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

Szám: 1880/2014. 
 
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságának 2014. április 14-én tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 

Jelen voltak: Barna Sándor a bizottság elnöke, 
Dr. Csernus Tibor, Kacziba Sándor, 
Kiss Lajos, Dr. Puliusné Sárdi Mária (5 fő) 
Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető, jegyző helyett és nevében Mötv. 
82.§ (3) bek. alapján (továbbiakban: jegyző) 
Dr. Vancsura István polgármester 

 
Külön megjelentek: Bodor Ádám Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
 Kapus Márta köztisztviselő 
 Csernák Zsolt Felügyelő Bizottsági tag jelölt 
 
Napirendi pontok tárgyalása közben érkezett képviselők: Győri István, Dr. Vancsura Zoltán 
 
Bejelentéssel távollevő képviselő: Bolláné Csernák Csilla 

 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 

 

 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 17:09 órakor, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes.  
 
 

Győri István a bizottság tagja 17:10 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma 6 fő. 

 
 
Tájékoztatta a bizottságot aljegyző asszony távozásáról és az ezzel kapcsolatos tudnivalókról. 
Lezajlott a szavazás, sajnos kevesebben mentek el szavazni mint ahányan általában szoktak. 
A tiszaalpári lakosságnak megköszönte, hogy a folytatás mellett döntött. A továbbiakban is-
mertette a szavazatok arányát. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Csernus Tibort. 
Megkérdezte Dr. Csernus Tibort elfogadja-e? 
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Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Magyarországon durván 8 millió szavazó van, ebből 60% ment el szavazni. Érdekes a válasz-
tási rendszer. Nem tudja, hogy jön ki a 2/3-os szavazati arány. Azt gondolja azokat a válasz-
tókat is tisztelni kell, akik máshová adták szavazatukat. Valaminek örülni lehet, hogy folytat-
va lesz és valaminek nem. A mezőgazdaság nem örül, ha úgy folytatják, ahogyan volt. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

47% nem örül, de a maradék százalék örül, az ő családja is örül. Dr. Vancsura István 23,25% 
szavazattal ül itt, mint polgármester. Akkor legitim polgármesternek tekinthető vagy sem? 
  
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Ilyen a választási rendszer. Ha a kormánypártokban azt szeretnék, hogy x %-al tudjon egy 
bizonyos párt kormányozni, akkor a polgármester választáson is be kell hozni, hogy a lakos-
ság 51%-ával lehet csak valaki polgármester. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ugyanez volt a választási szisztéma az elmúlt 20 évben. Új körzetek kerültek kiírásra, keve-
sebb volt az egyéni képviselő hely. Ebben a kérdésben nem lehet teljes mértékben igazságos-
ságot tenni. Amikor másik párt nyert ugyanezek voltak az alapelvek. 1-2 olyan vonulatból 
látszik, hogy a mezőgazdaságról szóló rendeletet olyan emberek alkották, akik nem ismerik a 
mezőgazdaságot.  
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Gratulált a győztesnek, amelyről úgy gondolja, minden magyar javára szolgál a következő 4 
évben. Ha megőrzi az eljövendő 4 évben is a támogatottságot, akkor beigazolódott a szüksé-
gessége. Mindenkinek helye van ebben az országban.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Könnyen ki lehet számolni, hogy mennyit tettek zsebre a pártok. Az adófizetők zsebét kifosz-
tották. Kiss Lajosnak mondta, hogy ne kérjen bocsánatot. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem is mondott ilyet. 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Nem kért bocsánatot. Valamit félre hallott képviselőtársa. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kisemmizték az egyszerű tiszaalpári embereket. Azért szurkol, hogy kitöltse ezt a 4 évet is és 
a következőt is. 
 
Barna Sándor, a bizottság tagja: 
 
Kérte képviselőtársát ne sértsen meg senkit. A napirendekről beszéljenek a továbbiakban. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nagyon várja a Fidesztől ezt a 4 évet, az elszámoltatást is, mindent amit megígértek. Nem a 
tiszaalpáriaktól kell elvenni a 200.000,- Ft-ot a szennyvízberuházásra. Megszólították, nézze 
meg most is mekkora lyukat hagytak az egyik úton. 
 
 

Hangzavar 

 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok: 

 
1. Előterjesztés a Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottság hiányzó tagjának megvá-

lasztására   (ZÁRT ÜLÉS) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

2. Előterjesztés a belügyminiszter 28/2014. (IV.1.) BM rendelete a közbiztonság növelését 
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról pályázati lehetőség benyújtása tárgyá-
ban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

3. Előterjesztés az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, 
renoválására, helyreállítására /KKETTKK-CP-02 irányuló pályázati lehetőség benyújtása 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
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4. Előterjesztés közművelődés érdekeltségnövelő támogatás tárgyában benyújtott támogatá-

si igény önrészének biztosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csop.vez. 
 

5. Előterjesztés a „Tiszaalpár középületeinek energetika fejlesztése” című pályázat tárgyá-
ban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István 
Előadó: Barna Sándor elnök / Kapus Márta titkársági ügyintéző 

 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 17:28 órakor zárt ülés keretében 
folytatta tovább munkáját. 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 17:35 órakor nyílt ülés keretében 

folytatta tovább munkáját. 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a belügyminiszter 28/2014. (IV.1.) BM rendelete a közbiztonság nö-
velését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról pályázati lehetőség benyújtása 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tavalyi évben nem nyert a pályázat, hozzátette ez a 11 pont nem mind kamerahely. Ami meg-
jelölésre került, annak idején ezekkel lett benyújtva a pályázat. Az egyik helyen nem a torony-
ra lesz a kamera felhelyezve, hanem a játszótérnél a villanyoszlopra. 100%-os a támogatás. 
Tudja-e valaki hány millióig lehet beadni? 
 
Kapus Márta, köztisztviselő: 
 
Sváb-Kovács Dániel a pályázatíró. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A 7. sorban a Toldi utcai kamerát pontosan hová tennék? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

A Toldi utca másik végére kerülne, Hatvanyi után.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A határozatba bele kell tenni, hogy 100%-os támogatás. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Nem tudja, hogy meg lehet-e szavazni, milyen összegig nyújtható be. Ha ne fér bele, akkor 
műszaki tartalmat kell csökkenteni és ki döntené el, hogy mit vegyenek ki belőle. Telefonon 
egyeztetett Sváb-Kovács Dániel pályázatíróval, hogy mekkora összegig nyújtható be a pályá-
zat. Elmondta nincs benne összeg, valamint azt sem tartalmazza bruttó vagy nettó összegről 
van-e szó. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Tartalmaz egy olyan sort, hogy a beruházás közbiztonsági szempontból indokolt, csak akkor 
támogatják. Valamint csak akkor támogatja, ha a bűncselekmények száma nem csökkent. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Ezen nem kell gondolkodni, mert véleménye szerint nem sok esély van rá, hogy nyerjen a 
pályázat. 
 
Szavazásra bocsátotta a pályázat benyújtásának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
  
91/2014.(IV.19.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a belügyminiszter 28/2014(IV.1.) BM rendelete (a közbiztonság növelését szol-
gáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról) irányuló pályázati lehetőség benyújtása 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
úgy határozott, hogy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a belügyminiszter 
28/2014.(IV.1.) BM rendelete (a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések 
támogatásáról) irányuló pályázati lehetőségre pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz, 
térfigyelő kamerarendszer bővítésére és a meglévő átjátszó hálózat fejlesztéshez szükséges 
bővítésre, 100%-os támogatással. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbeté-
telére, renoválására, helyreállítására /KKETTKK-CP-02 irányuló pályázati lehetőség be-
nyújtása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. A pályázat felső határa 5 millió forint. Vissza nem térítendő tá-
mogatásról szól. Árajánlatok nem érkeztek az önkormányzathoz. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Hallott róla, mert a tv is foglalkozott vele. Kérdése volt, kell-e hozzá önrész? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Nem kell. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Benne van az előterjesztésben, nem. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

I. világháborús műemlékeket lehet felújítani, arra adnak támogatást, valamint II. világháborús 
neveket lehet felíratni. Mekkora összeget kellene igényelni? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Árajánlatok függvénye. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a pályázat benyújtásának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
  
92/2014.(IV.19.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, reno-
válására, helyreállítására / KKETTKK-CP-02 irányuló pályázati lehetőség benyújtása 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
támogatja az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválá-
sára, helyreállítására / KKETTKK-CP-02 irányuló pályázati lehetőségre történő pályázat be-
nyújtását a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 
XX. Század Intézetéhez. 
A pályázat kiírásának megfelelően 6066 Tiszaalpár, Árpád tér megnevezésű, 1331 helyrajzi 
számú közterületen található első világháborús emlékmű renoválásával és a park térkövezésé-
nek bővítésével, az emlékmű közvilágítással történő ellátásával, valamint egy hősi halott ne-
vének felírásával Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5.000.000,- Ft 



8 

 

összeghatárig egyetért és felkéri Dr. Vancsura István polgármestert a pályázat benyújtására. 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________________ 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés közművelődés érdekeltségnövelő támogatás tárgyában benyújtott 
támogatási igény önrészének biztosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazd. csop.vez. 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Kérte szerepeljen a határozatban, hogy az önkormányzat hozzájá-
rul ahhoz, hogy a szükséges 254.000,- Ft önerőt a költségvetési rendelet előirányzatának ter-
hére rendelkezésre bocsátja. Az összeget külön soron szerepeltessék a költségvetésben. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását, azzal a módosítással, hogy az összeg 
külön sorban kerüljön feltüntetésre a határozatban. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
  
93/2014.(IV.19.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás tárgyában benyújtott támogatási 
igény önerejének költségvetési fedezetéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
úgy döntött, hogy az 5/2014. (II.20.) számú az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
rendeletében az 1. sz. melléklet közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása kormányzati funkció dologi kiadásai közül 254.000,- forint előirányzatot biztosít a 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önereje fedezetéhez. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
hozzájárul, hogy a szükséges 254.000,- forint önerőt a költségvetési rendelet előirányzatainak 
terhére rendelkezésre bocsátja. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________________ 
 
 
5.) Napirend pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a „Tiszaalpár középületeinek energetika fejlesztése” című pályázat 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István 
Előadó: Barna Sándor elnök / Kapus Márta titkársági ügyintéző 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Tavalyi évben be lett nyújtva a pályázat az épületek felújítására és 
szigetelésére. Tavalyra ígérték, hogy el lesz bírálva. Márciusba nyújtotta be az önkormányzat. 
 
 

Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 17:50 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 
70 millió forint a bruttó elszámolható költség. 10 millió forintról kell dönteni a testületnek, 
hogy vállalja-e az önrészt. Annak idején úgy kalkuláltak, hogy körülbelül 30 millióval kell 
beszállni az önkormányzatnak. Itt most 10 millió forint van feltüntetve. 
 
Kapus Márta, köztisztviselő: 
 
Hivatalos értesítőben benne van a pályázat keretösszege, papíron ennyit kapott meg, ameny-
nyivel be kell szállni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A pályázati mutatók alapján még az utolsó szóbeli egyeztetéskor is jóval magasabb összegről 
volt szó. Gondolja, biztosan voltak módosítások, amelyek után olyan eredmények születtek, 
hogy le kellett húzni belőle. Véleménye szerint a mutatók mellett ezen összeg volt beadható. 
Nem tudják kontrollálni. Ezzel az összeggel lett beadva. Rengeteg tétel lett lehúzva róla, ami 
nem csekély összegű, pl. a tető. Biztosan lesz olyan tétel, amit meg kell fontolni, mert a pá-
lyázattal párhuzamosan kell elkészíteni. A 10 millióba biztosan nem fognak beleférni. Az a 
kérdés, mennyivel lesz több. Lehet további 20-25 millióval ki kell bővíteni. Mert például, ha 
leszigetelnek egy épületet, de nem csinálják meg a tetőt rajta, akkor semmit sem ér. Ehhez 
pedig pénzt szükséges. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Pontosan akkor ezt mit is jelentene? Milyen épületekről van szó és milyen munkálatokat 
érint? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
3 épületet érint a művelődési házat, a gyermekorvosi rendelőt és a hivatalt. Fel kell állítani 
egy rangsort. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem lehet meg van határozva. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Akkor csak a kivitelezővel lehet egyeztetni. A gyermekorvosi rendelő tetőszigetelését is meg-
kell oldani. A művelődési háznál is üvegfal van, azt is szigetelni kell. De ezeket csak a szer-
ződés tervezet kézhezvételekor tudják meg. 
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Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Amit biztosan tud, hogy az utolsó keretszám is 100 millió forintot meghaladó tétel volt. Az 
akkori előadás és műszaki tartalom is csökkent kb. 30 millióval, tehát valamit lehúztak. Tu-
domása szerint nagyon sok műszaki tétel maradt benne, csak csökkentett áron. A kereteken 
belül lehet játszani a tételekkel, ami biztos nagy valószínűséggel a műszaki tartalom nem sok-
ban csökkent csak a beárazás jóval alacsonyabb költségekben lettek megállapítva. Nem biz-
tos, hogy akármilyen versenyeztetéssel el tudják érni a 70 milliót. A megemlítettekhez képest 
30 millióval kevesebb. El kell érni egy bizonyos energetikai hatékonyságot, amit műszaki 
tartalom nélkül nem lehet. Úgy gondolja, hogy ezt már tudták korábban is és sarokba szorítot-
ták a polgármestert, hogy vagy aláírja vagy sem.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ebben még össze kell ülni. Lehet látni, hogy nem lesz elég a 10 millió forint. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Van határideje? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
2015. május 30. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Részletesen kellene látni mi szerepel benne. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Jön még rá 30 millió forint, aztán 50 millió forint. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem az a lényeg, hanem, hogy 3 épületet kell ebből rendbe hozni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az a kérdés mennyit kell hozzátenni. Egy dolog biztos, hogy ahogyan a Polgármesteri Hivatal 
kinéz, már szégyen. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ha kivettek egy elemet, akkor azt annak a költségvonzatával együtt húzták ki. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Sok helyen úgy oldották meg a kérdést, hogy a tervezői költségvetéshez használt árazásokhoz 
alacsonyabb összegeket írtak be, azért, hogy a megtérülési rátába beleférjenek. 
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Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A rendelő esetét tudja rá felhozni, mint ahogyan az ő esetében is történt, hogy a referencia 
munkát megcsinálja ugyanennyi áron fából, mintha műanyagból csinálta volna. Ezzel csak azt 
akarja mondani, hogy lehet, hogy tudnak még a kivitelezővel is egyeztetni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Ha elfogadják az összeget, akkor van-e még visszaút? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nincs. 
 
Kapus Márta, köztisztviselő: 
 
Nincs, a támogatási szerződés kötni fog. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Mert attól fél, mint a piacnál is, hogy sokkal többet kell ráfordítani. Most megszavazzák a 10 
millió forintot, utána meg a 30 milliót, mert nem tudnak mit csinálni. Pénz meg nincs. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem csak a szennyvíz létezik egyedül. Egy pár üléssel korábban eléjük volt terjesztve néhány 
fejlesztési cél. Egy részét már betervezték. Nyilván azokat le kell húzni, amikhez nincs 
 
 

Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 18:07 órakor kiment a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 
pályázati támogatás azok javára, ahol van és kicsit többet kellene hozzátenni. Nem gondolja, 
hogy zsákbamacska lenne. A 85%-os támogatást nem szabad ennyiben hagyni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Azért támogatja, mert 2/3-át támogatják. Ha hitelfelvételre kényszerülnek, márpedig az lesz, 
nem olcsó a hitel, de akkor is meg kell szavazni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mindig a pénzt próbálják rakosgatni és minél kevesebbet ráfordítani, de meg kell oldani és az 
mindig pénzbe kerül. 
 
 

Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 18:10 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 
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Az említett épületek, olyan alapépületek, amelyeket nagyon fontos rendbe tenni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A más pénzét könnyű elkölteni. Hiányolja, hogy olyan határozat van előttük, amelyben nin-
csenek benne a paraméterek. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ami biztos, hogy ebben a szituációban a beadott pályázatra adtak összeget. Azt nem lehet, 
hogy először a tetőt rakják rendbe és utána alászigetelnek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Amennyiben nem nyert volna a pályázat, akkor is meg kellett volna csinálni az orvosi rendelő 
tetőjét. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Először adja vissza a lakosságnak a 200.000 forintot.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezet elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy 
az önrész összegét a tartalék keret terhére vállalja az önkormányzat. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
  
94/2014.(IV.19.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a „Tiszaalpár középületeinek energetikai fejlesztése” című pályázat tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a KEOP-5.5.0/B/12-2012-0170 jelű pályázat Támogatási szerződését javasolja aláírásra és 
vállalja a 85%-os támogatás mellett a 10.516.311,- forint önrész biztosítását a tartalék keret 
terhére. 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és Támoga-
tási szerződés megkötésére. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_____________________________________________________ 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt, és több tárgyalandó napirendi pont nem volt, a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 18:16 órakor bezárta rendkívüli ülését.  

 
K.m.f. 

 

 
 

    /:  Barna Sándor  :/                                                   /:  Dr. Csernus Tibor  :/ 
                a bizottság elnöke                                             a bizottság tagja 
 


