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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 2941/2013. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
               Bizottságának 2013. június 05-én tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

Csernák Csilla, Dr. Csernus Tibor, Győri István, 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, Dr. Vancsura Zoltán (6 fő bizottsági tag) 

  Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
  Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Külön megjelentek: Ajtai Elemér CNÖ képviselő 
   Ajtai Elemérné CNÖ elnök 
   Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezető 
   Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
   Palásti Viktor Gondozási Központ vezető 
 
Naprendi pontok tárgyalása közben érkezett bizottsági tag: Kacziba Sándor 
 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. 17:39 órakor megállapította, hogy a bizottság határo-
zatképes, a 7 bizottsági tagból 6 tag volt jelen. A bizottsági jegyzőkönyv aláírására Győri Ist-
vánt javasolta. Megkérdezte Győri Istvántól, hogy elfogadja-e a felkérést. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 

 
 

Csernák Csilla a bizottság tagja 17:40 órakor távozott a bizottsági ülésről, 
így a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak létszáma: 5 fő. 

 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta a 6. és 7. napirendi pont levételét. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a 6. és 7. napirendi pontok levételét és a napirendi pontok elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés a Tiszaalpári Könyvtár Szabályzatainak módosítása tárgyában 

Előterjesztő: Sztakó Ildikó, könyvtáros 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

2. Előterjesztés a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester/Németh Péter, pályázati referens 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

3. Előterjesztés a Gondozási Központ teljes körű festése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

4. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
5. Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti önkormányzati társulás létrehozása tárgyában 

Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
6. Előterjesztés „Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 

pályázatához kapcsolódóan a támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmányok el-
készítése” tárgyú közbeszerzési eljárás folytatásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

7. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó 
természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért c. pályázat 
szennyvíz csatornázási vállalkozási szerződése tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

8. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás vagyon-
felosztása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

9. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodás 13. sz. módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
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Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

10. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tulajdoná-
ban lévő rendezvénysátor üzemeltetési - tervezet tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
11. Előterjesztés a védjegyhasználati kérelemről 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A testületi ülésre mivel rendkívüli, ezért egyebekbe nem lehet felvenni a Réczi-féle házzal 
kapcsolatos előterjesztést és a horgász egyesület kérelmét. Tehát nem lesznek tárgyalva. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A következőt javasolta, hogy a rendkívüli testületi ülés után összehívnak azonnali hatállyal 
egy másik rendkívüli ülést. Ennek oka, hogy a Réczi-féle ház már életveszélyes és ha tovább 
halasztják, akár nagyobb baj is lehet belőle. A másik pedig hirdetéssel kapcsolatos kérdés. 
Javasolta ezt a lehetőséget. A bizottság is ugyanezzel a módszerrel le tudja tárgyalni. 

 
 

Kacziba Sándor a bizottság tagja 17:43 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak létszáma: 6 fő. 

 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Könyvtár Szabályzatainak módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Sztakó Ildikó, könyvtáros 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztés lényegét. 
 
Szavazásra bocsátotta a könyvtár szabályzatok módosításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
160/2013.(VI.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Könyvtár Szabályzatainak módosítása tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Könyvtár Szabályzatainak módosítását megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 

______________________________________________________ 
 

 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester/Németh Péter, pályázati referens 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A pályázatok kiírásra kerültek. Az önkormányzatok esetében az áfát az önkormányzatnak kell 
hozzátenni. Civil szervezetek esetében 100%-os a támogatás. Vállalkozások esetében 60%-os. 
Van egy határozattervezet, ami 5 pontból áll és egy másik, amely arról szól, ha civil szervezet 
pályázik, akkor ezzel adják meg a felhatalmazást a pályázat benyújtásához. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mennyi pénz szükségeltetik ehhez. Hány milliót kell ebből az általános tartalékkeret terhére 
beletenni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
981.000 forintot. 
 
Szavazásra bocsátotta a Leader pályázat benyújtásának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 
fő nem vett részt a szavazásban) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
161/2013.(VI.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Önkormányzati pályázatok (LEADER) tárgyában 
 

1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága egyetért azzal, hogy az Önkormányzat pályázatot munkáltasson ki és nyújtson 
be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stra-
tégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-tól nyújtandó támogatások részle-
tes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján meghirdetett pályázat 1. 
számú Hagyományőrző- és kulturális rendezvények támogatása elnevezésű intézkedé-
sére. 

2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a LEADER jogcímen nettó 1.500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást 
igényel, melyhez 749.200,- Ft saját forrást biztosít a 2013. évi költségvetésben az ön-
kormányzat általános tartalék keret terhére.  
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3. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága kinyilvánítja szándékát, hogy a támogatás elnyerése esetén a „XI. Bársony 
Mihály Tekerőlantos Találkozó” elnevezésű pályázatban vállalt fejlesztést megvalósít-
ja. 

4. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága  felkéri dr. Vancsura István Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a 
pályázati dokumentációt és csatolandó mellékleteit írja alá. 

Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Leader pályázat kapcsán a civil szervezet pályázati lehetőségének 
benyújtását engedélyezését. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 
fő nem vett részt a szavazásban) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
162/2013.(VI.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága más szervezet pályázatának támogatása a 2. sz. „Civil szervezetek szerepének 
növelése a helyi közösségekben c. pályázatra tárgyban 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Faluvédő és Szépítő Egyesület pályázatának benyújtását a 35/2013.(V.22.) VM rendelet 
alapján meghirdetett pályázat 2. számú Civil szervezetek szerepének növelése a helyi közös-
ségekben elnevezésű intézkedésére megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Leader pályázat kapcsán a Faluvédő Egyesület által benyújtott pályá-
zat elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
163/2013.(VI.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő Egyesület által benyújtott pályázat támogatá-
sa tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
egyetért azzal, hogy a Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő Egyesület pályázatot munkáltasson ki 
és nyújtson be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-tól nyújtandó támogatások részletes 
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feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján meghirdetett pályázat 2. számú „Civil 
szervezetek szerepének növelése a helyi közösségekben” elnevezésű intézkedésére.  

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a pályázat szerinti cél, - 1 db fűkasza és 1 db fűnyíró eszközök beszerzése, bruttó 989.401,- Ft 
összegben 100%-os támogatással - megvalósításával egyetért. 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a pályázat támogatása esetén vállalja, hogy a projekt megvalósítását előfinanszírozza az erre 
irányuló megállapodásban részletezett feltételek szerint a 2013. évi költségvetésében az ön-
kormányzat általános tartalék keret terhére. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

______________________________________________________ 
 
 

3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Gondozási Központ teljes körű festése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. A határidőt 1 hónappal lehet meghosszabbítani. A 3 db árajánlatot 
bekérte az intézményvezető úr. Felbontotta a borítékokat. Balla Zsolté az első. Feltüntetett 
rajta több árat is. Több idő kell az elemzésére. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Gyorsan le kellene fénymásolni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Felbontotta Dósa Szilveszterét 1 millió 587 ezer 718 forint, és Mezei Tiborét is. A Mezei Ti-
borén csak egy ár: 1 millió 494 ezer forint látható. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az ő árajánlatát tartott a legideálisabbnak. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ezekben az anyagköltség is benne van. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Igen. Sőt még a nyílászárókat is lefestené fehérre. Azt nem tudja, hogy a kerítés benne van-e. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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A kinti kerítés nincs benne, csak az ablakot írja. A Mezei Tiboré 1.494.000,- Ft, a Dósai Szil-
veszteré 1.587.718,- Ft. De Szilveszternek van egy 1. 898.000,- Ft-os ajánlata is. Meg kell 
nézni mit tartalmaz az ár. 
 
Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője: 
 
Kettő részre van bontva, a régi és új épületre. Ezért tüntettek fel több árat. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérte a kibontott borítékok lefénymásolását, hogy minden bizottsági tag láthassa az ajánlato-
kat. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
A lényeg, felszólították az intézményt, hogy ezeket a munkálatokat végeztessék el, mert szük-
séges a további működéshez. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Felfüggesztette a napirendi pont tárgyalását, később folytatják. 

______________________________________________________ 
 
 

4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az önkormányzatot és a hivatalt szét kell választani, mert eddig az önkormányzat alatt futott a 
hivatal is. Az új felsorolásban az önkormányzathoz tartozó feladatok már nincsenek benne. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Hangsúlyozta a szétválasztásról szól, nem azt jelenti, hogy nincsenek meg a feladatok, hanem 
ezek az önkormányzathoz kerülnek. Amelyek a rendeletbe benne vannak érvényesek és hatá-
lyosak. Illetve a névváltozásról szól, sokkal egyszerűbben fogják hívni: Tiszaalpári Polgár-
mesteri Hivatal. Az államkincstár kéri a módosítást. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Határozatról értesülnél a MÁK-ot illendő lenne értesíteni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Felhívta a figyelmet a finanszírozási műveletek végrehajtására. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az Alapító Okirat módosításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
164/2013.(VI.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalása a Tiszaal-
pári Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az írásbeli előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratának módosítását elfogadta. 
 
Felkéri Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyzőt, hogy az Alapító Okirat módosítását, 
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot továbbítsa a Magyar Államkincstár Bács-
Kiskun Megyei Igazgatósága felé. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

______________________________________________________ 
 
 

3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Gondozási Központ teljes körű festése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta visszatértek a Gondozási Központ festőjének kiválasztásához. Kérte a bizottsági 
tagokat, mondják el melyik ajánlatot tartják a legjobbnak. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Egyértelműen a Zsolté a legjobb. A kerítés egyikben sincs benne. Gyakorlatilag a feléért vál-
lalja. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A másik oldalon van 600.000,- forint plusz. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem. Itt van a 899.000 + 410.000 = 1.300.000 forint. A Mez-ti Bau 1.499.000 forintért vállal-
ja kerítésfestés nélkül. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
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A munkadíj és az anyagköltség nem 1.300.000 forintba jön ki, hanem 1.400.000 forintba. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Hogy is van? 895.000 + 600.000 = 1.400.000 Ft. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ez már 1.500.000,- Ft. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Az ő véleménye szerint, ismerve a Mezei Tibort, őt ajánlja. Akkor is, ha nincs is benne a kerí-
tés. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szorít a határidő. Mezei Tibor felvonul a brigádjával és elvégzi rövid időn belül. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Balla Zsolt 15.000 forinttal elszámolta a mázolásnál feltüntetett költségeket. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Dósa Szilveszternek a második oldalán van egy 1.150.000 forintos ajánlat is. 
 
Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője: 
 
Balla és Mezei árajánlata 1.500.000 forint körül van, de ők úgy adták ezt az összeget, hogy az 
önkormányzat 2-3 közmunkást ad hozzá. A Dósáé 2.700.000 körül van. kb. 300.000-et tud 
engedni belőle. Dósa és Mezei csapattal dolgozik. 
 
 

Dr. Taricska Tibor alpolgármester 18:17 órakor megérkezett 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésére. 

 
 

Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Két teljesen egyforma ajánlatuk van. Véleménye szerint meg kellene kérdezni őket, hogy be-
lefér-e az intervallumba. 
 
Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője: 
 
Tájékoztatta mindhárom ajánlattevőt az időkorlátról.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Sorsolást javasolt. Zsolt munkáját ismeri, nagyon precíz és pontos, szépen dolgozik. 
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Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője: 
 
Az ÁNTSZ utasítása, hogy a határidőt be kell tartani. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Akkor kössenek ki kötbért, más megoldás nincs. 
 
 

Vita folyik az árajánlatokról. 
 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Polgármester úr kiszámolta Zsolt ajánlatát, már 1.900.000 forintnál jár. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
11.000 forinttal több Balla Zsolt ajánlata, egyedül dolgozik. Mezei Tibor brigáddal jönne. 
Dósa ajánlata nagyon sok. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A határidőt mindhárom vállalja biztosan? 
 
Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője: 
 
Igen, erre külön felhívta a figyelmet. Szilveszternek is elmondta. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mennyit fizetnek ki érte? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Balla Zsolt ajánlatát. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Sorsolást javasolt Balla Zsolt és Mezei Tibor ajánlata között. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a sorsolással történő két ajánlat közötti kiválasztás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot. 
 
Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője: 
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Azt el szerette volna még mondani, hogy a kerítés anyagköltsége egyik ajánlatba sincs benne. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ez viszont az önkormányzati karbantartási költségekbe benne van. Javasolta a határozatot 
minden esetben úgy meghozni, hogy július 31-ig fejezzék be a munkálatokat, utána pedig napi 
15.000 forintos kötbért kell megszabni. Ha Balla Zsolt vállalja, akkor ő csinálja, ha nem akkor 
marad Mezei Tibor. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Balla Zsolt ajánlatának bruttó 1.510.420 forint elfogadását. Határozat-
ban bele lesz foglalva, hogy július 31-ig elvégzi a munkát. Ha nem, akkor napi 1% kötbért 
fizet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással 
– nem fogadta el a javaslatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Mezei Tibor ajánlatának bruttó 1.499.387 forint elfogadását. Feladat 
elvégzési határidő: július 31. Utána pedig napi 1%-os kötbért fizet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta a határozatot: 
 
165/2013.(VI.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Gondozási Központ teljes körű festése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Gondozási Központ teljes körű festésére benyújtott ajánlatokat megtárgyalta és a MEZ-TI 
BAU Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát választotta bruttó 1.499.387,- Ft. 
összegben. A munkálatokat 2013. július 31-ig köteles elvégezni. A határidő lejárata után napi 
1%-os kötbért köteles fizetni. 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert a szerződést kösse meg és az összeget biztosítsa a 
2013. évi költségvetés felhalmozási tartalékkeret terhére. Javasolta a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 

______________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti önkormányzati társulás létrehozása tár-
gyában 
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Július 1-jétől kezdődne a társulás. A társulási tanácsnak két tagja 
lesz, az egyik a pénzügyi bizottság elnöke, illetve a bizottságba mellé az alpári és a lakiteleki 
pénzügyi vezető kerül. Ezért történt a változtatás, hogy a bizottság tagjainak 1/3-át a társulási 
tanács tagjai közül kell kiválasztani. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A III/2. pontban azt írja, hogy a bizottságok tagjainak számát, összetételét a társulási tanács 
határozza meg. Hol van ez leírva? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A III/4. pontban. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Csak a társulás tevékenységének ellenőrzésére. Ez nem azt jelenti, hogy a tagja. Hanem a tár-
sulás tevékenységét ellenőrző bizottság, a munkáját ellenőrző bizottság. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ő abból tud gazdálkodni, ami le van írva. Itt az áll, hogy a társulás tevékenységének és gaz-
dálkodásának ellenőrzésére 3 tagú pénzügyi bizottságot hoz létre. Ennek elnöke lesz az egyik 
polgármester, a két tagja a vagyongazdálkodási csoportvezetők, a tiszaalpári és a lakiteleki. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ez csak az ellenőrzés része. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Úgy gondolták, hogy a társulás tevékenységét írják le, nem a tanácsét. Itt végzik el a tényle-
ges feladatokat. Itt osztják szét a normatívát. A szakmai feladatot mindkettő település önálló-
an végzi. Jelenleg kettő személy látja el ezt a feladatot, Lakiteleken pedig egy személy. Ha 
növekszik a létszám, akkor lehet még szükség lesz egy fél fő állásra.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A vagyonnal való gazdálkodásnál a társulás gazdálkodó szervezetet alakíthat. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Elég egyértelműen meghatározta indokát. Jelentősen nagyobb pénzösszeg jár, illetve ellátatla-
nul maradna ez a tevékenység. Így pedig párba lesznek, megoldható a helyettesítés. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Szavazásra bocsátotta a szociális és gyermekjóléti társulásban való ellátás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
166/2013.(VI.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága társulási megállapodás szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására tárgyban: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az írásbeli előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és Lakitelek Önkormányzatával a szociá-
lis (családsegítés) és gyermekjóléti feladatok ellátása tekintetében a megállapodást jóváhagy-
ja. 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a megállapodást írja alá. 
 
Felkéri Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyzőt, hogy a szükséges engedélyeztetési 
feladatokat készítse elő és folytassa le. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

______________________________________________________ 
 
 

6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés „Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata KEOP-1.2.0/2F/09-2010-
0069 pályázatához kapcsolódóan a támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmá-
nyok elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás folytatásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Döntöttek róla pár hónapja, hogy a 15%-os önerőt próbálják csökkenteni, 5%-ig lehetséges. 
Beadták a 3 ajánlatot. Mindhárman 24 millió 600 ezer forintra adták be. Majd lefelé elkezde-
nek licitálni ki kér kevesebbet. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Tulajdonképpen arról szól, hogy 95%-os támogatási arányt kaphatna az önkormányzat. Több 
10 millió forintot meg lehetett volna spórolni. A lakosságnak ingyenes lett volna a bekötés. 
Az a veszély áll fenn, hogy az 1320 ingatlan tulajdonos nem lesz fizetőképes. Kinek kérik ezt 
a támogatást? Polgármester úr biztosan tudja.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ügyrendben kért szót. Felhívta az elnök úr figyelmét, sürgesse meg a napirendi pontokat, 
mert már a testületi ülésnek kellene folynia. Valamint elmondta Győri képviselő úrnak, neki 
nincs ideje arra, hogy értelmetlen zagyvaságokat hallgasson. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Annyit elmondott a polgármester úrnak, ha valaki ezt a tisztséget felvállalja az sok idővel és 
energiával jár. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Valóban, de nem értelmetlen butaságok hallgatásával. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A bizottság elnöke rosszul vezeti az ülést, mert már rég le kellett volna állítania Győri képvi-
selő urat. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ajánlotta Dr. Vancsura Zoltánnak nézze meg a képviselő-testületi üléseket, amelyeken nem 
vesz részt, hogy a polgármester úr sem tudja kordába tartani Győri Istvánt. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ennek ellenére az semmit sem változtat a bizottsági elnök bűnén. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A lakosság 30-40%-ának nem lesz anyagi fedezete erre.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a közbeszerzési eljárás lefolytatásának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
 
167/2013.(VI.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 pályázatához kapcsolódóan döntés ajánlattevők 
alkalmasságáról és kizáró okok hatálya alá tartozásról tárgyban 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a „Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 pályázatához kap-
csolódóan a támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmányok elkészítése” tárgyú köz-
beszerzési eljárás lefolytatása során az alábbiakat állapítja meg:  
 
1.Az eljárás során alkalmas, és a kizáró okok hatálya alá nem tartozó ajánlattevők az 
alábbiak: 
 
1. sz ajánlat: 
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Forrás – Utiber Konzorcium  
(Forrás Unió Kft., 1082 Budapest, Futó u. 47-53. 5. em., 
Utiber Kft. 1115 Budapest, Csóka u. 7-13. közös ajánlattevők) 
Ajánlati ár (nettó Ft): 24.600.000,- Ft  
 
2. sz ajánlat: 
Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt. (6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 12.) 
Ajánlati ár (nettó Ft): 24.600.000,- Ft  
 
3. sz ajánlat: 
HBF – Akviron – Vi-Ni Konzorcium 
(HBF Hungaricum Kft., 6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/a, 
Akviron Kft., 5000 Szolnok, Hunyadi u. 24., 
VI-NI Studio Kft., 2100 Gödöllő, Arany J. u. 48. közös ajánlattevők) 
Ajánlati ár (nettó Ft): 24.600.000,- Ft  
 
2. Az eljárás során alkalmatlan, illetve a kizáró okok hatálya alá tartozó ajánlattevő 
nem volt. 
 
3. Ennek megfelelően az eljárás során a tárgyaláson a következő ajánlattevők jogosultak 
részt venni: 

- Forrás – Utiber Konzorcium  
(Forrás Unió Kft., 1082 Budapest, Futó u. 47-53. 5. em., 
Utiber Kft. 1115 Budapest, Csóka u. 7-13. közös ajánlattevők) 

- Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt. (6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 12.) 
- HBF – Akviron – Vi-Ni Konzorcium 

(HBF Hungaricum Kft., 6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/a, 
Akviron Kft., 5000 Szolnok, Hunyadi u. 24., 
VI-NI Studio Kft., 2100 Gödöllő, Arany J. u. 48. közös ajánlattevők) 
 

 Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
______________________________________________________ 

 
 

7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település 
vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért c. pályá-
zat szennyvíz csatornázási vállalkozási szerződése tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a szennyvízberuházási pályázat szerződésének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 

168/2013.(VI.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 kódszámú pályázat szennyvíz csatornázási vál-
lalkozási szerződése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, 
mint ajánlatkérő által a „Vállalkozási szerződés Tiszaalpár szennyvízcsatornázására („Tisza-
alpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezeté-
nek, felszíni és felszínalatti vizeinek megóvásáért”)” iránt hirdetménnyel induló közbeszerzési 
eljárásban a következő döntést hozta: 
 
ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉST: 
 
Ajánlattevők:  
 
1. OK BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Bojtár 

u. 41-47.) 
2. Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) 
3. OMS Környezetvédelmi Kft. (2890 Tata, Bacsó Béla út 37.) 
 
Ki nem zárt ajánlattevők: 
 
1. OK BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Bojtár 

u. 41-47.) 
2. Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) 
3. OMS Környezetvédelmi Kft. (2890 Tata, Bacsó Béla út 37.) 
 
Érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők:  
 
1. Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) 
2. OMS Környezetvédelmi Kft. (2890 Tata, Bacsó Béla út 37.) 
 
Érvénytelen ajánlatot tevő ajánlattevő:  
 
1. OK BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Bojtár 

u. 41-47.) 
 
A nyertes ajánlattevő:  
 
Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő:  
 
OMS Környezetvédelmi Kft. (2890 Tata, Bacsó Béla út 37.) 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

______________________________________________________ 
 
 

8.) Napirendi pont: 
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Tárgy: Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
vagyonfelosztása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Áttanulmányozta a javaslatot. Bugac és Kiskunfélegyháza járna jól, a többiek nem. Nem java-
solta elfogadni. Nem lát arra indokot, hogy miért privatizálja ki ebből a társulásból a klímát, 
motoros fűkaszát két hónapi munkáért cserébe. Kap három nagyértékű számítógépet, ami 
500.000 forintnál kezdődik. Mi tartozik a nagyértékű tárgyi eszközök közé? Ha kisértékbe 
sorolják a HP Optiplex-et, annak ára legalább 250.000 Ft. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A kis érték 50.000 forint alatti, a nagy érték pedig 50.000 forint feletti. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Biztos ebben a határértékben? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Azért biztos benne, mert már voltak ehhez hasonló készülékek, ezek mind régi eszközök. Az 
ott lévő gépek régi elavult használt eszközök. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ettől függetlenül ezek komoly gépek biztos benne és nem érti az indokát. Miért nem rendel-
keznek úgy, hogy bocsájtsák árverésre. Árverezzék el és osszák szét a pénzt településfő ará-
nyosan. Ezekből akár 1 millió forintot is lehetne árverezni. Ezeknek a szervereknek a beszer-
zési ára akár milliós nagyságrendű is lehet, amit odaadnak a bugaci önkormányzatnak.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Egyetértett Vancsura Zoltánnal. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Javasolta az összes tárgyi eszközt árverésre bocsájtani és a befolyt összeget pedig osszák szét 
az önkormányzatok között. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Dr. Vancsura Zoltán javaslatának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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169/2013.(VI.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás vagyonfelosz-
tása tárgyában 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
visszautasítja a vagyonfelosztás alapját képező – jelen előterjesztésben megfogalmazott – 
vagyonfelosztás elveit, továbbá visszautasítja a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Ön-
kormányzati Társulás vagyonmegosztásának feltételeit tartalmazó Vagyonfelosztási Szerző-
dést (1. sz. melléklet).  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
javasolja a tárgyi eszközök árverését, az ebből befolyt összeg kerüljön szétosztásra az önkor-
mányzatok között a lakosságszám arányos tulajdonosi arány figyelembevételével. Javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 

______________________________________________________ 
 
 

9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás 13. sz. módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta elfogadni a módosítást. Vagy akkor ezt sem kell elfogadni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
De a társulás megszűnik, azért olvassák el, mert reggel érkezett. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Vagy ezek a funkciók mennek tovább Bugacon? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az V/9. pontban le van írva. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a társulási megállapodás 13. sz. módosításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság igen szavazat nélkül – 5 ellenszavazattal, 1 tartózkodással 
– nem fogadta el a módosítást, és a következő határozatot hozta: 
 
170/2013.(VI.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodás 13. sz. módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
visszautasítja, hogy a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társu-
lási Megállapodása módosuljon a 13. számú módosítással egységes szerkezetben. 
Javasolta a Képviselő-testületnek a határozat elfogadását. 

______________________________________________________ 
 
 

10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tu-
lajdonában lévő rendezvénysátor üzemeltetési - tervezet tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta az előterjesztés lényegét. Kunszálláson szeretnék tartani a sátort. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem tudta miért pont Kunszállásra kerül a sátor. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Azt szeretné, ha Tiszaalpáron lenne tárolva. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Kiskunfélegyháza után Tiszaalpár a legnagyobb létszámú település. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta oda kerüljön a sátor, ahol a legnagyobb kihasználtsága lenne Kiskunfélegyháza 
után, az pedig Tiszaalpár. Az üzemeltetéssel a Településgazdálkodási Kft-t bíznák meg. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ahhoz, hogy idekerüljön nem sok esélyt lát, Kiskunfélegyháza egymaga leszavazza. Ked-
vezményes áron kapják meg az önkormányzatok. Elvileg kialakult egy brigád aki fel tudja 
állítani, dehát minden megtanulható. Kunszállásnak van. Az egy másik kérdés, hogy itt tud-
nának-e csapatot kialakítani, aki felállítja ha van rendezvény. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Bízik benne hátha idekerül. 
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Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A tagi B tulajdonosok, akik 75 forintért megkapják. A tagi A pedig 200 forintért. Ezen keresni 
is lehet. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A befolyt összeg a közösség tulajdona. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ami felbomlik. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ebben a vonatkozásban továbbra is tulajdonosok lesznek. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Hol van, hogy szétosztják a pénzt? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ott van benne, hogy létszámarányosan szétosztják a települések között. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendezvénysátor üzemeltetési tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság igen szavazat nélkül – 5 ellenszavazattal, 1 tartózkodással 
– nem fogadta el a tervezetet, a következő határozatot hozta: 
 
171/2013.(VI.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tulajdonában 
lévő rendezvénysátor üzemeltetési – tervezet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
visszautasítja, hogy a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tulajdo-
nában lévő kistérségi rendezvénysátor - a lakosságszám arányos tulajdonosi arány figyelem-
bevételével - a tagönkormányzatok tulajdonába kerüljön térítésmentesen. Javasolta a Képvise-
lő-testületnek a határozat elfogadását. 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Rövid időn belül újra össze kell hívni a testületet. 
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Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Javaslat legyen, hogy Tiszaalpár üzemeltesse. 60 ezer forintért biztosan lesz, aki kibérli. Ak-
kor is hoz 10 ezer forintot egy alkalomra. Kapnak érte 8000 forintot, a többiből kijön a gáz-
olaj. Legalább adtak kenyeret 4 alpárinak. Helyben sokkal nagyobb lehetőség lenne kiadni. 
Majdnem háromszor annyian laknak. 

______________________________________________________ 
 
 

11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a védjegyhasználati kérelemről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a védjegyhasználati kérelem elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
172/2013.(VI.05.) Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tógyer László védjegykérelmének tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága Tógyer László 
(6067 Tiszaalpár, Kátai sor 9.) kérelmét a „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használatára vonatko-
zóan megtárgyalta, és engedélyezi a védjegy használatát.  
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezővel kösse meg a Véd-
jegyhasználati szerződést. 
 
Melléklet: kérelem 
Határidő: 2013. június 20. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
  
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 

2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

3. Tógyer László (6067 Tiszaalpár, Kátai sor 9.) 

4. irattár 

______________________________________________________ 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel több kérdés nem volt és hozzászólás nem történt, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
ülését 19:20 órakor bezárta.  

K.m.f. 
 
 
 
  /:  Barna Sándor  :/                                            /:  Győri István  :/ 
                        a bizottság elnöke                                                a bizottság tagja 


