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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 831/2014. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
               Bizottságának 2014. február 18-án tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

Győri István, Kiss Lajos, 
Kacziba Sándor, Dr. Puliusné Sárdi Mára (5 fő bizottsági tag) 

  Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
  Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Külön megjelentek: Barta Lajos 
   Bartók István 
   Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
   Bondár Enikő 
   Boros Béláné 
   Csernák Sándorné 
   Dr. Halász Mátyásné 
   Hanó Mihály 
   Hegedűs Jánosné 

Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
Kiss Imre 
Kiss Mária óvodavezető 
Mészárosné Csernák Dóra 
Novák Gábor 
Novák Imréné 
Török Józsefné 
Török Roland rzls. 
Szabó Zoltánné 
Vajda Márta 

     
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tagok: Bolláné Csernák Csilla, Dr. 
Csernus Tibor, Dr. Vancsura Zoltán 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselő: Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. 15:10 órakor megállapította, hogy a bizottság 8 
tagjából 5-en jelen vannak, tehát a bizottság határozatképes. Bejelentette, Bolláné Csernák 
Csilla, Dr. Csernus Tibor és Dr. Vancsura Zoltán később érkeznek. A bizottsági jegyzőkönyv 
aláírására Kiss Lajost javasolta. Megkérdezte Kiss Lajostól, hogy elfogadja-e a felkérést. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A 2. és 12. napirendi pontok levételét javasolta. Egyebekben javasolta tárgyalni a veszélyes 
fák kivágását, székely rovásírás helységjelző táblák kihelyezését, védjegykérelmet, Leader 
akciócsoport létrehozását, gyepmesteri feladatellátást, beruházás fejlesztést. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kérdése volt, hogy a régi napirendi pontokat tárgyalják, mert ő nem kapott egyet sem. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Pénteken kiküldésre került az anyag. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Tévedés, hogy nem létezett írásos anyag a dajka kérelemről. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem kaptak írásos anyagot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Úgy fogják tárgyalni ezt a kérdést, ahogy az Ügyrendi Bizottság ülésén megbeszélték. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül -  
elfogadva a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Beszámoló a 2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról 
- Árpád Fejedelem Általános Iskola 
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- Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub 
- Tiszaalpári Nyugdíjas Baráti Kör 
- Tiszaalpári Faluvédő- és Szépítő Egyesület 
- Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság 
- Kádár Lajos Nyugdíjas Klub 
- Alpári Tisza Horgász Egyesület 
- Magyar Vakok és Gyengénlátók BKM-i Egyesület 
- Tiszaalpári Polgárőrség 
- Tiszaalpári Motoros Egyesület 
- Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület 
- Zaletnyik Lászlóné  
- Kálmán Jánosné 
- Török Józsefné 
- Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
- Tiszaalpári Sport Egyesület 
- Árpád Fejedelem Általános Iskola Szülői Munkaközösség 
- Mozgáskorlátozottak BKM-i Egyesület 
- Tiszavirág Cigány- hagyományőrző Egyesület 
- Tiszaalpári Néptáncos Csoport 
- Tiszaalpári Lovas Sport Egyesület 
- Bársony Mihály Népdalkör 
- Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
2. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetés 

módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazd. csop. vez. 
 

3. Előterjesztés a 2014. évi költségvetés megalapozó rendelete tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazd. csop. vez. 

 
4. Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 

szabályzatainak módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Sztakó Ildikó intézményvezető 
 

5. Beszámoló a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2013. évi 
működéséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Sztakó Ildikó intézményvezető 
 

6. Előterjesztés a 2014. évi rágcsálóirtásra érkezett árajánlatok tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
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7. Előterjesztés a Településgazdálkodási Kft. működésének továbbfolytatása/ 
megszüntetése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

8. Előterjesztés a „Kék- Víz”- Észak- Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában és 
beszámoló a Társulás 2013. évi működéséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

9. Előterjesztés a BÁCSVÍZ Víz és Csatornaszolgáltató Zrt.-vel kötendő víziközmű- 
fejlesztési hozzájárulásról szóló szerződésről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

10. Előterjesztés ifj. Pásztor Gyula és felesége telekvásárlási kérelméhez kapcsolódó 
1338. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterület rendezéséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

11. Előterjesztés az önkormányzati épületek takarítási feladatainak ellátása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 

12. Előterjesztés „Magyarország legszebb konyhakertje” programhoz való csatlakozás 
lehetőségéről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
13. Előterjesztés KEOP-7.3.1.2/09-11-0026 pályázat megvalósításával kapcsolatos 

aggályokról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

14. Előterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola tető- párkány felújításának 
hozzájárulása tárgyában és a Pejtsik-hagyaték terhére beszerzett infokommunikációs 
eszközök használatba adásáról szóló szerződés- tervezetéről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

15. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
szóló 24/2013.(XI.28.) Ör. módosítása tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Borvák Erzsébet igazgatási csop. vez. 
 

16. Előterjesztés a 0265 és 0280 hrsz. földutak telekhatár kitűzése az állapotuk rendezése 
és fásítása céljából 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
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Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

17. Előterjesztés az I. számú háziorvosi rendelő nyílászáróinak cseréje tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

18. Előterjesztés az önkormányzat részére felajánlott ingatlan tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
19. Egyéb bejelentések 

 
 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a 2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról 
- Árpád Fejedelem Általános Iskola 
- Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub 
- Tiszaalpári Nyugdíjas Baráti Kör 
- Tiszaalpári Faluvédő- és Szépítő Egyesület 
- Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság 
- Kádár Lajos Nyugdíjas Klub 
- Alpári Tisza Horgász Egyesület 
- Magyar Vakok és Gyengénlátók BKM-i Egyesület 
- Tiszaalpári Polgárőrség 
- Tiszaalpári Motoros Egyesület 
- Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület 
- Zaletnyik Lászlóné  
- Kálmán Jánosné 
- Török Józsefné 
- Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
- Tiszaalpári Sport Egyesület 
- Árpád Fejedelem Általános Iskola Szülői Munkaközösség 
- Mozgáskorlátozottak BKM-i Egyesület 
- Tiszavirág Cigány- hagyományőrző Egyesület 
- Tiszaalpári Néptáncos Csoport 
- Tiszaalpári Lovas Sport Egyesület 
- Bársony Mihály Népdalkör 
- Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megköszönte az egyesületeknek a beszámoló elkészítését, teljes mértékben áttekinthető és 
érthető volt. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Megjegyezte, csupán egyet kapott meg a Sport Egyesületét. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Felhívta a jelenlévők figyelmét, így készül fel a bizottsági tag az ülésre. Megkérdezte, építő 
hozzászólása van-e valakinek? 
 
Szavazásra bocsátotta a beszámolók elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
21/2014.(II.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a szervezetek számára nyújtott 2013. évi működési támogatás elszámolása 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a szervezetek számára nyújtott 2013. évi működési támogatásról készült beszámolót 
megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester / Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási 
csoportvezető 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 

2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

5. 2013. évben támogatott szervezetek 

6. Irattár 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tavaly 7.650.000,- Ft volt tervezve a szervezetek támogatására, ebben az évben 5.000.000,- 
Ft kerül szétosztásra különböző összegekben. 

____________________________________________________ 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetés 
módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
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Előadó: Barna Sándor elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazd. csop. vez. 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az ügyrendi bizottság támogatta. 
 
 

Kacziba Sándor a bizottság tagja 15:18 órakor kiment a bizottsági ülésről, 
így a bizottsági tagok létszáma: 4 fő, 

tehát a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatképtelen. 
 

Barna Sándor a bizottság elnöke 2 perc szünetet rendelt el. 

 
Kacziba Sándor a bizottság tagja 15:20 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 

így a bizottsági tagok létszáma: 5 fő, 
tehát a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatképes. 

 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem tudja mit módosítottak. A gondozási központnál is 25%-os térítés emelés történt, irreális. 
A konyhára sem kellene annyit finanszírozni. Az állami normatíva támogatást a lakosságra 
ráhárítják. Át kell csoportosítani a munkaerőt máshová, méghozzá a konyhára. Sajnálja, hogy 
nincs itt Dr. Vancsura Zoltán, mert parkosítani szeretne a Gondozási Központnál. Ablakot 
cserélnek, ha megfizetik. 30%-os nyereség mutatható ki a konyhánál. Az ebédkihordás díját is 
sokallja. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a költségvetés módosításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
22/2014.(II.12.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a 2013. évi költségvetés módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2013. évi költségvetés módosítását megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-
testületnek elfogadásra. 

____________________________________________________ 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a 2014. évi költségvetés megalapozó rendelete tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
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Előadó: Barna Sándor elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazd. csop. vez. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Előző bizottsági ülésen tárgyalták, a havi térítési díj 70.740 Ft-ra lenne emelve. A környéken 
ez a legolcsóbb, a házi segítségnyújtás 540,- Ft/órára emelkedne. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Magasnak tartja a térítési díjat. Nem tudja a szolgáltatás színvonala milyen szintű. Aki 
köztisztviselő vagy közalkalmazott az meg tudja fizetni, de akinek nincs pénze, nem.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a megalapozó rendelet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
23/2014.(II.12.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a 2014. évi költségvetés megalapozó rendelete tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2014. évi költségvetés megalapozó rendeletét megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 

____________________________________________________ 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 
szabályzatainak módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Sztakó Ildikó intézményvezető 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A pótlékalap mennyi? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
20.000 forint. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem tudja honnan vette Győri István, hogy 4 fő dolgozik a könyvtárban? 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Aggályait fejezte ki a könyvtár szabályzatával kapcsolatosan. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a könyvtár szabályzatának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
24/2014.(II.12.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Szerződés van róla, hogy a könyvtár működését az önkormányzat állja. 

____________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2013. 
évi működéséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Sztakó Ildikó intézményvezető 

 
 

Dr. Taricska Tibor alpolgármester 15:35 órakor megérkezett a bizottsági ülésre. 
 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a beszámolót. Elmondta, az épület akadálymentesítése megtörtént. 
 
Szavazásra bocsátotta a könyvtár beszámolójának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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25/2014.(II.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2013. évi 
működésének beszámolója tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2013. évi működéséről szóló 
beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 

2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

5. Sztakó Ildikó, könyvtárvezető 

6. Irattár 

____________________________________________________ 
 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a 2014. évi rágcsálóirtásra érkezett árajánlatok tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Fel vannak sorolva, hogy hol kötelező és hol ajánlott a feladat elvégzése. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
3 árajánlat érkezett, elég vegyesek és nem mind a kiírásnak megfelelő, nem lehet belőle 
kideríteni, hogy egyszeri vagy többszöri alkalom van benne. Aki a legkevesebbet ajánlotta 
64.000,- Ft + Áfa, de nem tudja, hogy mennyi alkalomról szóló kezelést tartalmaz. Benne van 
a konyha, termelői piac kezelése is. 
 
 

Dr. Vancsura Zoltán a bizottság tagja 15:40 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 

Bolláné Csernák Csilla a bizottság tagja 15:40 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 
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Ismertette a további ajánlatok összegét. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Az intézmények szervezeti szabályzatába nincs bele írva a kezelés? 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Működési szabályzatba nem szokták bele írni, de szabályzat van rá. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetőt kérte meg, hogy vegye fel a kapcsolatot az 
ajánlattevőkkel és egyeztessen mennyi kezelésre adtak ajánlatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Fel van sorolva hol kötelező. Vállalkozói szerződésbe fel van sorolva 2-3 intézmény. 
Véleménye szerint inkább hivatali vagy önkormányzati dolgozót kellene megnevezni 
kapcsolattartónak. 
 
Kovács Dezső legkedvezőbb ajánlatát teszi fel szavazásra, bruttó 64.000,- Ft-ról, amennyiben 
holnapra tisztázásra kerül mennyi kezelésről szól az ajánlat. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
26/2014.(II.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az önkormányzat intézményeinek rágcsálóirtása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az írásbeli előterjesztésben foglaltakat a melléklettel együtt megtárgyalta, és a következő 
döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat intézményei vonatkozásában Kovács Dezső vállalkozóval bruttó: 64.000,- Ft. 
összegben kíván vállalkozói szerződést kötni rágcsálóirtásra. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt 
egyeztessen a vállalkozóval a Képviselő-testületi ülésre mennyi kezelésről szól az ajánlata.  

____________________________________________________ 
 
 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Településgazdálkodási Kft. működésének továbbfolytatása/ 
megszüntetése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
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Előadó: Barna Sándor elnök 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az ügyvezető lemondott 2014. február 28-ával. Vagy megbíznak valakit pár hónapra vagy 
pedig befejezték a Kft-t üzemeltetését. Sokat gondolkodott rajta, hogyha csak annak a fele 
lenne igaz, amit polgármester úr elmondott a felügyelő bizottsági ülésen, megérné-e tovább 
folytatni. Nem biztos, hogy meg kellene szüntetni. Lehet, hogy még március 01. - június 30. 
közötti időszakra meg kellene bízni az ügyvezetőt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Addig van lehetőség munkára, amíg a szennyvízberuházás folyik, de azzal a szigorú 
feltétellel, hogy havonta Felügyelő Bizottsági ülést tartanak és beszámolót kapnak. De nem 
ilyen beszámolóval, mert nem igazán látja át csak a csoportvezető. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Értelmét akkor látná, ha valami változna. Az utóbbi időben nem igazán volt jelen, de a 
számszerű adatok mögött nem sok mozgalmat lát. Egy vezetőtől elvárná, hogy 
előterjesztéseket produkál. Akár irányt is mutathatott volna a testület is. Vezetőként egy 
rábízott szervezetnek a lehetőségeit kellett volna felderítenie, ötleteket adni és beterjeszteni. 
Annak nem sok értelmét látja, hogy hasonló módon vegetáltassák még pár hónapig. Meg 
kellene próbálni más vezetővel, aki fel tudná éleszteni a Kft-t. Sok mindent kellene csinálni itt 
a faluban, persze ezekhez testületi hozzájárulás is kell. Egy éve nem történik semmi. 
Véleménye szerint inkább a vezetőváltás irányába gondolkodjon a testület.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az utóbbi időben jelentősen változott az Ádám szemlélete, most már látja mit kellene 
csinálnia. Már tárgyalt az alvállalkozókkal, a gépek felújítására kellene pénzt költeni. 
Javasolta legalább addig folytassák, amíg lehetőség van külső munkára. Önkormányzati 
munkája van, de ebből nem tud megélni. Külső munkából van pénze és sajnos nem mindig 
úgy működik, hogy azonnal kifizetik. Sokat javult az utóbbi időben. A beszámolót neki is 
meg kellene írni, nem csak a könyvelővel megcsináltatni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az a véleménye, hogy a Kft.-t nagyon sürgősen be kellene fejezni. El kell felejteni, hogy a 
beruházásba beszállhat. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem tartozik a témához. A Kft. további működése a kérdés. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
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Kivettek a bankból is 17 millió forintot, abból elköltöttek 7-8 millió forintot. Bartucz 
Istvánnak kellene átadni és abból az utakat megcsináltatni. Nem működik gazdaságosan, nincs 
megrendelő.  
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Többször is elmondta már, ekkora létszámmal fizikai képtelenség megoldani a működtetést. 
Munka van bőven. Pénteken este befejezték a munkát, a gép ment ki bérbe, hétfőn megint 
mehetett volna bérbe, mert nem volt ember, lebetegedett. Három ember kevés ahhoz, hogy jól 
tudjon működni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Mások hozzászólását meghallgatva már nem javasolja a Kft. tovább működését, mert neki 
ezekre nem volt rálátása. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Itt tartalék embereket kell keresni. Nem nagyon van nehézgépkezelő ember a településen, aki 
megbízható is. Annak kellene örülni, hogy van munka. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Bodor Ádám változatlan bérrel történő megbízását március 01. – 
június 30. közötti időszakra. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
27/2014.(II.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének megbízása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének, Bodor Ádámnak megbízását, változatlan bérrel 
2014. március 1. – 2014. június 30. közötti időszakra megtárgyalta és elfogadta. Javasolt a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 

____________________________________________________ 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a „Kék- Víz”- Észak- Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában és 
beszámoló a Társulás 2013. évi működéséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztés lényegét. 
 
Szavazásra bocsátotta a megállapodás és a beszámoló elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
28/2014.(II.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a „Kék-Víz”- Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és a Társulás 2013. 
évi működéséről szóló beszámolója tárgyában 
 
1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testület Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező, módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, és felhatalmazza Dr. Vancsura 
István polgármestert annak aláírására.  

 
2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testület Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottsága elfogadja a Társulás 2013. évi működéséről szóló beszámolót. 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

____________________________________________________ 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a BÁCSVÍZ Víz és Csatornaszolgáltató Zrt.- vel kötendő 
víziközmű- fejlesztési hozzájárulásról szóló szerződésről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Csak az ivóvízről kell döntést hozni, mivel még nincs kiépített szennyvíz-csatorna rendszer, a 
csatorna szerződést nem kell megkötni. A tervezet is javításra került, illetve a szerződés is. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Fel is írta, hogy majd később kerül bele a csatorna szerződés. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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29/2014.(II.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a BÁCSVÍZ Zrt.-vel kötendő víziközmű-fejlesztési hozzájárulás beszedéséről 
szóló szerződés tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a BÁCSVÍZ Zr.-vel kötendő víziközmű-fejlesztési hozzájárulás beszedéséről szóló javított 
Megbízási szerződést a határozathoz csatolt tartalommal elfogadja, és megbízza Dr. Vancsura 
István polgármestert, hogy a szerződést Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
képviseletében aláírja, és a szerződésből adódó önkormányzatra háruló feladatok teljesítését 
megszervezze. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

____________________________________________________ 
 
 
10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés ifj. Pásztor Gyula és felesége telekvásárlási kérelméhez 
kapcsolódó 1338. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterület rendezéséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az értékesítés nem megoldható jelen pillanatban. Az 1338 hrsz.-ú ingatlanból lenne annyi a 
kérelmezőé, mint ami be van jelölve. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Örül, hogy ez megvásárlásra került. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Elmondta, ő is megszavazza. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
30/2014.(II.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az önkormányzati tulajdonban lévő 1338 hrsz-ú közterületi ingatlan 
rendezése területcserével, a zárt csapadékelvezető továbbépítésével, és a szakadékos 
árok feltöltésével tárgyban 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az 1338 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan rendezése érdekében az 1340-es 
hrsz-ú ingat tulajdonosával történő területcseréhez hozzájárul, az önkormányzat vízelvezetési 
szolgalmi jogának fenntartásával, és a területcserével járó jogi és ingatlan-nyilvántartási 
feladatok rendezése, valamint járulékos költségeinek kérelmező általi felvállalásával.  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a zárt csatorna továbbvezetésével, a szakadékos árok feltöltésével az előterjesztésben foglalt 
módon egyetért, amelyhez a keretet 2014. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága felkéri Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a szomszédos ingatlan tulajdonosával – a kérelmezővel – 
együttműködve, a kivitelezési munkák megszervezéséről a Településgazdálkodási Kft., és az 
önkormányzati közfoglalkoztatás útján gondoskodjon. Javasolta a Képviselő-testület 
elfogadását. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Kérdése volt, hogy a dajkák kérelmét miért vették le? Miért nem került napirendre? 
 
 

Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 16:18 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 8 fő. 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem fogják elfelejteni, amit már beszéltek az Ügyrendi Bizottság ülésén. A 2014. évi 
költségvetés módosítása be fog majd kerülni a következő testületi ülésre. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem kaptak írásos anyagot, ezért került levételre.  

___________________________________________________ 
 
 
11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzati épületek takarítási feladatainak ellátása 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta javaslatait: a határozat tervezet 1. pontjában a takarító 8 órában a hivatalnál 
dolgozzon, a 2. pont lehúzásra kerüljön, a 3. pontban a védőnői helyiségek és a könyvtár 
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takarítását - az önkormányzat kötelező feladatait - közfoglalkoztatottak bevonásával kellene 
elvégezni, a 4-es ponthoz Dr. Taricska Tibor rendelőjét is hozzá kellene csatolni. Felül kell 
vizsgálni a szerződést, az 5. pont lehúzásra kerülne, mert a dajkák kérelmével együtt kellene 
bekerülnie előterjesztésként. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Bartucz Istvánnak  a szervező készsége nagyon jó, meg tudná oldani közfoglalkoztatottakkal. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az 1. pont módosításának elfogadását, miszerint az önkormányzatnál 
lévő fél állást átteszik a hivatalhoz. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
31/2014.(II.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az önkormányzati épületek (hivatal) takarítási feladatainak ellátása 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
úgy határozott, hogy a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat takarítói munkakör 4 órás 
státuszát áthelyezi a Polgármesteri Hivatal takarítói munkakör 4 órás státuszához. 
Megállapítja, hogy a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal állománya 18,625 fő. 
A hivatali munkavállaló feladata a hivatal és a védőnői szolgálat takarítása. Javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a 3. pont módosításának elfogadását, miszerint a védőnői szolgálat és 
könyvtár helyiségeinek takarítását az önkormányzat és a hivatali takarítóval végeztessék el. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
32/2014.(II.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az önkormányzati épületek (védőnői szolgálat, könyvtár) takarítási 
feladatainak ellátása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
úgy határozott, hogy a hivatali és önkormányzati munkavállaló feladata a védőnői szolgálat és 
a könyvtár takarítása. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a 4. pont módosításának elfogadását, miszerint a fogorvosi rendelő 
takarításáról szóló szerződést, valamint a Dr. Taricska Tiborral kötött takarítói szerződést 
felmondja. Határidő: március 31. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
33/2014.(II.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az önkormányzati épületek (fogorvosi és II. sz. háziorvosi rendelő) takarítási 
feladatainak felmondása tárgyában 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
úgy határozott, hogy az önkormányzati épületek - fogorvosi és II. sz. háziorvosi rendelő - 
takarítási feladatairól szóló szerződést felbontja. Határidő: március 31. 
Felkéri a polgármestert a szerződés felmondására. Javasolta a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés „Magyarország legszebb konyhakertje” programhoz való 
csatlakozás lehetőségéről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ehhez az önkormányzat csatlakozik? A határidő módosítását javasolta február 28-ára. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
A lakosság csatlakozik. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a részvételi igény benyújtásának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
34/2014.(II.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága „A legszebb konyhakertek”– Magyarország legszebb konyhakertje 
programban való részvétele tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az írásbeli előterjesztésben foglaltakat a melléklettel együtt megtárgyalta, és a következő 
döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága kinyilatkoztatja azon szándékát, hogy 
„A legszebb konyhakertek”– Magyarország legszebb konyhakertje programban részt kíván 
venni. A csatlakozáshoz szükséges Szándéknyilatkozat aláírására és megállapodás 
megkötésére felhatalmazza Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterét, Dr. 
Vancsura Istvánt. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés KEOP-7.3.1.2/09-11-0026 pályázat megvalósításával kapcsolatos 
aggályokról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Határozat-tervezet módosítását javasolta, miszerint az utolsó előtti 
mondat úgy szóljon, hogy a hatóság hivatalos szakvéleményét a polgármester kérje be. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem a Nemzeti Park képviselőjének feladata lenne ez? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Véleménye szerint igen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Néhány évvel ezelőtt már volt előttük egy kérelem, hogy járuljanak hozzá a tóhoz vezető út 
töltésének emeléséhez. A másik kérelem az volt, hogy a zsilipet is szerették volna 
megcsinálni, valamint a hidat átalakítani. Ez az önkormányzat tulajdona, akkor sem járultak 
hozzá. Véleménye szerint halastavat szeretnének létesíteni. Ha a jelenlegi állapot pontosan ez 
az állapot, akkor miért akarnak kotrást. Ennek lesznek még további lépései, túl azon, hogy a 
természetben jelentős károkat okoznának. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ha figyelembe vennék ezt a 10 ha-os emelést, akkor az állam többségi tulajdonossá válik. Bár 
nem abszolút többségivé, de lehetnek kihatásai a jövőre nézve és akár az önkormányzat 
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működését korlátozhatja Tiszasas. Hozhat olyan döntéseket az állam, hogy a maga részére is 
kedvező legyen. Jelenleg elég jó ellensúlyt képez még Tiszaalpár. Egyébként egy 70 ha-os 
területről van szó. Lehet most 10 ha-al szeretnék bővíteni, a következő alkalommal már 20 
ha-al, aztán tényleg el jutnak oda, hogy valóban többségi tulajdonos lesz az állam. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Radikálisabb véleménye lenne. Két pályázattal is bevonultak és önkormányzati hozzájárulást 
kértek és nem kapták meg. Akkor is felháborítónak tartotta ezt a dolgot. A tevékenységük 
egycélú, a Kiskunsági Nemzeti Park a tiszaalpári földterülteket elkezdték elrabolni, több ezer 
hektárt. Ennek a csúcsa most a jelen dolog, amit kivitelezni szeretnének. Rájöttek már, hogy 
nem tudnak mit kezdeni a területekkel. A lápi világot akarják elpusztítani, még akár a védett 
madarakat is ki akarják majd pusztítani, mert ráfogják, hogy megeszik a telepített halakat. Két 
dolgot kért: ne elégedjenek meg, hogy kérjenek tájékoztatást, hanem van az önkormányzatnak 
pályázatírója, Németh Úr személyében, vagy nincs? Ki kellene kérni az anyagot, át kellene 
olvasni és pontosan megnézni mit akarnak. A másik pedig a minisztériumnak kellene egy 
levelet küldeni, mert felháborító amit művelnek. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Egyet értett sok mindenben az előtte szólóval. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Van-e konkrét módosítása? 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Az illetékes minisztériumnak kellene levelet írni. Akár a Budai úrnak. Lehet akár visszaélés 
gyanúja is. Környezetvédelemmel szembe menő dolog. Az alapértékekkel való 
szembemenetel, erre kellene rávilágítani. Sürgős választ kérni a levélre. Ha nem foglalkoznak 
vele, akkor hívni a tv-t. Ha nem jön a m1, m2, akkor jöhet az Rtl vagy Tv2. Ebből Tiszaalpár 
hátrányt fog szenvedni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Meg kell nézni milyen mélységig kotorják ki, mert 80 cm-ig nem kell hozzá semmilyen 
engedély.  
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Amikor a gáton lépten nyomon átfolyt a víz, akkor mentek tönkre a gazdák. Itt az nem 
érthető, hogy ebbe a kotrás hogy illeszkedik be. Szigorúan tiltakozni kellene ellene. Nem 
tudja milyen mélyen kellene kikotorni, ha a holtág vize lemegy, akkor onnan is lehúzza a 
vizet. Úgy tartják nyilván a tavat, mint a szikrai holtág halbölcsőjét, ivásra alkalmas terület. 
Sokkal fontosabb lenne a gát kérdését eldönteni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
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A varázsszó a rekonstrukció, a vizes élőhelyet szeretnék szeretnék visszaállítani a régi 
állapotot.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Új igazgató van, hívják meg egy ülésre, például a következőre.  
 

 
Barna Sándor a bizottság elnöke 8 perc szünetet rendelt el. 17:05 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülés 17:13 órakor folytatódott tovább. 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Módosító javaslat tehát, hogy levelet küldenek az illetékes miniszternek. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak címezzék a levelet. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nincs ilyen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Belügyminisztériumhoz tartozik. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A választások miatt lehet komolyabban foglalkoznak az üggyel. Írja meg a hivatal a levelet, 
nézzék meg a pályázatot. Sért mindent, van egy nyert per is ezzel kapcsolatban. Nem biztos, 
hogy  a miniszter mindent tud a körülményekről. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tavaly májusban is küldtek egy levelet, azóta sem válaszoltak rá. 
 
Szavazásra bocsátotta Dr. Vancsura Zoltán módosító javaslatát, miszerint a hivatal írjon egy 
levelet ezzel kapcsolatosan az illetékes minisztériumnak. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
35/2014.(II.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a KEOP-7.3.1.2/09-11-0026 pályázat megvalósításával kapcsolatos aggályok 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a KEOP-7.3.1.2/09-11-0026 pályázat megvalósításával kapcsolatos aggályok tárgyában 
felkéri a Polgármesteri Hivatalt levél megküldésére az illetékes minisztériumnak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 

2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

5. Irattár 

___________________________________________________ 
 
 
14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola tető- párkány felújításának 
hozzájárulása tárgyában és a Pejtsik- hagyaték terhére beszerzett infokommunikációs 
eszközök használatba adásáról szóló szerződés- tervezetéről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tavaly felújították a tetőt, a költség felét kellene a KLIK-nek fizetnie. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A használatba vevő felel minden kárért, ők vállalják érte a felelősséget. Ha már egyszer 
átadják az eszközöket, akkor a biztosításukat terjesszék ki ezekre is. Komoly értékről van szó, 
a biztosítás kérdése rendezve legyen. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Pont jó, hogy a kettő együtt van. Nem a KLIK pénze amiből az infokommunikációs eszközök 
megvételre kerülnek. Ők nagyvonalúan átvállalnak a két ügyből 700.000,- Ft-ot. Le kellene 
írni, hogy az önkormányzat nem vállalja át az 50%-ot. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem tudja mi tartozik bele abba, hogy átvállalják a munkát. Nem tud viszont abban egyet 
érteni, hogy az iskola ne a tiszaalpári gyerekek érdekeit szolgálja. A KLIK-nél nagyon nagy 
problémák vannak. 
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Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Javasolta a két határozat-tervezet külön szavazzák meg. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Régebben is mondta már, hogy ez az iskola az önkormányzaté. Ha igaz az, amit Győri 
képviselőtársa mondott, hogy nincs pénz. Ha ezen múlik az 50%, akkor nem ért vele egyet. 
Ha visszakapják 2 év múlva, a probléma akkor is megmarad.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta, ha további felújításokat végeznek, akkor a KLIK vállalja át a továbbiakban is az 
50%-ot. Ha visszakapják 2 év múlva az intézményt, akkor a teljes összeg lenne az övéké. Ha 
az önkormányzat nem csinálja, akkor a KLIK biztos nem fog hozzá nyúlni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ebben lehet perspektíva, az nem probléma, ha a KLIK az ő részét kiváltja pályázatban, csak 
egyet kért, kifejezetten leírt szerződés legyen. Meg kell mondani a Seresné Kozári Nórának, 
hogy írják le ha pályázatból is, de minimum 50%-át állják az elkövetkező 1,5 évben 
bármilyen felújítást, tatarozást szeretnének csinálni az iskolán. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tehát a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat abban az esetben fogadja el az 50% 
hozzájárulást, amennyiben a KLIK a működtetési időszak hátralévő ideje alatt valamennyi 
szükséges felújítási kiadáshoz 50%-ban hozzájárul. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
A továbbiakban felmerülő összes régi épület felújítása, tatarozása szükséges lenne. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az 1. határozat-tervezet módosítását. Határidő: márciusi testületi ülés. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
36/2014.(II.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a KLIK Tiszakécskei Tankerülete által, az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
tető és párkány felújítási munkái költségeihez való hozzájárulásra vonatkozó 
ajánlatának elfogadása tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a KLIK Tiszakécskei Tankerülete nevében Seresné Kozári Nóra Tankerületi Igazgató 
Asszony által tett ajánlatot, amely az Árpád fejedelem Általános Iskola tető és párkány 
felújítási költségeihez való 50% mértékű hozzájárulásról szól, abban az esetben fogadja el, 
amennyiben a működtetési időszak hátralévő ideje alatt valamennyi szükséges felújítási 
kiadáshoz is 50%-ban hozzájárul. Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a 
feltételeket ismertesse Seresné Kozári Nórával és kérje meg állásfoglalását. Javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a 2. határozat-tervezet módosítását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
37/2014.(II.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Pejtsik-hagyaték terhére beszerzett infokommunikációs eszközök az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola használatába adásának, a KLIK Tiszakécskei 
Tankerületével kötendő szerződés-tervezet jóváhagyása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola részére vásárolt infokommunikációs eszközök 
használatba adásáról szóló, a KLIK Tiszakécskei Tankerületével kötendő használatba adási 
szerződését a módosításokkal együtt jóváhagyja, és megbízza Dr. Vancsura István 
polgármestert,  hogy azt az önkormányzat nevében megkösse, illetve aláírja. Javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról szóló 24/2013.(XI.28.) Ör. módosítása tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Borvák Erzsébet igazgatási csop.vez. 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a szociális rászorultságról szóló rendelet módosításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
38/2014.(II.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
24/2013.(XI.28.) Ör. módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 24/2013.(XI.28.) 
Ör. módosítását megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a 0265 és 0280 hrsz. földutak telekhatár kitűzése az állapotuk 
rendezése és fásítása céljából 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az ajánlatokat. Nem tudja mi az oka annak, hogy nem küldtek ki ajánlatkérést 
annak a személynek, aki az önkormányzatnál méri a földeket. A mai napon ezt pótolták és 
megtörtént, valamint az ő ajánlata lett a legolcsóbb is. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Kapásból 56-ról indul. Nagyon nagy területű helyrajzi számokról van szó. Az egyik 4 ha-os, a 
másik, több mint 1 ha-os. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Kérdése volt, hogy mennyire támadható az, hogy plusz árajánlat került bekérésre? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Máskor is volt ilyen, hogy több személytől kértek be ajánlatot, nem közbeszerzés volt. Ezzel a 
földmérővel már évek óta dolgozik az önkormányzat. Aki ez előterjesztést készítette nem volt 
ennek az információnak a tudatában. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ezt érti, de mégis ő adta be a legolcsóbb ajánlatot. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Érvényteleníthetik a pályázatot, ha gondolja. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Nem ezt mondta. Érvényteleníthetik a későbbiekben? 
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Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Amennyiben vizsgálat érkezik, biztosan. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Kun Geo 2010 Kft. megbízásának elfogadását, bruttó 62.865,- Ft-ért, 
valamint a földhivatali adatszolgáltatás díja 12.000,- Ft-ért. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
39/2014.(II.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a 0265 és 0280 hrsz.-on nyilvántartott földutak tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 0265 és 0280 hrsz.-on nyilvántartott földutak telekhatár kitűzésével a Kun-Geo 2010 Kft.-t 
(6116 Fülöpjakab, Tanya 160.) bízza meg 49.500,- Ft + Áfa + 12.000,- Ft földhivatali 
adatszolgáltatási díjért. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az I. számú háziorvosi rendelő nyílászáróinak cseréje tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Dr. Vancsura Zoltán egy levelet juttatott el az önkormányzathoz, hogy szeretné kicseréltetni 
az ablakokat a rendelőben. Az árajánlatokat ismertette. Kérdése volt képviselőtársához, hogy 
valóban rosszak az ablakok, vagy csak leírta? 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Valóban rosszak, már be lettek szivacscsíkkal szigetelve. Szeretne ismételten festeni, de 
célszerű akkor lenne, ha már kicserélésre kerülnének a nyílászárók. 5 éve javítva voltak és 
festve, de már szükséges lenne az ismételt javítás. Lehetne még rá költeni, a tető is rossz 
állapotban van. Lehet úgy is dönteni, hogy nem csinálják meg, de csak rosszabb lesz az 
állapota. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A legkedvezőbbet Gulyás Imre adta. Úgy kell elfogadni a határozatot, hogy kiegészítik a 
belső és külső párkányok javításával is. 
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Bolláné Csernák Csilla a bizottság tagja 18:55 órakor kiment a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Gulyás Imre vállalkozó ajánlatának elfogadását bruttó 560.000,- Ft 
díjért., az I. sz. orvosi rendelő nyílászáró cseréjével, valamint a külső-belső ablakpárkány 
cseréjével.  Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: február 28. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 
fő nem vett részt a szavazásban) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
40/2014.(II.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az I. számú háziorvosi rendelő nyílászáróinak kicserélése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügy és Gazdasági Bizottsága 
az 1. számú háziorvosi rendelő nyílászáróinak, valamint külső és belső ablakpárkányainak 
cserélésével Gulyás Imre (6065 Lakitelek, Móricz Zs. u. 1/D.) vállalkozót bízza meg bruttó 
560.000,- Ft díjért. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat részére felajánlott ingatlan tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Módosításra javasolta a határozat-tervezet második részét. Az 
utolsó két mondat helyett, csak annyit tartalmazzon a határozat, hogy felkéri az 
alpolgármestert az adásvételi szerződést írja alá. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Soknak tartja az összeget. 
 
 

Bolláné Csernák Csilla a bizottság tagja 18:57 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 8 fő. 
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Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ott van a m2 nagysága. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Akkor ez 600.000,- Ft. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Igen, de volt egy közel 800.000,- Ft-os ingatlanbontási költség. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet a módosítással. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
(1 fő nem vett részt a szavazásban) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
41/2014.(II.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Deák Ferenc utca 3. szám alatti, 1392 helyrajzi számú telek megvásárlása 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpár, Deák Ferenc utca 3. szám alatti, 1392 helyrajzi számú, 1050 m2 alapterületű 
telek ingatlant dr. Vancsura Zoltán és felesége, dr. Vancsuráné Máj Melinda 6066 Tiszaalpár, 
Mátyás kir. u. 6. szám alatti lakosoktól 1.000.000,- Ft vételáron megvásárolja. 
Megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az adásvételi szerződést készítse el, valamint felkéri 
Dr. Taricska Tibor alpolgármestert a szerződés aláírására. Javasolta a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
19.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
 

a) fakivágás 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Ez már volt egyszer napirenden, akkor már egyszer eldöntötték. Az a lényeg, hogy telepítenek 
helyükre fákat. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
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Mindkét facsoportot fel kell számolni. Az itteni fakivágásból visszamaradó faapríték 
kiszolgálja-e a 14-15-ös telet? Ha kivágják, a tárolása is gondot fog okozni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Semmiképpen nem nyersen kell felzúzatni. Nem lesz annyi hulladék gally belőle, hogy 
fedezze az óvoda fűtését a télen. A sportpályán lévő fát is döntse ki, mert az egészet betemeti. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az Alkotmány utcai és a Bokrosi utcai fák kivágását 520.000,- Ft 
összegben, Hajagos Pál árajánlatának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
42/2014.(II.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága fakivágás érdekében az önkormányzat és a vállalkozóval kötendő 
megállapodás tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő 630 hrsz.-ú 4625 sz. Szolnok-
Kiskunfélegyháza összekötő út mellett – a Vasútállomástól a Tüz.Ép. bejáratáig terjedő 
területen – 56 db 30-40 cm törzsátmérőjű nyárfa, valamint a Bokrosi út melletti 1766 hrsz.-ú 
ingatlanon lévő 35 db hasonló korú és állagú nyárfa kivágásáról szóló előterjesztést annak 
mellékleteire kiterjedően megtárgyalta, és Hajagos Pál (6065 Lakitelek, Bem u. 7/A.) 
árajánlatot tévő pályázót választotta. 
Felkéri Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyzőt, hogy a szerződést ennek értelmében 
készítse elő, és megbízza Dr. Vancsura István polgármestert a szerződés megkötésére. 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Az vashídnál, ahol csatorna belefolyik a Tiszába, a szigeten van vagy 4-5 nyárfa kiszáradva, a 
legsürgősebben ki kellene vágni, mert ott családok is szoktak járni elég sűrűn sétálgatni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Védett terület. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Akkor a Nemzeti Parknak kell írni, a lehető leggyorsabban vágják ki. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
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Az az önkormányzat tulajdona. 
 
 
 

b) székely tábla 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Készítenek látványtervet. 60.000,- Ft-ba kerülnének a táblák. Van 3 hely, ahol már 
feltüntetésre kerültek a kamerák és polgárőrség működéséről felirat, lehetne arra is feltenni. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Mennyibe kerülnek a táblák és hány darab kerül kihelyezésre. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
60.000,- Ft a 4 darab tábla. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Olyan 85.000 forint körüli az összköltség, mert van még egy összesen 6.800,- Ft + ÁFA az 
engedélyeztetése, tehát összesen 84.836,- Ft. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A piactéren kivágtak egy fát, nem ebből készül a tábla? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem tudja megerősíteni. 
 
Szavazásra bocsátotta a 85.000,- Ft támogatás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
43/2014.(II.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület kérelmét megtárgyalta és a 4 db tábla kihelyezését, bruttó 
85.000,- Ft összegben támogatja. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
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c) védjegykérelem 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Határozat első részét javasolta kivenni. 
 
Szavazásra bocsátotta Marsa Istvánné végjegy használati kérelmének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
44/2014.(II.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Marsa Istvánné védjegy használati kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Marsa Istvánné (6066 Tiszaalpár, Bajcsy Zs. utca 13.) kérelmét a „Tiszaalpár Helyi Védjegy” 
használatára vonatkozóan megtárgyalta, és engedélyezi a védjegy használatát.  

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezővel kösse meg a 
Védjegyhasználati szerződést. 

Melléklet: kérelem 
Határidő: 2014. március 18. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
  
Határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 

2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

5. Marsa Istvánné (6066 Tiszaalpár, Bajcsy Zs. u. 13.) 

6. irattár 

 

 
 

d) beruházás fejlesztés 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A tető nincs benne, árajánlatot kellene bekérni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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El kellene különíteni 3-5 millió forintot. Mindenre nem lesz keret. A hivatal és az orvosi 
rendelő felújítására pályázat lett beadva. A parkolókat zúzott kőből meg tudják oldani, nem 
nagy összegből. A stand költsége sem sok. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
A strandra nem egyszerű engedélyt kérni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Persze. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az alkotmány utcán ha a szennyvízvezeték le lesz rakva, abba a csöveket le lehetne tenni. A 
kút 1 millióba kerülne. Víz nélkül kár egy növényt is elültetni. A pályázat miatt viszont kell a 
növényeket öntözni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A zöldterület kezelése a Kft. feladata lenne. A 24-es pontot meg lehetne oldani abból a 
pénzből, amit elkülönítenek a könyvtárnak. A 25-ös pontot nem támogatja. A telkeket meg 
kellene hirdetni eladásra. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A védőnői ingatlanra pályázni kell. Óvodával nincs gond. 
 
 

Dr. Taricska Tibor alpolgármester 18:45 órakor távozott a bizottsági ülésről. 
 
 

Bolláné Csernák Csilla a bizottság tagja 18:45 órakor távozott a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Van benne néhány illúzió is. A rekonstrukció másik felét is meg lehetne csinálni. Majd 
egyszer azt is rendbe lehetne tenni pályázatból. A csöveket ki lehetne vezetni az állomásig, ha 
1 millió forintos kutat fúrnak, akkor az akár odáig is kinyomná a vizet. Lenne egy nagyon 
szép útszakasza Tiszaalpárnak. A kereszteződésnél pedig el kellene bontani a dombot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A táblát is el kellene onnan tenni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Megnézte-e a táblát, mert ott van a rendelője előtt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem nézte még, de ha már ennél a kérdésnél járnak, akkor a rendőrjelző az átkelőhöz 
szükséges lenne. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérte, ezekben a határozatokban valami előremozdulás történjen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Amiben változtatni kellene, az, hogy ne legyen szemetes a település. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a 3 millió forintos keretösszeg elkülönítésének elfogadását, úgy hogy a 
polgármester és a bizottsági elnök dönt az összeg felhasználásáról. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
45/2014.(II.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a 2014. évre előterjesztett fejlesztési és beruházási feladatok tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2014. évre előterjesztett fejlesztési és beruházási feladatok lehetséges megvalósításáról a 
következőket döntötte: a nagyobb volumenű feladatok elvégzésre árajánlatok bekérésével 
bízza meg a Polgármesteri Hivatalt, a kisebb volumenű feladatok elvégzésére elkülönít 
3.000.000,- Ft-ot a költségvetésből, melynek kezelésével felhatalmazza a polgármestert és a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét. 
Felkéri a polgármestert, hogy az árajánlatokat és a költségvetés módosítását a márciusi 
képviselő-testületi ülésre terjessze be. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
 

e) gyepmesteri feladatok 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A megállapodás 3. bekezdése kerülne ki, amelyek a számadatokat tartalmazzák. Valamint a 
polgármester a módosított megállapodást kösse meg. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított megállapodás elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
46/2014.(II.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a gyepmesteri szerződés tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezettel kötendő módosított megállapodást 
a melléklet szerint megtárgyalta és elfogadta. 
Felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. Javasolta a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
 
 

f) LEADER akciócsoport létrehozása 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A helyi akciócsoportok most már nem kistérségként, hanem járásonként szerveződnek. 
Tiszaalpár a Tiszakécskei járáshoz tartozik. Tiszakécske Kecskeméthez tartozik, amelyben 
kb. 20 település tartozik bele. Ha ide csatlakoznak 5 település kerülne egybe. Ha pénzt kapnak 
5 felé kell osztani. Az idő sürget, február 21-ig meg kell hozni a döntést. Kell egy Olyan 
egyesületet kell keresni, amely bejegyzett. Tiszakécske már keresi. Az egyesületnek más 
feladata lesz mint korábban, de ide kerül bejegyeztetésre a csoport. A kisebb egységnek több 
ereje van, mint a nagynak. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ezt már elmondta korábban, hogy a folyó folyásirányát nehéz megváltoztatni. Tiszaalpár 
kettős helyzetben van, de véleménye szerint a tagságot ne mondják fel.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Kecskeméthez való csatlakozás alatt csak a külterületeket kell érteni. Eddig benne volt a 
város is, de már nem. A kiskunokhoz benyújtott pályázatok közül nem nyertek nagy nagy 
arányban. Amióta új polgármester van Kiskunfélegyházán, sorozatosan nem nyertek a 
benyújtott pályázatokkal. A Kiskunok Vidéke jelenleg 3 járást takar be. Hogy ezt mennyire 
fogják preferálni, nem tudja.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az önkormányzatnak van néhány téren tapasztalata, társulások stb. Ha itt egyesület van és 4-5 
pályázó összeáll, azt felejtsék el, hogy 50 cm buckát felépítünk és kilátónak nevezik, mert ez 
volt a Leader program. A hivatalban szeretné látni, ki az a személy aki nézegeti az interneten 
a pályázatokat. 
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g) Trió Tv. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem sikerült még előterjesztést beadniuk a módosításról. 

___________________________________________________ 
 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt és több napirendi pont nem volt, a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság ülését 19:16 órakor bezárta. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
         /:  Barna Sándor  :/                                                  /:  Kiss Lajos  :/ 
                    a bizottság elnöke                                                   a bizottság tagja 

 


