ápri-
lis 30-ra módosítja. Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________ 
 
 

20.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a civil szervezetek, egyesületek támogatására 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Hogyan lesznek kifizetve a közpénzek? A 26 szervezet mind fogadóképes-e? Volt olyan a 
tavalyi évben, aki máson keresztül kapta meg az összeget, illetve év vége felé került kifizetés-
re. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Igaz, hogy a tavalyi évben sokáig húzódott a tényleges kifizetés. De most jelenleg mindenki 
fogadóképes. Nincs olyan, aki bármi ok miatt ne kaphatná meg. 
 
Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezetı: 
 
Van a civil szervezetekrıl egy jogszabály, hogyha valaki nem rendelkezik adószámmal, illet-
ve a cégbíróságnál sincs bejegyezve, akkor az olyan másik szervezethez, aki ezekkel a feltéte-
lekkel rendelkezik csatlakozik és annak a számlájára utalják a pénzt, az a szervezet fog ezzel 
elszámolni. A számlára, ami beérkezik, ráírják milyen határozat alapján kapták meg a pénzt és 
csak arra használhatják fel. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Csomagban történı szavazást fog javasolni, mert ezeket már egyszer elfogadták. 6-an voltak 
akkor jelen, ebbıl 4-nél kevesebb szavazatot egyik szervezet sem kapott. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Törvénytelenül akar eljárni a bizottság elnöke. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Véleménye szerint nem törvénytelen a csomagban történı szavazás. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Akkor ezek szerint nincs joga észrevételt tenni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Észrevételt tehet. A 7 millió 650 ezren belül lehet változtatni az összegen. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Módosító javaslatai a következık: Az Alpári Tisza Horgász Egyesület közgyőlésén a 200.000 
forintot kértek, akkor miért van írva 250.000 forint. Javasolta csak annyit adjanak amennyit 
kértek, tehát 200.000 forintot. Az Alpári Tisza Vadásztársaságnak 4 millió forint nyereséget 
zárt tavaly, tehát a 200.000 forintot megvonja. Az Árpád Népe Tiszaalpár Egyesületnek, ha 
400.000 Ft-ot adnak, akkor szervezzék meg az önkormányzat helyett a rendezvényeket, vagy 
ne kapjanak semmit. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A módosító indítványa a csomagban szavazás. A Bársony Mihály Népdalkörnek 180.001 fo-
rintja legyen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezért az 1 forintért az egész költségvetést át kell számolni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Akkor 1 forinttal kevesebbet kell adni egy másik szervezetnek. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A Bársony Mihály Népdalkörnek 179.999 forint legyen, a Tiszaalpári Motoros Egyesületnek 
pedig 300.001 forint legyen. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a civil szervezetek támogatását a módosító javaslattal. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
70/2013.(III.26.) sz. határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a szervezetek támogatásának tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 7/2013. (III.08.) Ör. rendeletében foglaltak szerint a szervezetek mőködési 
célú támogatásra 7.650 e Ft-ot határozott meg. 
Felhívja a pénzügyi csoportot, hogy a szervezeteket a megítélt támogatási összegrıl érte-
sítse ki és a kifizetéseket a kifizetési kérelmek alapján, az év folyamán teljesítse. Javasol-
ta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________ 
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21.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a Tiszaalpári Hírmondó újság köteles példányairól 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A következık kapnának tiszteletpéldányt: óvoda, gondozási központ, mővelıdési ház, hivatal, 
könyvtár, iskola és a plébános. 
 
Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
A mővelıdési házba úgy gondolta nem szükséges, akkor az orvosi rendelıbe is lehetne. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta a mővelıdési házba legyen. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Elıfizetni lehet rá. 
 
Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezetı: 
 
Van elıfizetés rá. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Költségvetésbıl lesz ezek kifizetésére félretéve. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem igényel a költségvetésbıl ráfordítást, mert mindig marad ki bıven példányszám. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Tiszaalpári Hírmondó újság köteles példányainak meghatározását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
71/2013.(III.26.) sz. határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 328/2012.(XI.30.)Kth. számú határozatának módosítása – a Tiszaalpári Hír-
mondó újság tiszteletpéldányszámainak megállapításáról – tárgyban  
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 357/2012.(XII.14.) Kth. számú határozatát akként módosítja, hogy az Ön-
kormányzat által alapított és kiadott Tiszaalpári Hírmondó újság tiszteletpéldányainak 
számát 7 darabszámban határozza meg, melyeket a következı személyeknek, szervek-
nek juttatja: Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda, Gondozási Központ, Mővelıdési 
Ház, Polgármesteri Hivatal, Tiszaalpári Könyvtár, Árpád Fejedelem Általános Iskola, 
Kéri Vencel plébános. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága megbízza Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzıt, hogy a határozat-
nak megfelelıen az operatív intézkedéseket tegye meg. Javasolta a Képviselı-testületnek 
elfogadásra. 

__________________________________________ 
 
 

22.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a Kazinczy utca felülvizsgálatáról (szóbeli tájékoztatás) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megnézték. Egy 1 méteres járda elfér, úgy hogy senkit sem zavar. A telekhatár mellett az ön-
kormányzatnak kell megépíteni. Az kérte az utca lakóitól, adják be a kérelmet. Az a kérdés, 
hogy betonjárdát csináljanak, vagy járólapot tegyenek le. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ha van annyi lap, akkor le kell tenni, ha nincs, akkor betonjárdát kell csinálni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Több hozzászólás nem történt, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

__________________________________________ 
 
 
23.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés Lakiteleki Önkéntes Tőzoltó Egyesülettel kötendı megállapodás-
ról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A határozat egy részét ki kell venni belıle, illetve a civil szervezetek támogatásánál van nekik 
megszavazva a 40.000 forint. Ebbıl az elıterjesztésbıl nem derül ki, miért nem csinálhatja az 
önkormányzat a katasztrófavédelmi tervet.  
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Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Nem érti, miért ez az elıterjesztés került be, ı ezt nem is látta. A polgármester úrral fogalmaz-
ták át az elejét. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Határidıt is módosítani kell. A szabadtéri rendezvények területén a gyors és biztonságos me-
nekülés érdekében menekülési útvonalat kell kialakítani. Illetve az ülıhelyekkel tervezett sza-
badtéri rendezvény csak padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített 
ülıhelyekkel alakítható ki. Alul pedig le van írva, hogy a rendezvényeken az önkormányzat 
tulajdonában lévı sörpadok felhasználásával tudnak ülıhelyet biztosítani. Kérdése mi van 
abban az esetben, ha kijönnek ellenırizni és ezek a padok fel lesznek borítva. A jelzıberende-
zések nem lesznek a helyükön. Ebben az esetben bírságolhatnak? 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Éppen ezért kell a katasztrófavédelmi terv. Az egyesület vállalja ezeknek a világító berende-
zéseknek a kiállítását, amennyiben ık ezt elmulasztják, akkor a felelısség ıket terheli. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Tőzoltó Egyesülettel kötendı megállapodást. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
72/2013.(III.26.) sz. határozat 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Lakiteleki Önkéntes Tőzoltó Egyesület támogatási kérelme tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Lakiteleki Önkéntes Tőzoltó Egyesület támogatási kérelmét az Önkormány-
zat 2013. évi rendezvényeire vonatkozó tőz- és katasztrófavédelmi tervek elkészítésére 
vonatkozó feltételrendszerrel együtt támogatja, és felkéri Dr. Vancsura István polgár-
mestert, hogy a megállapodást az elıterjesztés mellékleteként elıkészített írásbelivel 
egyezıen kösse meg. Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________ 
 
 

24.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló az ivóvíz minıségének javításáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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A vízminıség-javítást célzó fejlesztések kezdetének 2013. második félévét írják. Befejezés-
nek pedig 2015. június 30-at. A lényeg a tiszaalpári víz minısége majdnem teljesen megfelel 
az elvárásoknak. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az ivóvíz minıségérıl szóló beszámolót. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – (1 
fı nem vett részt a szavazásban) elfogadta az alábbi határozatot: 
 
73/2013.(III.26.) sz. határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az ivóvíz minıségének javítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az ivóvíz minıségének javításáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________ 
 
 

25.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat településnév használatá-
nak rendeletérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az Ügyrendi Bizottság részletesen tárgyalta. Nem született önkormányzati rendelet azonban 
ezt a címer és jelképhasználatról szóló rendeletben lehet szabályozni. Abba lesz benne vagy 
külön?  
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Külön legyen. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A település nevének vagyoni ellenszolgáltatás ellenébe történı használatával kapcsolatosan 
véleménye az, hogy ilyen ellenszolgáltatás helyi rendeleti elıírása nem zárható ki. Akkor azt 
az összeget mikor fogják eldönteni, hogy ha valaki kéri? 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Nem errıl szólt a javaslat. Arról szólt ne legyen díjhoz kötve, de ha kéri a testület, lehet. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Akkor ez így jó. A településnév lesz a városnév helyett. Az engedély nélküli, vagy az enge-
dély kiadásának megtagadása ellenére folytatott névhasználatot meg kell tiltani. Van egy 
olyan újság, hogy Tiszaalpár Hangja, nem kértek még névhasználatot. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Ha valaki már használja, azt elfogadja a testület. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Három helyen van az a szó, hogy polgármester. Az elsı helyen képviselı-testületre módosul, 
másik helyen képviselı-testülethez, a harmadik helyen pedig Polgármesteri Hivatalra. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Úgy gondolta ez már túlzás, hogy ennyire elvegyék a hatáskörét. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Az 5.§-t töröltetni szeretné, mert nem város még a település. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az aljegyzı asszonynak abban igaza van, hogy törölni nem lehet, mert a használati díjnak 
szerepelni kell. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Akkor változtassák meg településnévre. Egyébként ı szeretné, ha megkapnák a városi címet, 
státusszal együtt. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Támogatta a javaslatot, hogy a testületnek kell dönteni a kérdésben, nem a polgármesternek. 
Szavazásra bocsátotta a településnév használatáról szóló rendeletet a módosításokkal. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül –
elfogadta az alábbi rendeletet: 
 
74/2013.(III.26.) sz. határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközség település nevének használatának tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága 10/2013.(III.28.) Ktr. számú önkormányzati rendeletét Tiszaalpár Nagyközség 
település nevének használatáról megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselı-
testületnek elfogadásra. 

__________________________________________ 
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26.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a Tiszakécskei Tankerület számára átadandó dokumentumokról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha belenéznek azokba a rovatokba, megállapíthatják ez sok munkát jelent. 
 
Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezetı: 
 
Igen. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazni nem kell, tájékoztató volt. A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

__________________________________________ 
 
 

27.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat - Martus Mónika közötti 
szerzıdésrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Hozzászólás nem történt, szavazni nem kell, tájékoztató volt. A napirendi pont tárgyalását 
lezárta. 

__________________________________________ 
 
 

28.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igény-
bevételérıl és a fizetendı térítési díjakról szóló rendeletrıl 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szükségesnek tartották egy új önkormányzati rendelet megalkotását. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Az idısek otthona miért kivétel az ingyenes ellátásban. 
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Dr. Puliusné Sárdi Mária: 
 
Ott nem számít az, hogy valakinek nincs jövedelme. Vizsgálni kell a körülményeket, van-e 
ingatlana stb. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a személyes gondoskodást nyújtó szociális rendeletet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi rendeletet: 
 
75/2013.(III.26.) sz. határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága 8/2013.(III.28.) Ör. számú önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról meg-
tárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________ 
 

 
29.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat szociális földprogramjá-
ról szóló rendeletrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem fogadta el az Ügyrendi Bizottság. 1-2 dolog volt benne, ami miatt nem fogadták el. A 
helyrajzi számok nincsenek feltüntetve. A földmővelés hogyan fog zajlódni? A kft. megy és 
csinálja, ingyen lesz vagy pénzért? Véleménye szerint a rászoruló ingyen megkapja földet, 
kap vetımagot, ı pedig megmővelteti. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
A bizottság dönthet, hogy a géppel való megmővelést is támogatásként vagy éppen ellenszol-
gáltatásként írja bele. Mivel itt a tavasz azt javasolta tárgyaljanak róla. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tegyenek módosítót. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 



 35 

Nem szerepelnek benne a földmővelési munkálatok, mert nincs letisztázva, mivel bízzák meg 
a kft-t. Azok a földterületek, amelyeket jelenleg az önkormányzat mővel, talán 1 van, amelyik 
alkalmas arra, hogy ezt a programot megvalósítsák rajta. A kiskertek is ide tartozhatnak. 
Igény van rá. Tulajdonhoz kell juttatni a rászorulókat. A munkanélküliek egyetlen lehetısége, 
ha földhöz juttatják ıket, mert örökké segélyezni nem lehet. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Vannak aggályai ezzel kapcsolatban: A területek be vannak vetve. Gondolta, ami most benne 
van nem lesz kitárcsázva. Ha kis területet kapnak, oda hogy megy ki a gép megmővelni.  
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Tiszaalpár bevezetı szakasza régen nagyon szép volt. Ki lehet adni mőveltetésre. Oda nem 
kell kút, mert azok a földek alkalmasak erre. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Már 2 év óta el kellett volna kezdeni a valódi szociális földprogramot. Van ahol meg is van 
valósítva, még piacra is termelnek. Földhöz jutott a polgármester többek között a Bartucz Ist-
ván is. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
Nem tudta milyen vonatkozásban említette meg a nevét. Valóban vásárolt földeket de még 
1994-ben. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Van föld, amit ki lehet adni, vagy akár megvenni. Valóban van föld, ahogy bejövünk a telepü-
lésre is, akár megvételre is. Lehet mővelni. A gépkérdés egyértelmő, ezeken a kis területeken 
nem tudnak dolgozni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nagyon meg kell gondolni kinek adnak földet. Szeretne jövı szeptember végén tájékoztatót 
kapni errıl. Módosítások: Azt mondta a polgármester beterjeszti a testület elé, egyedül nem 
dönt róla. A földmővelést a bérlı intézi. A helyrajzi számokról a testület dönt, melyiket adja 
oda. Ha holnapra nem lesz benne, akkor a következı testületi ülésre készüljön elıterjesztés. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Úgy látja a kormánynak nagy szándéka ez a program és lehet nagyobb földterületek is kerül-
nek majd kiosztásra. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a szociális földprogramról szóló rendeletet a módosításokkal. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi rendeletet: 
 
76/2013.(III.26.) sz. határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a szociális földprogramról szóló rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 11/2013.(III.28.) Ör. számú önkormányzati rendeletét a szociális földprog-
ramról megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________ 
 

 
30.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a lakásfenntartási támogatás természetbeni nyújtásáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Errıl semmilyen anyag nem készült. Nem kaptak elıterjesztést. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezetı: 
 
Nem tudta miért nem került a bizottság elé, mert ı elkészítette az elıterjesztést és abban a 
tudatban volt, hogy kiküldésre került. Volt olyan személy, aki elolvasta és jónak találta. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Következı ülésen lesz tárgyalva. 

__________________________________________ 
 
 
31.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés védjegykérelmekrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
4 védjegykérelem érkezett. Zöldség, gyümölcsre adták be, illetve tejre, túróra, sajtra, vajra és 
tejfölre. 
 
Nem történt hozzászólás, szavazásra bocsátotta Olajos Sándorné védjegykérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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77/2013.(III.26.) sz. határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Olajos Sándorné védjegykérelmének tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Olajos Sándorné (6067 Tiszaalpár, Kátai sor 6.) kérelmét a „Tiszaalpár Helyi 
Védjegy” használatára vonatkozóan megtárgyalta, és engedélyezi a védjegy használatát.  
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezıvel kösse meg a 
Védjegyhasználati szerzıdést. Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Kiss Ferenc védjegykérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
78/2013.(III.26.) sz. határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Kiss Ferenc védjegykérelmének tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Kiss Ferenc (6067 Tiszaalpár, József Attila utca 21.) kérelmét a „Tiszaalpár 
Helyi Védjegy” használatára vonatkozóan megtárgyalta, és engedélyezi a védjegy hasz-
nálatát.  
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezıvel kösse meg a 
Védjegyhasználati szerzıdést. Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Gyıri Tibor József védjegykérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
79/2013.(III.26.) sz. határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Gyıri Tibor József védjegykérelmének tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Gyıri Tibor József (6066 Tiszaalpár, Esze Tamás u. 77.) kérelmét a „Tiszaalpár 
Helyi Védjegy” használatára vonatkozóan megtárgyalta, és engedélyezi a védjegy hasz-
nálatát.  
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Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezıvel kösse meg a 
Védjegyhasználati szerzıdést. Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Guth Sándor védjegykérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
80/2013.(III.26.) sz. határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Guth Sándor védjegykérelmének tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Guth Sándor (6067 Tiszaalpár, Csongrád úti körzet 33.) kérelmét a „Tiszaalpár 
Helyi Védjegy” használatára vonatkozóan megtárgyalta, és engedélyezi a védjegy hasz-
nálatát.  
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezıvel kösse meg a 
Védjegyhasználati szerzıdést. Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________ 
 

 
32.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 1/1997.(II.21.) számú 
Ktr. módosításáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, ez a javaslat arról szól, hogy amit a költségvetésben elfogadtak összeg, átvezetésre 
kerülne a rendeletbe. Illetve, a bizottság tagjai és a bizottsági elnök az alapdíjon kívül külön 
juttatásban nem részesül. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Hozzátette, annyival módosította, hogy a mindenkori képviselıi illetményalaphoz köti az ösz-
szeget. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szó volt korábban arról, hogy a kinevezett csoportvezetıknek nincs külön illetménye. İket is 
a megfelelı juttatásban kell részesíteni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Mind a ketten lemondtak a csoportvezetésrıl, most jelenleg nincs csoportvezetı. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen, de szükség van rájuk és kell, hogy legyenek csoportvezetık. Egyetértett a képviselık 
tiszteletdíj emelésével, de ezzel párhuzamosan következıleg terjesszék elı, hogy a hivatalban, 
aki csoportvezetıi feladatokat látnak el, milyen díjazásban részesülnek. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet módosítását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi rendeletet: 
 
81/2013.(III.26.) sz. határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Önkormányzat 1/1997.(II.21.) Ktr. módosításának tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Önkormányzat 1/1997.(II.21.) Ktr. módosítását megtárgyalta és elfogadta. 
Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________ 
 
 

33.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. évi belsı ellenırzési jelentésrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A jelentésrıl nem kötelezı a képviselı-testületet tájékoztatni. Megjegyezte, hogy problémák 
vannak az iskolánál a dániai út kivételével, a hivatalban, de az elvégzett ellenırzések kapcsán 
büntetı, szabálysértési, kártérítési eljárás, illetıleg fegyelmi eljárás megindítására nem került 
sor. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Idézett a jelentésbıl: „Az ellenırzés a tárgyi eszközök nyilvántartása, leltározása a vagyontár-
gyak értékesítése területén feltárt hiányosságokra, illetve a bizonylati elv, és bizonylati fegye-
lem, a készpénzes bizonylatokra vonatkozó hiányosságokra hívta fel a figyelmet.” Úgy vélte, 
ezek súlyos gondok, kártérítési igénnyel léphetnének fel a polgármester úrral szemben. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A napirendi pont tájékoztató jellegő volt, nem történt több hozzászólás, a tárgyalását lezárta. 

__________________________________________ 
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34.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a Ben-Kor Invest Vagyonkezelı Kft. ingatlanvételi szándéka tár-
gyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Benyújtották az ingatlanvételi szándékot. Nem fizetnek bérleti díjat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Vételi szándékukat már régen jelezték, csak a telek rendezetlensége miatt nem tudtak foglal-
kozni vele. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
A legelsı akkor kezdıdött, amikor a régióhatárolót kellett cserélni, mert a telekhatárral voltak 
problémák, ezt nem tudták elintézni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A rajz már a jót mutatja. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Elmondta, van képviselı-testületi határozat, hogy 1 m2-nek mennyi az ára és nem méltányos-
sági áron kell eladni a tulajdont. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az 1528 hrsz.-t ki kell venni, mert ott van egy telekhatár módosítás, ami kérdéses. Módosítási 
javaslata: az 1528 hrsz.-ból a már elkészített vázlatrajz ingatlan-nyilvántartás átvezetését kö-
vetıen kialakuló telek kerüljön értékesítésre, illetve a 1532/1-est ki kell venni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Ben-Kor Inveszt ingatlanvételi szándékát a módosítással. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – 
nem fogadta el a határozatot és nem javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Hozzátette, nem tudja mit akarnak ezekkel a földekkel, amikor itt van egy cég, aki beruházna 
és mővelné. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Véleménye szerint, ha ez a cég olyan jól megy, ahogyan a papíron le van írva, akkor fizessen 
komoly bérleti díjat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Idejött egy cég, aki elég jelentıs számú dolgozót foglalkoztat, igaz, hogy szezonálisan. Nyil-
vánvaló, hogy akkor fog fejleszteni, ha övé a terület. Nem lehet tovább halogatni ezt a kér-
dést, ha nem adják el, akkor a bérleti díjat kell megpróbálni. Leszerzıdnek vele bérleti díjjal 
azzal, hogy x számú fıt foglalkoztat. Nyilván nem fog beruházni más ingatlanán, ha nincs 
hosszú távú szerzıdése. 

__________________________________________ 
 

 
35.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a Településgazdálkodási Kft.-nek átadandó feladatokról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Azt kérte, hogy legyen lerakva egy olyan számítási anyag, mi azaz összeg, amit az önkor-
mányzatnak tagi kölcsönként át kell adnia a kft-nek. Szükséges-e átadni a gépeket, ha átkerül-
nek, akkor annak minimális üzemelés mellett milyen bevételeket kell termelnie ahhoz, hogy 
ebbıl bevételek származzanak, amibıl fenntartsa magát és idıvel visszafizesse a kölcsönt. 
Ekkor lehetne errıl dönteni, mert látnának számadatokat leírva. 
 
Bodor Ádám, a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetıje: 
 
Szeretné tudni a költségvetésbe mennyi összeg lett meghatározva a feladatokra. Mert ebbıl 
tudna gazdálkodni. Mivel nem beszélték meg a gépek hogyan lesznek áthelyezve a kft.-be, 
ezért írta oda a lizingdíjat. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Fel van sorolva még temetkezés is és haltenyésztés. Ezekkel akar foglalkozni a kft? 
 
Bodor Ádám, a Településüzemeltetési Kft. ügyvezetıje: 
 
Akár azzal is. Ez egy üzleti terv, a felsoroltak közül lehet választani. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ettıl még messze állnak, elıször számokat szeretett volna látni. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
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Véleménye szerint legyen valami kiinduló pont. Ha már a vezetı tisztába lesz milyen gépek 
kerülnek át egy felállást kell csinálni. Elég 100 órára meghatározni a havi keretszámot. Pl. 
mondjuk a 100 óra 0-át termel, ami nagyon jó hozzávetıleges összeg lenne, akkor 100 órát 
mennyivel kell meghaladnia ahhoz, hogy profitáljon. Ha 20 órával többet dolgozik a gép, 
mennyit profitál. Legyen összehasonlítási alap. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az 5. pontban fel vannak sorolva az alap önkormányzati feladatok: a településfejlesztés, tele-
pülésrendezés, településüzemeltetés, illetve a helyi közösségi közlekedés. Javasolta április 1-
ével átadni a kft-nek. A két alapfeladatot, ha átadják annak pontosan kidolgozott pénzügyi 
része van a költségvetésben, ami rendelkezésre áll. Másik a gépek átadása. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ezt várta volna el. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta a holnapi képviselı-testületi ülésen hoznak döntés a kft. feladataival kapcsolatban. 
Egyéb bejelentéseket a testületi ülésen zárt ülés keretében tárgyalják, mivel személyügyi kér-
déseket tartalmaz. 

 
 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem történt, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 20:46 
órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
  /:  Barna Sándor  :/                                        /:  Kacziba Sándor  :/ 
                        a bizottság elnöke                                               bizottsági tag 
 
 


