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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 

Szám: 1254/2014. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
               Bizottságának 2014. február 27-én tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 

 
Jelen voltak: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

Bolláné Csernák Csilla, Győri István, 
Kacziba Sándor, Dr. Puliusné Sárdi Mára (5 fő bizottsági tag) 

  Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 

  Dr. Vancsura István, polgármester 
  Dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Külön megjelentek: Bartucz István településüzemeltetési munkatárs 
   Bodor Ádám Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

Szentirmay Tamás újságíró 
     
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tagok: Dr. Csernus Tibor, Dr. Vancsura 
Zoltán 

 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag: Kiss Lajos 

 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. 15:38 órakor megállapította, hogy a bizottság 8 
tagjából 5-en jelen vannak, tehát a bizottság határozatképes. Bejelentette, Dr. Csernus Tibor és 
Dr. Vancsura Zoltán később érkeznek. Kiss Lajos bejelentéssel tartózkodik távol. A bizottsági 
jegyzőkönyv aláírására Kacziba Sándort javasolta. Megkérdezte Kacziba Sándortól, hogy 
elfogadja-e a felkérést. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta a Ben-Kor Invest kérelmével kapcsolatos előterjesztés megtárgyalására külön 
bizottsági ülést kell összehívni. 
 

Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok: 

 
1. Előterjesztés az Alkotmány és Bokrosi utca melletti nyárfák kitermelésének lehetőségei-

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

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

3. Előterjesztés a szervezetek részére nyújtott 2014. évi önkormányzati támogatás felosztása 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

4. Előterjesztés a 10/2014. (II. 19.) BM rendelet által kínált „az adósságkonszolidációban 
részt nem vett települési önkormányzatok” számára nyújtott pályázati lehetőség tárgyá-
ban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

5. Előterjesztés hangtechnikai kérelem tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

 

 

1.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés az Alkotmány és Bokrosi utca melletti nyárfák kitermelésének 
lehetőségeiről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Hajagos Pál nem vállalta, mert az ajánlatát február 7-ig tartotta, később pedig kapott egy jobb 
ajánlatot és így már ezt nem vállalta el. Ha most nem szavazzák meg, akkor nem lesznek 
kivágva a fák, mert március 15-ig van rá engedély. 
 
 

Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 15:42 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 
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Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 

Ha összehasonlítják az ajánlatokat jobbnak találja a Linguer Zoltán ajánlatát, főleg, ha még 
valóban itt hagyja a 14 cm alatti gallyakat. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezet elfogadását. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 

47/2014.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága fakivágás érdekében Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a 
vállalkozóval kötendő megállapodás tárgyában 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a következő döntést hozta: 
 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő 630 hrsz.-ú 4625 sz. Szolnok-Kiskunfélegyháza 
összekötő út mellett az Alkotmány utcán – a Vasútállomástól a Tüz.Ép. bejáratáig terjedő 
területen – 56 db 30-40 cm törzsátmérőjű nyárfa, valamint a Bokrosi utca melletti 1766 hrsz.-
ú ingatlanon lévő 35 db hasonló korú és állagú nyárfa kivágásáról szóló előterjesztést annak 
mellékleteire kiterjedően megtárgyalta, és jóváhagyólag hozzájárul ahhoz, hogy a kiválasztott 
győztes pályázóval: Linguer Zoltán Józseffel (6064 Tiszaug, Kossuth Lajos u. 40.) a 
vállalkozói szerződés az ajánlat tartalma szerint megkötésre kerüljön. 

 
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. 

______________________________________________ 

 

 

2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Településgazdálkodási Kft. működésének továbbfolytatása/ 
megszüntetése tárgyában 

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

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Az előző ülésen megszavazták, hogy az ügyvezetőt megbízzák március 1. - június 30. közötti 
időszakra, de testületin már nem került megszavazásra. Azért döntenek erről ma, mert március 
1-től nincs ügyvezetője a Kft.-nek. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 

Valóban ennyi veszteséget okozna a Kft. megszüntetése? 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 

Igen a jelenlegi elszámolás alapján, a gépek áthelyezésével valóban. Pontosan ezért kell előre 
haladni. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 

Kft. üzemelhet megbízott vezetővel is. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Mindig megbízott a vezetője, a képviselő-testület bízza meg. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 

Ha most nem tudnak pályáztatni, akkor is lehet megbízva kijelölni valakit. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Itt van Bartucz István és Bodor Ádám is. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 

Eltúlzott a 4-5 milliós veszteség. Semmiféle számítási anyag nem támasztja alá. Biztos van  
átírási költség és más egyéb kiadás, de messze nem ekkora tételt jelent. Nem tartja jónak, 
hogy folytassák. 
 
 

Dr. Vancsura Zoltán a bizottság tagja 15:49 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 
Eltel egy év és még mindig nem győzték meg, hogy látványos eredményeket produkált volna. 
Nem látja a célszerűséget, hogy tovább lehetne folytatni és még két hónapot rászánni erre. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 

4 hónapig a szennyvízberuházásnál biztosan lesz még munka. Ha úgy döntenek, hogy 
felszámolják, arra a 4 hónap bőven elég és kiderül. Helyreállítás, földhordás és ehhez hasonló 
munkák biztosan lesznek. Javasolta, hogy a nyár közepéig június 30-ig mindenképpen 
hosszabbítsák meg. Látni kell, hogy a gépek állapota rossz, fel kell újítani. Ádámért is 
célszerű lenne tovább folytatni, mert már érti és csinálja, lényeges javulást lát az előző 
időszakhoz képest. A kapcsolatok is kezdenek kialakulnak. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 

Ha valóban ennyi perspektíva van ebben, 1 hónapon belül el fog dőlni. Nincs akadálya, hogy 
hosszabbítsanak később rajta. Csak látni szeretne valami előremozdulást. A maga részéről ezt 
nem tapasztalt. Múltkor is nagyon sovány pénzügyi adata volt a vezetőnek, azt is telefonon 
kapta. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
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Csatlakozik az előtte szólóhoz. Lényeges előrelépést nem lát. A felügyelő bizottsági ülésen 
sem történt semmi. Pontosan ezért is a felügyelő bizottsági tagságáról lemond, maga helyett 
nem javasol senkit. Ha szeretne valaki tag lenni és ha lát magában annyi ambíciót, szívesen 
veszi. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Bejelentette, február 28-ával lemond ő is a Felügyelő Bizottság elnökségéről. Megköszönte, 
hogy elnök lehetett 2-3 évre. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 

Ő is azon van, hogy feloszlassák a Kft.-t. Nem lát annyi munkát a szennyvízberuházásnál 
hogy a Kft.-nek is munkája legyen. Lehet itt a mézes madzagot húzni. Felkészültebb lehetne a 
bizottsági elnök is, utána nézhetne néhány dolognak. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 

Nem tudja ki tudna rá válaszolni, de eléjük van terjesztve, hogy a veszteség 2,8 millió forint, 
viszont van kimutatott követelési állomány 3,3 millió. Akkor ez az összeg be nem hajtott 
pénzt, ha ez bent lenne, akkor nem is veszteség lenne, hanem egy pozitív összeg? 

 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 

Tulajdonképpen igen. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 

Nem az a cél, hogy bevétele legyen, hanem, hogy munkát adjon néhány embernek. Külterületi 
utak javítása, ez az ami esetleg pluszba jöhet. Jó néhány dolog van, amiért amúgy is fizet az 
önkormányzat vállalkozóknak, akkor csináltassa meg a Kft. Úgy gondolja nem is olyan nagy 
a baj, nem olyan rossz a helyzet. Mégis csak ezt mutatja ez a pár milliós bevétel, az utóbbi pár 
hónap termése. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 

A pénzügyről nem látnak mindent, csak ami az önkormányzattal kapcsolatos számázási 
folyamat, elmondta már szeptemberben jár le a határidő, hogy elszámoljon a Kft. Körülbelül 
így állnak. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 

A lényeg, ha ez összeg bent lenne a kasszában, nem is lenne veszteséges a Kft? 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem feltétlenül, így van. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
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Ennek tudatában, véleménye szerint lehet elhamarkodottan döntenének, ha felszámolnák a 
Kft.-t. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 

A Kft. tevékenysége akkor működőképes, ha külső munkát is vállal. Az egyik az 
ivóvízminőség javító program, ahol sima alvállalkozóként lehetne munkát kapni. A másik az 
ökológiai vízutánpótlás program és van ezen kívül még egy beruházás, a harmadik a Nagyvár 
rekonstrukciója. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Dr. Csernus Tibortól kérdezte, hogy a felügyelő bizottság egyre csökken, meddig lehet így 
működtetni a Kft.-t? 

 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 

Az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályoknak meg kell felelni, az 
önkormányzatnál működő társaságnál felügyelő bizottságnak kell működnie. Tehát a 2 
felügyelő bizottsági tagok pótolni kell a holnapi, szombati vagy vasárnapi ülésen. Mert ha 
nem lesz bizottság, nem működhet a Kft. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 

Önként jelentkezik az egyik felügyelő bizottsági tagnak. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Örülnek, hogy bejelentkezett, de azon mindig itt kell lenni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 

Itt lesz. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 

Hiába adnak több napot, hónapot a Kft. működésének, a probléma itt marad. Akkor szavazza 
meg, ha azonnal 2 embert felvesznek. Nincs ember, aki beleüljön a gépbe. Itt vannak a 
szerszámok, gépek. Munka van, csak nincs rá ember. Vagy rá kell ültetni Bodor Ádámot és 
Bartucz Istvánt, de akkor meg munka nem lesz. 3 emberrel nem lehet világot váltani. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

El lett ez már mondva többször is. Majd az ügyvezető vesz fel embereket, nekik ehhez semmi 
közük. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 

Nem azt mondta nincs munka, hanem nincs eredmény. Akkor üljenek fel és meglátják van-e 
munka és meddig lesz munka. Ha ezt nem tudták megoldani fél év alatt, meg lesz-e oldva 1-2 
hónap alatt? 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 

Az a véleménye most is, hogy vissza kell adni a gépsort. Télen a hókotrást el tudják végezni, 
munkaszerződéssel is fel lehet venni valakit egy hónapra. Nem tudja kitermelni a Kft. Nem 
látja a szakmai embercsoportot, akik elvégeznék a munkát. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 

Ha baj van, tudnak egymásra mutogatni, de ha pozitív elismerés van, akkor verik a mellüket. 
Nem lehet hitegetni az embereket, hogy 1-2 hónapra megbíznak valakit és felveszik. Vagy 
nem kell meglepődni, hogy elmegy egy jobb helyre dolgozni. Meg kell nézni a testület hibáját 
is, hogy ebben mi a szerepe. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Németh Péter szerződése évente volt meghosszabbítva. El is ment. Nem tudnak idehozni 
olyan embert, aki normális munkát tudna végezni, mert nincs aki megfelel. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 

Ez csak Alpáron van így? Lakiteleken, Soltvadkerten, Tiszakécskén miért működik 
normálisan? Miért van ez? Tudja rá a választ, az amit Zoltán mondott. Mert bizonytalan a 
testület is a kérdésekben. Mert olyan képviselőtárshoz, aki lejáratja a települést, nem szívesen 
jön ide senki dolgozni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Tornyi úr azt mondta, ha 1 ember is van, aki ellene szavaz a Kft.-nek a testületben, nem kell 
működtetni. Ha ezt a kijelentést komolyan veszik, nem jó jövő elé nézhetnek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Miért csak itt van ez így? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Szavazásra bocsátotta Győri István javaslatát, miszerint szüntessék meg azonnal a Kft.-t. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
nem fogadta el a Kft. megszüntetését. 
 

 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem volt egyértelmű a szavazás, tehát még egyszer szavazásra bocsátotta Győri István 
javaslatát, miszerint szüntessék meg azonnal a Kft.-t. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
nem fogadta el a Kft. megszüntetését. 
 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Szavazásra bocsátotta, Dr. Csernus Tibor javaslatát, miszerint 2 hónapra március 1. -  április 
30. közötti időszakra működtessék a Kft.-t. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 

48/2014.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Településüzemeltetési Kft. továbbműködése tárgyában 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Településüzemeltetési Kft. továbbműködéséről döntött 2014. március 1. - április 30. közötti 
időszakra. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 

 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Szavazásra bocsátotta Bodor Ádám megbízását a Kft. ügyvezetőjének március 1. - június 30. 
közötti időszakra. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 

49/2014.(II.27.) 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 Kft. ügyvezetésével 2014. március 01-jétől 2014. június 30-ig (változatlan díjazásért) Bodor 
Ádámot bízza meg. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 

 

Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 

Ügyrendi kérdést szeretett volna feltenni, miszerint hogy lehet az, hogy szavazásnál tesz fel 
képviselőtársa javaslatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Nem tett fel javaslatot, mert le van írva a határozat-tervezetben a június 30-a. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetben meghatározott feltétel elfogadását. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 

50/2014.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Településgazdálkodási Kft. működésének feltétele tárgyában 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdaság Bizottsága a 
Településgazdálkodási Kft. működtetésének továbbfolytatása mellett dönt az alábbi 
feltételekkel: 
 
A Településgazdálkodási Kft-nek 2014. június 30-ig el kell érnie, hogy gazdasági 
tevékenysége 2014-ben nyereségessé váljon, és az alapító által biztosított kamatmentes 
kölcsönből legalább 2,3 mFt visszafizetésre kerüljön. Javasolta a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 

 
Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 16:30 órakor távozott a bizottsági ülésről, 

így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 
 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

A felügyelő bizottsági tagnak javasolta Győri Istvánt. Megkérdezte vállalja-e? 

 
Győri István, a bizottság tagja: 
 

Nem. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 

Nem jó a holnap? 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Szavazásra bocsátotta Dr. Vancsura Zoltán tagságát a Kft. felügyelő bizottságának tagjai közé. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 

51/2014.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Dr. Vancsura Zoltán Felügyelő Bizottsági tagsága tárgyában 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
úgy határozott, hogy Dr. Vancsura Zoltánt a Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai közé 
választotta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 

 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 

Bartucz Istvánt is javasolta felügyelő bizottsági tagnak. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
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Feltenne egy kérdést, ha van olyan személy, aki most megszavazta a Kft. további működését, 
akkor miért nem vállalja még 4 hónapra a tagságot? 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Megkérdezte Bartucz Istvántól vállalja-e a tagságot? 

 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 

Nem. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Polgármester úr beszél Kiss Lajos bizottsági taggal. 
_________________________________________________ 

 
 

3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a szervezetek részére nyújtott 2014. évi önkormányzati támogatás 
felosztása tárgyában 

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

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Felosztásra került az 5 millió forint, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság elnökei és a polgármester úrtól javaslat született. Csomagban kívánja 
megszavaztatni. Ha valakinek módosítása van, akkor mondja el honnan kívánja elvenni az 
összeget és hová szeretné tenni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 

A Vadásztársaságnak nem javasolja megszavaztatni a 200.000 forintot, mert most is 
nyereségesen zárta az évet. A Sport Egyesületnek javasolta áttenni. Elmondta miért nem 
javasolja a Vadásztársaságnak az összeget. Illetve megkérdezni hogy szaporodott meg a 
lovasok kérelme 1 millió forintra. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 

Ha van olyan csoport, aki nem kért és mégis adnak nekik, akkor javasolta a karate 
szakosztálynak adni, akik sohasem kértek még összeget. Javasolja a Vadásztársaság 200.000 
forintját külön venni és 100-100.000 forintot adnának a karate osztálynak és a 
Vadásztársaságnak. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 

A Vadásztársaságot teljesen kihúzná és az egészet a karate csoportnak adná. 100.000 karate 
csoportnak és még 100-at adna másnak de majd később. Van egyáltalán Judo szakosztály? 

 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
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Ha a Judo szakosztály vezetője nem hajlandó elszámolni az összeggel és nem mondja meg 
mennyi tagja van a csoportnak, akkor ne legyen a Judonak támogatás. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 

A Vadásztársaságtól kellene elvenni a 200.000,- Ft-ot és a gyerekeknél kellene szétosztani 
arányosan. A hátrányos helyzetű gyerekeknek 100.000,- Ft-ot javasolt adni, a többit pedig 
szétosztani a másik 3 támogatására. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 

A vakoknak szükséges az az összeg? 

 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 

A Lovas Egyesület a falu közösséget megmozgató egyesület. Több fellépésen is részt vettek. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 

A három egyesületnek 280.000 ezret javasolt szétosztani arányosan, a Lovas Egyesületnek, a 
Motoros Egyesületnek és az Árpád Népe Egyesületnek is. Az összegeket vegyék el a 
nyugdíjas kluboktól. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 

Nem ért egyet azzal, hogy a nyugdíjas kluboktól vegyék el az összeget. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 

A néptáncosokat is oda venné a háromhoz. Egy szintre hozná fel mind a négyet. Azt javasolta, 
hogy ne a Sport Egyesületnek adják a 100.000,- Ft-ot, hanem azt osztaná 4 felé. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 

Ő inkább a rendőrségtől venné el, mert nem biztos, hogy meg is kapják. Valamint úgy 
büntetnek ahogy tudnak. Ha kifestenék az irodát, akkor az itt maradna biztosan, de így nem. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 

Az összeg üzemanyagra van nekik szánva és jönnek is a számlák rendesen. 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Szavazásra bocsátotta Győri István módosító javaslatát, hogy a Vadásztársaság 200.000,- Ft-
ját a Sport Egyesületnek adják és így az összeg 2.100.000,- Ft lenne. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– nem fogadta el a javaslatot. 
 

 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Szavazásra bocsátotta Dr. Vancsura Zoltán módosító javaslatát, hogy a Vadásztársaság 
200.000,- Ft-ját megfelezi és 100.000,- Ft maradna a Vadásztársaságnak, 100.000,- Ft pedig a 
karate szakosztálynak. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot. 
 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Szavazásra bocsátotta Dr. Puliusné Sárdi Mária és Dr. Taricska Tibor módosító javaslatát, 
miszerint a Vadásztársaságtól elvennének 100.000,- Ft-ot és ebből 50.000,- Ft-ot a 3 h-s 
gyerekeknek, 20.000,- Ft-ot az Erdei iskolának, 20.000,- Ft-ot az értékőrző tábornak, és 
10.000 Ft-ot a DÖK-nek adnának. 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
(1 fő nem vett részt a szavazásban) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
52/2014.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a szervezetek 2014. évi támogatása tárgyában 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

a szervezetek 2014. évi támogatása tárgyában úgy döntött, hogy a Vadásztársaságot 100.000,- 
Ft-al támogatják, további 50.000,- Ft-al a 3 h-s gyerekeket, további 20.000,- Ft-al az Erdei 
iskolásokat, további 20.000,- Ft-al az értékőrző tábort, és további 10.000 Ft-al a DÖK-ot 
támogatják. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 

 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Szavazásra bocsátotta Kacziba Sándor módosító javaslatát a Motoros Egyesület 200.000,- Ft-
ját emeljék fel 280-.000,- Ft-ra és az összeget a három nyugdíjas klubtól vegyék el. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– nem fogadta el a javaslatot. 
 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Motoros Egyesület, az Árpád Népe Egyesület, a Néptánc Egyesület és 
a Lovas Egyesültnek 265.000,- Ft támogatás elfogadását. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
53/2014.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a szervezetek 2014. évi támogatása tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

a szervezetek 2014. évi támogatása tárgyában úgy döntött, hogy a Motoros Egyesületnek, az 
Árpád Népe Egyesületnek, a Néptánc Egyesületnek és a Lovas Egyesültnek egységesen 
265.000,- Ft támogatást adnak. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 

 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Az összegeket felolvasta. 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 

A tűzoltó egyesületnek nincs vezetője egy magánszemélynek kerül utalásra összeg. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 

A karatésok támogatását meg kellene gondolni, évek óta egyedül csinálják senki sem 
támogatja őket. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Szavazásra bocsátotta a módosításokkal együtt a szervezetek támogatását. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
54/2014.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a szervezetek 2014. évi támogatása tárgyában 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a szervezetek 2014. évi támogatását a mellékelt táblázat alapján megtárgyalta és elfogadta. 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

________________________________________________ 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a 10/2014. (II. 19.) BM rendelet által kínált „az 
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok” számára nyújtott 
pályázati lehetőség tárgyában 

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

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

A belügyminiszter meghirdette rendeletét. A rendelet részletesen taglalja, hogy mire lehet 
benyújtani a pályázatot. Egészségügyi intézmények felújítása, stb. Bele lehetne írni a 
szennyvízberuházás során az utak rendbetételét. 150 millió alatt nem kell közbeszereztetni. A 
lehetőségek nem túl biztatóak, de meg kell ragadni. 
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Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 

Picit a rulettjátékhoz tudná hasonlítani. Legalább 2-3 féle elképzelést kellene beírni és ha le is 
húznak belőle 1-2-őt, akkor is maradna valami. Ha viszont azt az egyet húzzák le, akkor 
nagyot buknak. 60 millió forint sem rossz útfelújításra. Akár napkollektorokat is fel lehetne 
tenni a közintézmények tetejére és jelentős összeget spórolhatnának a villanyon. A 
közintézmények kívülről való hőszigetelése is szóba jöhet. Nehezen mondanának rá nemet. 
Ha ezekből le is húznának valamit, még mindig maradna belőle. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 

Nem ringatna senkit illúzióba, hogy ebből valamit is kapnának. Valószínűleg a kisebb 
települések kapnak belőle, kisebbek mint Tiszaalpár. Viszont meg kell pályázni és az utak 
állapota elég nyomós indok lenne. Az út az egyik elemi települési infrastrukturális beruházás, 
amiben lehet gondolkodni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 

10 milliárd forintot osztanak fel. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Nem igaz. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 

Ez az igazság. Itt dőlnek el az uniós pályázati pénzek sorsai. A Duna Aszfalt adja át az 
önkormányzatnak az utakat. Egyet értett a Zoltánnal, az intézmények energetikájára kellene 
fordítani az összeget. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 

Az mellett szavazna, amit a polgármester úr elmondott, hogy az utak építésénél kellene 
megmaradni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 

Három részre osztaná: útépítés, energetika, hőszigetelés. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Nem célszerű hőszigetelésre fordítani. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 

Akkor kerékpárútra. Lehetséges? Csak azért mert attól fél, hogy lehúzzák. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 

Elmondta, néhány képviselő magának akarja ezt az összeget is, szégyelljék el magukat. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tajga: 
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Akkor bontsák két részre, útépítése és napelemekre az intézmények tetejére. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Szavazásra bocsátotta Dr. Vancsura Zoltán módosító javaslatának elfogadását, miszerint a 
pályázati összeg felét útépítésre, a másik felét pedig energetikára fordítsák. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással (1 
fő nem vett részt a szavazásban) – nem fogadta el a javaslatot. 
 

 
Hangzavar a bizottsági ülésen. 

 

 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Szavazásra bocsátotta az eredeti határozat-tervezet elfogadását. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 
fő nem vett részt a szavazásban) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
55/2014.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 
fejlesztési támogatása igénylésének tárgyában 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
egyetért az adósság-konszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatása c. pályázat kertében maximum mértékére 181 mFt-ra történő, belterületi útépítés 
és felújítás célú igénylés benyújtásával. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 

 

Tárgy: Előterjesztés hangtechnikai kérelem tárgyában 

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

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a kérelem elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 

56/2014.(II.27.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 



17 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az Alpári 
Tisza Horgász Egyesület hangtechnikai berendezés iránti kérelme tárgyában 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az Alpári Tisza Horgász Egyesület hangtechnikai berendezés iránti kérelmét 
megtárgyalta és elfogadta. 
A rendezvény: Beszámoló Közgyűlés 

Helye: Tiszaalpár Művelődési Ház nagyterem 

Ideje: 2014. március 01. 9:00 – 14:00 óra 

 
Határidő: 2014. március 01. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester / Kerekes András hangtechnikus 

 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 

2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

5. Alpári Tisza Horgász Egyesület (6066 Tiszaalpár, Esze Tamás u. 76.) 

6. Kerekes András hangtechnikus 

7. Irattár 

________________________________________________ 

 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt és több napirendi pont nem volt, a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság 17:28 órakor bezárta ülését. 
 

K.m.f. 
 

 
 /: Barna Sándor :/     /: Kacziba Sándor :/ 
 a bizottság elnöke        a bizottság tagja 
 
 


