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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 1986/2014. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságának 2014. április 28-án tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Barna Sándor a bizottság elnöke, 

Győri István, 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) 

 
Külön megjelentek: Bartucz István településüzemeltetési előadó 
 Bodor Ádám Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
 Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Molnár István belső ellenőr 
 Pásztor Gyula MATIC Kft. ügyvezetője 
 
Napirendi pontok tárgyalása közben érkezett bizottsági tag: Dr. Vancsura Zoltán 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: Bolláné Csernák Csilla, Dr. Csernus Tibor 
 
Jegyzőkönyvvezető: Barna Anita 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 16:13 órakor, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes. Dr. Csernus Tibor és Bolláné Csernák Csilla jelezték, hogy nem tudnak részt venni 
az ülésen. Dr. Vancsura Zoltán később érkezik. A 15-ös napirendi pontot javasolta előre hozni, 
valamint felvételre javasolta a belső ellenőri jelentést is 2. napirendi pontként tárgyalni. 
Egyebekben javasolta tárgyalni a Motoros Egyesület kérelmét, a KLIK és a Kunság Volán 
Zrt. levelét, a Trianoni megemlékezést és a 2014. évi Alkotótábort. Zárt ülésre, 20. napirendi 
pontként felvételre javasolta a tiszaalpári rendőrök jutalmazását. A jegyzőkönyv hitelesítésére 
felkérte Kiss Lajost. Megkérdezte Kiss Lajostól elfogadja-e a felkérést? 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Igen, elfogadta. 
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Dr. Vancsura István, polgármester 16:14 órakor megérkezett a bizottsági ülésre. 

 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Megjegyezte, hogy az ülés anyagát 72 órával az ülés megkezdése előtt meg kell kapnia, ami 
nem történt meg, ugyanis 2 órával ezelőtt kapta kézhez. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Sajnos a kézbesítés - mióta ő le lett tiltva a kihordásukról – rosszul működik. Aljegyző asz-
szony utasítást adott Kapus Mártinak és Török Annamáriának, hogy nem adhatják oda neki az 
anyagot kihordásra. Nemhogy inkább megköszönték volna. Erre valamilyen megoldást kell 
keresni. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét a módosításokkal. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés a MATIC Kft. és az önkormányzat között víziközmű átadásával  kapcsolatos 

szerződésről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 
             Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

2.  Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségve-
tési szervek 2013. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről 

     Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
     Előadó: Barna Sándor elnök 
                  Molnár István belső ellenőr 
 
3.  A Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának és eredmény-

kimutatásának jóváhagyása  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 
             Bodor Ádám, a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
 

4.    Előterjesztés Tiszaalpár nagyközség 2013. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok      
       ellátásának átfogó értékeléséről 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 
             Novákné Lovas Erzsébet családgondozó 
  

5.  A Családsegítés beszámolója a 2013. évről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
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Előadó: Barna Sándor elnöke 
             Sándor Ernőné családgondozó 
 

6.   Beszámoló az önkormányzat szociális feladatainak ellátásáról 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Barna Sándor elnök 
              Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

 
7.   Javaslat a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása iránti pályázaton való részvételre 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 
              Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
 

8. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat konyhai dolgozói illetmény-
emelésének tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor 
              Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

9.    Előterjesztés önkormányzati dolgozók jutalmazására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 
             Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  
 

10. Kiskunsági Nemzeti Park tájékoztatója a KEOP-7.3.1.2/09-11-0026 számú projekttel kap-
csolatban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 
              Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 
 

11. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
2013. évi működéséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 
             Dr. Vancsura István polgármester  

 
12.  Előterjesztés védjegy kérelem tárgyában 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 
             Kapus Márta titkársági ügyintéző 
 

13.  Tájékoztató a gréder által végzett földutak javításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 
             Bodor Ádám, a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

 
14. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő „Gyakorlókert”(635/2) és a 908/1-

908/21 helyrajzi számú ingatlanokra elektromos lekötés létesítésével kapcsolatban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 
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             Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 
 
15. Tájékoztató a KEOP-2012-5.5.0/B pályázathoz kapcsolódó vállalkozási szerződésben 

foglaltak teljesítéséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök  
             Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
16. Előterjesztés 2008/1 hrsz-ú, Kossuth Lajos utca néven nyilvántartott közterület nyomvo-

nal rendezése 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 
             Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
17. Egyéb bejelentések 

 
Zárt ülés 

 
18. Javaslat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége részére kitüntetés adományo-

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

19. Előterjesztés étkezési térítési díjak mérséklésének tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 
             Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

 
20. Előterjesztés a Tiszaalpár Nagyközség területén dolgozó körzeti megbízottak jutalmazása  
      tárgyában 
      Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
      Előadó: Barna Sándor elnök 
 
 
 
1.) Naprendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a MATIC Kft. és az önkormányzat között víziközmű átadásával  
kapcsolatos szerződésről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 
             Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Az új üzemrészhez lett a víz kivezetve. Érinti a Toldi utcát és a 
kivezető utat. 
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Pásztor Gyula, MATIC Kft. ügyvezetője: 
 
Kivezették saját költségükön a vizet, amit most át kell adni önkormányzati tulajdonba. Át is 
adták, hiszen az önkormányzat vissza tudja igényelni az áfát. Csak az áfáját szeretnék vissza-
kapni, mert ők nem tudják visszaigényelni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Felolvasta a jelentést. Összefoglalva nem tudja az önkormányzat átvállalni a gazdálkodási 
szabályok megsértése nélkül az áfa összegének kifizetését. 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
A szerződést kézhez kapta, áttekintette. Csatolni kell a tulajdon átadáskor a műszaki átadás-
átvétel dokumentumait. Áfával kapcsolatban a szerződés 10. pontja nem helyesen hivatkozik 
arra, hogy „nem minősül közhatalmi tevékenységnek”. Igaz lehet, de itt most nem erről van 
szó. Közcélú adományról van szó a törvény erejénél fogva, melyet a víziközmű szolgáltatá-
sokról szóló törvény ír elő, amely szerint ez a térítésmentes átadás közcélú adománynak mi-
nősül. Az áfa törvény értelmében „nem minősül illeték fejében teljesített termény értékesítés-
nek a közcélú adomány”. Az átvevőnek nem keletkezik áfa kötelezettsége, nincs is áfa. Nem 
merül fel áfa az átadás kapcsán.  
 
Pásztor Gyula, MATIC Kft. ügyvezetője: 
 
Tehát nem tudnak visszaigényelni áfát? 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Nem. Ezen jogügylet kapcsán nem merül fel áfa. Ami a kft. gazdálkodási tevékenysége során, 
a beruházás során felmerült áfa, azt annak rendje szerint el kell, hogy számolják. 
 
Pásztor Gyula, MATIC Kft. ügyvezetője: 
 
De nem igényelhetik vissza ennek kapcsán az áfát. 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Benne van a beruházás áfája a kft. áfa elszámolásában. Amit megvettek a beruházás kapcsán 
csöveket, anyagot stb. áfás számlával kapták és ezek bekerültek a kft. áfa elszámolásába, mint 
elszámolható áfa. 
 
Pásztor Gyula, MATIC Kft. ügyvezetője: 
 
Tudomásul veszi. Szívesen venné, ha a főkönyvelővel ezt megbeszélné Molnár Úr. 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Semmi akadály, számított rá, hogy itt lesz a főkönyvelő. 
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Pásztor Gyula, MATIC Kft. ügyvezetője: 
 
Ha tudta volna, hogy szükséges lesz rá, akkor elhívta volna. Mikor keresheti? 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Jövő héten bármikor. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megköszönte a kiegészítést. 
 
Szavazásra bocsátotta a 2. határozat-tervezet elfogadását. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Bele kell írni, hogy a jogszabályok értelmében nem vállalja az önkormányzat a kifizetést. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kiegészíteni szükséges a határozatot, miszerint az átruházása kapcsán a hatályos jogszabályok 
értelmében nem vállalhatja, hogy az áfa összeget kifizeti az önkormányzat. 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Ezen jogszabályokra figyelemmel az önkormányzat nem vállalja át az áfa megtérítését. Java-
solta, a műszaki dokumentumok legyenek a szerződés mellékletei. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a 2. határozat-tervezet elfogadását a módosítással. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi napirendi pontot: 
 
95/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a MATIC Kft. tulajdonjog átruhá-
zási szerződése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
úgy döntött, hogy a MATIC Kft. és Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat között a törzshá-
lózati ivóvíz víziközmű térítésmentes átruházása kapcsán a hatályos jogszabályok értelmében 
és ezen jogszabályok figyelembevételével nem vállalhatja, hogy 962.096,- Ft áfa értéket a 
MATIC Kft-nek megtéríti. 
 
A Képviselő-testületi felkéri Molnár István belső ellenőrt, vegye fel a kapcsolatot a MATIC 
Kft. kapcsolattartójával további egyeztetés céljából. Javasolta a Képviselő-testületnek elfoga-
dásra. 
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Pásztor Gyula, a MATIC Kft. ügyvezetője 16:25 órakor távozott a bizottsági ülésről. 
_________________________________________________________ 

 
 
2.) Naprendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó 
költségvetési szervek 2013. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

                    Molnár István belső ellenőr 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Átadta a szót Molnár István belső ellenőrnek. 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Nincs a napirendi pontok között, ugyanis átküldte már e-mailben korábban, de nem került 
kinyomtatásra. Ismertette az előterjesztés lényegét. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi napirendi pontot:  
 
96/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 2013. évi belső ellenőrzési beszámoló jóváhagyása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi belső ellenőrzés-
ről szóló összefoglaló jelentését megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
 

Molnár István, belső ellenőr 16:36 órakor távozott a bizottsági ülésről. 
_________________________________________________________ 

 
 
3.) Naprendi pont: 
 

Tárgy: A Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának és 
eredmény-kimutatásának jóváhagyása  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
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Előadó: Barna Sándor elnök 
             Bodor Ádám, a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta fogadják el. A törvény erejénél fogva el kell fogadni április vagy május 31-ig. Egy 
két dolgot már megemlített a könyvelő. Amennyiben a kérdések nem oldódnak meg rendel-
kezni kell jogutód nélküli megszűnésről. 
 
Bodor Ádám, Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője: 
 
A kölcsönről kellene kamatkimutatás. A saját tőkét emelni szükséges. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Utolsó előtti oldalon van az értékesítés? Mit értékesítettek? 
 
Bodor Ádám, Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője: 
 
Ez nem azt jelenti, hogy eladtak valamit, ez szolgáltatást takar. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az önkormányzat nem szolgáltathat. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem tudnak mit csinálni, el kell fogadni. 
 
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi napirendi pontot: 
 
97/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Településgazdálkodási Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának és eredmény-
kimutatásának jóváhagyása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Településgazdálkodási Kft. 2013. évi mérlegbeszámolóját és eredmény-kimutatását megtár-
gyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 

Bodor Ádám a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 16:43 órakor távozott 
a bizottsági ülésről. 

_________________________________________________________ 
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4.) Naprendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár nagyközség 2013. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi fe-
ladatok ellátásának átfogó értékeléséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 
             Novákné Lovas Erzsébet családgondozó 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Rossz irányt mutat a létszámcsökkenés. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Nem kritizálni akar, a beszámoló egyértelműen jó. Lehet nem ő az illetékes, hogy elmondja, 
de látszik a beszámolóból és a családsegítés beszámolójából is, hogy óriási felelősség azoknak 
a személyeknek, akik ezen a területen dolgoznak. Nagyon áldozatos munka, amit ezúton sze-
retne megköszönni, a családsegítőknek, óvónőknek, pedagógusoknak a munkát. Kérte tolmá-
csolják nekik. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Köszöni szépen a nevükben is. Tolmácsolni fogja. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Majdnem fele a gyerekeknek hátrányos helyzetű. Régen másképpen működött, mert a tanár 
adott egy füles a gyereknek. Már ezt nem lehet, mert olyan jogosítványok vannak a gyerekek 
kezébe, ami miatt nem lehetséges. Nemcsak itt van ez így, vannak rosszabb helyek is mint 
Tiszaalpár. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A tanár az állásával játszik. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Sajnos ez nemcsak tiszaalpári jelenség. Izgatja a népesség ilyen mértékű alakulása. Az állam 
levette a kezét a vidéki területekről. Igazi önkormányzatiság kellene és a falvakban élést tá-
mogatni kellene. Kivonták az iskolákat, járási központokat hoztak létre. Mind hátrányosan hat 
erre, a falvak elsorvadásához vezet. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Az ilyen statisztikák alapján kapnak nagyobb normatívát. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Azt gondolja, hogy nagyon jó felé megy a kormány. Osztogatják a pénzt. A lakosság pénzét 
szétosztogatni akarja az önkormányzat. A halmozottan hátrányos gyerekeket szociális segély-
ben részesíti a polgármester. El kellene számoltatni bizonyos embereket. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Áll elébe, de akkor képviselőtársa is álljon oda. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kiss Lajos hozzászólásával egyet értett. Vidékpolitika – szóban van, gyakorlatba nincs. Ha ezt 
a kérdéskört megoldaná a kormány, akkor hozzá kellene nyúlni a tulajdoni kérdésekhez is. 
Mindig a földkérdéssel tudták ezt megoldani. Sajnos ez nem így működik. Ezeknek a csalá-
doknak nincs tulajdonuk, nincs munkahelyük, mert miből is lenne, gyárak nincsenek. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Javasolta, vegyen a saját pénzén polgármester úr. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem kérdezte képviselőtársát. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ötszörös árat kérnek a szennyvízberuházásért is. A közéletbe nincs helye képviselőtársainak. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi napirendi pontot: 
 
98/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága a 2013. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelésé-
ről szóló beszámoló elfogadása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Tiszaalpár nagyközség 2013. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó 
értékeléséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 

_________________________________________________________ 
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5.) Naprendi pont: 
 

Tárgy: A Családsegítés beszámolója a 2013. évről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnöke 
             Sándor Ernőné családgondozó 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Átbeszélték az előző pontban. A 3. oldalon lévő felső táblázatban 
néhány számmal nem ért egyet, valami elírás történt. Például a település létszámánál. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
5172 főre emlékszik, mert kért tavaly májusban egy kimutatást. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
5094 fő él Tiszaalpáron, ez egy január 1-jei adat. Év közben lehet több volt. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi napirendi pontot: 
 
99/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a családsegítés 2013. évi beszámolója tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a családsegítés 2013. évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
3. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
4. Sándor Ernőné családgondozó 
5. Irattár 

_________________________________________________________ 
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6.) Naprendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat szociális feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 

                Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem kívánta kiegészíteni, a határozat átruházott hatáskörben kerül elfogadásra. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi napirendi pontot: 
 
100/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a szociális feladatok ellátásáról szóló beszámoló tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a szociális feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
3. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
4. Irattár 

_________________________________________________________ 
 
 
7.) Naprendi pont: 
 

Tárgy: Javaslat a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása iránti pályázaton való 
részvételre 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 
              Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Több éven keresztül be lett nyújtva a pályázat, sajnos csak a rászorulók 25%-ára lehet benyúj-
tani. Ha többet vállalnak azt az önkormányzatnak kell kifizetnie. 
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Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Az önkormányzat elvégzi a felmérést minden évben, ki az, aki igényli. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Növelni kellene a létszámot, ha ennyi hátrányos helyzetű gyerek van. A sok közmunkásból 
nem hiszi, hogy olyan ügyes szülő van, aki nem veszi igénybe és minden nap főzni tud. Biztos 
nem kérdezték meg, azért ilyen kevés. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Biztosan megkérdezték, ez régi dolog. Írásban nyilatkoztatják a szülőket. Ennyi az igény, nem 
lehet felemelni a létszámot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi napirendi pontot: 
 
101/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága a nyári gyermekétkeztetés támogatása iránti pályázaton való indulás tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
úgy dönt, hogy az igényfelmérés szerinti 40 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek szociális nyári étkeztetését 10 héten keresztül biztosítja (2014. június 16-
tól 2014. augusztus 29-ig).  
A Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága felhatalmazza a Polgármestert és a 
Jegyzőt, hogy a szociális nyári gyermekétkeztetést igénylő 40 fő rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermek szociális nyári gyermekétkeztetésének támogatására 
nyújtson be támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez. Javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_________________________________________________________ 
 
 
8.) Naprendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat konyhai dolgozói illetmény-
emelésének tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor 
              Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ha valaki kér emelést, annak illendő lenne bejelenteni vagy kérelmet írni annak, akitől kéri. A 
Képviselő-testület dönti el, emel-e rajta. Hogy döntsön benne, ha nem is kérték. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A munkáltatónak látni kell a dolgozó bérét, márpedig látszik az aránytalanság. Ezeken a rend-
kívül alacsony béreken emelni kell vagy juttatást adni. Már felmerült ez korábban is. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem tudja meddig fog ez a folyamat folytatódni. Nem tudja mit ígért polgármester úr. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem ígért semmit. Úgy gondolja ha unióban vannak, akkor a béreknek is afelé kellene halad-
nia. Sajnos nagyon el vannak maradva. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Legközelebb jön Bartucz István, Szatmári Bandi, a Gondozási Központ dolgozói stb. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Csak gondoljanak bele, hogy van, ahol minimálbérből élnek. A család két felnőtt tagja haza-
visz 160.000,- Ft-ot és van 2-3 gyerek. Nem tudja meddig szorítható lefelé a létminimum. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Teljes mértékbe érthető. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Lehet illúziókat kelteni bárkiben, hogy milyen alacsony bérek vannak. A normatívát leosztják. 
Lehet osztogatni a lakosság beszedett pénzéből. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Már megint nem a témánál vannak. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Valaki évekkel ezelőtt visszavette a béreket a minimálbér alá. Legalább emeljék fel minimál-
bérre. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Annyit kapnak most. 
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Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Amikor Kissné Erzsike beadta a kérelmét, akkor is megkérdezte, hogy ha elvégzi a szakirányú 
képesítést, akkor nem emelkedik-e az általános besorolása. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Annyira alacsony a bértáblázati kimutatás, hogy maradt ugyanabban. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Jogosnak tartja a kérelmét. A konyhai dolgozóknak is alacsony a bérük. A Gondozási Köz-
pontban is alacsonyak a bérek. A 6 fő konyhai dolgozó nem 6 fő, mert ott van a szakács is. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
A konyhai kisegítőkét, ha megemelik, akkor a szakácsét is meg kell. Ha viszont a szakács 
bérét megemelik, akkor Erzsike bére megint alacsonyabb lesz a szakácsénál. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Mindig nettóba kell gondolkodni. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Ez nem új keletű dolog. 3 éve is probléma volt. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A közepén van a 10.000,- Ft. illetményrész, az nem illetményemelés, vagy illetménykiegészí-
tés. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Önkormányzati hatáskörű „pótlék”. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A szakácsnak javasolt 5.000,- Ft. emelést. Erzsinek lenne a bére 138.000,- Ft, a szakács-
nak 123.000,- Ft, a konyhai kisegítőknek 111.500,- Ft. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem kíváncsi az osztogatásra. Valaki 2011-ben elvont tőlük bizonyos összegeket. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem vontak el tőlük. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Elvontak az iskolában a takarítóktól, az óvónőktől, a dajkáktól. Mit csináltak? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy 1 fő sza-
kácsnak bruttó 7.000 Ft emelést adjanak, tehát 125.000,- Ft-ra emelkedne a fizetése. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi napirendi pontot: 
 
102/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat konyhai dolgozói illetményemelése 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
úgy döntött, hogy az Önkormányzat konyhájának élelmezésvezetői munkakörében dolgozó 
munkavállalónak havi bruttó 20.000,- forint pótlékot juttat 2014. január 1-től kezdődően. 
 
A Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a szakács munkakörben dolgozó 1 fő 
munkavállalónak 2014. január 1-jei hatállyal 7.000,- forint, a konyhai kisegítői munkakörben 
dolgozó 6 fő munkavállalónak 2014. január 1-jei hatállyal tekintettel a szakmai, ágazati sajá-
tosságokra havi bruttó 10.000,- forint munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt állapít 
meg. 
 
Ennek érdekében felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy az érintett konyhai munka-
vállalók illetményemelését tartalmazó okiratok előkészítéséről, valamint a költségvetés sze-
mélyi juttatásainak előirányzat módosításának elvégzéséről gondoskodjon. Javasolta a Képvi-
selő-testületnek elfogadásra.  
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy 1 fő sza-
kácsnak bruttó 5.000 Ft emelést adjanak, tehát 123.000,- Ft-ra emelkedne a fizetése. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással 
– nem fogadta el a javaslatot. 

_________________________________________________________ 
 
 
9.) Naprendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés önkormányzati dolgozók jutalmazására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 
             Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A választáskor végzett munkáért adnának jutalmat. Ennyi erővel mindenki megérdemelné. 
Kapus Márti, Török Annamária is. A többiek kapnak-e plusz pénzt?  
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Ő kap, 20.000 Ft-ot. A HVI tagok kapnak. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elolvasta. Erzsike kap-e pénzt? 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Igen, reméli. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Jól van, mert ha nem, akkor javasolt volna. Lesz még két választás. Javaslata, előre ne adja-
nak pénzt. Tehát változtassák meg, hogy a testület biztosítja a költségvetésében a 2014. évi 
országgyűlési választás során  a választás lebonyolításában közreműködő munkavállalók ré-
szére összesen adjanak 90.000,- Ft személyi juttatást. Továbbá a póttagok és 1 HVI póttag 
részére 3.000,- Ft Erzsébet-utalványt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Támogatja, hogy így kerüljön megszavazásra. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az ő véleménye más, egyáltalán nem támogatja. Adjon az állam. Ne az adófizetők pénzéből 
osztogassanak. Annak is adnak, aki egész nap nem csinált semmit. 
 
Barna Sándor, a bizottság tagja: 
 
Ezen elgondolkodott, de ennyi erkölcsi támogatást adhatnak. Nem nagy összeg azért, hogy 
egész nap készenlétbe volt és nem ment el például napszámba dolgozni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az államnak kellene fizetnie, nem az önkormányzatnak. 
 
 

(Hangzavar) 
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Barna Sándor, a bizottság tagja: 
 
Van-e módosító javaslata képviselőtársának? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Igen, hogy egyikőjük se kapjon jutalmat. 
 
Barna Sándor, a bizottság tagja: 
 
Ez nem módosítás, hanem nem támogatja. Akkor javasolta szavazzon nemmel. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ha továbbra is így zajlik a bizottsági ülés, akkor határozatképtelenek lesznek, mert nem haj-
landó ezt tovább hallgatni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyetértett. 
 
Barna Sándor, a bizottság tagja: 
 
Ismét megkérdezte, van-e képviselőtársának módosító javaslata? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Igen. Ezek az emberek ne pénzt kapjanak, hanem az önkormányzat cserébe biztosítson sza-
badnapot, ahogyan eddig is tette. 
 
Barna Sándor, a bizottság tagja: 
 
Szavazásra bocsátotta Győri István módosító javaslatát, hogy szabadnapban kapják meg a 
választáskor ledolgozott időt. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság igen szavazat nélkül – 5 ellenszavazattal, tartózkodás nél-
kül – nem fogadta el a javaslatot. 
 
 

Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 17:34 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 
Barna Sándor, a bizottság tagja: 
 
Szavazásra bocsátotta módosító javaslatát, hogy csak az országgyűlési választás jutalmazásá-
ról döntsenek. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Csak gondoljon bele képviselőtársa, hogy májusban itt lesz az európai uniós választás, akkor 
megint előveszik a költségvetést módosításra?  
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Csak a véleményét szeretné elmondani. Neki a választás előtti nap szólt polgármester úr, hogy 
elrendeli a munkát. Be is jött dolgozni előtte való napokban is, mert bízott benne, hogy vala-
hogyan kifizetik neki a munkát. 
 
Barna Sándor, a bizottság tagja: 
 
Szavazásra bocsátotta módosító javaslatát, hogy csak az országgyűlési választás jutalmazásá-
ról döntsenek. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással 
– nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti határozat-tervezet módosítását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi napirendi pontot: 
 
103/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzati dolgozók jutalmazása tárgyában 
  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
biztosítja - a költségvetési rendeletében - a 2014. évben tartott és tartandó minden választás 
során a választás lebonyolításában közreműködő munkavállalók részére összesen 90.000 
ft/választás személyi juttatást, továbbá 13 szavazatszámláló bizottsági póttag és 1 HVI póttag 
részére: 3.000,-Ft/fő Erzsébet-utalvány ajándékutalványt. 
 
Biztosítja továbbá kiadásokra eső közterheket/szociális hozzájárulást is. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról, és az Erzsébet-utalványok meg-
rendeléséről gondoskodjon. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Egyszer fel fogja jelenteni Győri Istvánt. Nem politikus, egyszer megteszi. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Annak örülne, ha nem lenne itt ebben a bűnbandában. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az előbb elindult haza. Kérte, tegye meg azt a szívességet, hogy elmegy. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Megjött Dr. Vancsura Zoltán képviselőtársa, már nem akar elmenni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Van, amikor olyan normálisan viselkedik képviselőtársa. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ha polgármester úr normális lenne, akkor 72 órával ezelőtt megkapta volna az ülés anyagát, 
nem 2 órával ezelőtt. Szégyen Tiszaalpárnak, hogy ilyen polgármestere van. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Akinek az édesapja párttitkár volt, inkább ne beszéljen. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nehogy rosszul legyen képviselőtársa. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Sürgősségi táska nincs nála, mert a felesége autójával jött. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Azokat az embereket, akik bejuttatták Győri István képviselőtársát a képviselők közé, szíve-
sen beültetné egy bizottsági ülésre, hogy hallgassák végig. 

_________________________________________________________ 
 
 
10.) Naprendi pont: 
 

Tárgy: Kiskunsági Nemzeti Park tájékoztatója a KEOP-7.3.1.2/09-11-0026 számú pro-
jekttel kapcsolatban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 
              Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem tudja megérkezett-e már az állásfoglalás a minisztertől. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem kért még a miniszterektől, mert úgy illik, előbb attól kell állásfoglalást kérni, aki csinál-
ta. Tehát a Kiskunsági Nemzeti Park. Azt írták, hogy valahol a természeti érdekekkel, érté-
kekkel összefügg, hogy kimélyítik a tavat és a halaknak lesz búvóhelyük. Ha elkészül elkép-
zelhető, hogy lehet támogatni. A kivett földet fel lehet még használni. Valóban vannak benne 
megfontolások. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Írják, hogy ezek után elzárkózott a testület a csatlakozástól. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Hasonlít az előző papírokhoz. Azt gondolja, hogy hazugság van benne leírva. Elviszi még a 
magas vízállású holtág vizét is a tó irányába. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A testületnek nincs benne kompetenciája. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Engedélyük van, tehát azt csinálnak amit akarnak. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ebben nem ért egyet. A falu közigazgatási területén zajló dologról van szó. A Kiskunsági 
Nemzeti Parkot a magyar állam finanszírozza a magyar adófizetők pénzéből. Az egész leírás 
álságos, a természetvédelemtől messze áll, a halgazdaság felé mutat. A tőzeggödört és a nagy 
tavat összekötő árok legalább fél méter mélységű lesz, tehát biztos, hogy a nagy tóban levő 
víz minimum 1-2 méter mély lesz. Hol vannak a madarak? A gémek életét nem ismeri, de 
nem a tó közepén állnak meg, hanem a sekélyebb részeken és ott fogják a halakat. Egy nyílt 
víz lesz, növények nélkül. Halászni, gazdálkodni akarnak. Miért akarják kiirtani az egész lá-
pot. Tiszakécskén is horgásztavat csináltak, a szürke marha állományt is felszámolják. A Kis-
kunsági Nemzeti Park ténykedése nem hasonlítható máshoz, mint rablógazdálkodáshoz. Ez 
egy olyan döntés, ami szembe megy a természetvédelmi törekvésekkel. Kérte, erről most már 
szülessen meg a miniszternek a levél, ahogyan megszavazták, mert nem lehet tovább tűrni. Itt 
a holtág, amiből lehet halászati vizet csinálni. Ez minden, de nem a gémekről szól. Ha képe-
sek lesznek ezt megcsinálni, ő is képes lesz előtte lefotózni, hogy milyen volt előtte és utána, 
hogy milyen lett. Ha más nem fog, akkor ő hívja ki a médiát. Kötelességük ezt megakadá-
lyozni. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Lehet erőlködni, de úgyis azt csinálják amit akarnak. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Javasolta, szülessen egy megerősítő határozat a levél megküldéséről a miniszternek. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását, hogy a már meghozott határozatot megerősítsék. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi napirendi pontot: 
 
104/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Kiskunsági Nemzeti Park tájékoztatója a KEOP-7.3.1.2/09-11-0026 számú 
projekt tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megerősíti a 35/2014.(II.18.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozatát, amely arról 
szól, hogy a KEOP-7.3.1.2/09-11-0026 pályázat megvalósításával kapcsolatos aggályok tár-
gyában felkéri a Polgármesteri Hivatalt levél megküldésére az illetékes minisztériumnak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Irattár 

_________________________________________________________ 
 
 
11.) Naprendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2013. évi működéséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 
             Dr. Vancsura István polgármester  

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Május 31-ig a határozatot el kell küldeni a tanácsnak. 
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Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását átruházott hatáskörben. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi napirendi pontot: 
 
105/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
2013. évi működéséről szóló beszámoló tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
átruházott hatáskörében a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2013. évi működéséről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
3. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
4. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (6640 
Csongrád, Kossuth tér 7.) 
5. Irattár 

_________________________________________________________ 
 
 
12.) Naprendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés védjegy kérelem tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 
             Kapus Márta titkársági ügyintéző 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Csernák Zsolt adott be védjegykérelmet, kecsketejre, tökmagra. 
 
Szavazásra bocsátotta a védjegykérelem elfogadását átruházott hatáskörben. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi napirendi pontot: 
 
106/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Csernák Zsolt Sándor védjegykérelme tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Csernák Zsolt Sándor (6066 Tiszaalpár, Csongrád úti krz. 46.) 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 Véd-
jegyhasználati szerződést. 

Melléklet: kérelem 
Határidő: 2014. április 30. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
  
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
3. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
4. Csernák Zsolt Sándor (6066 Tiszaalpár, Csongrád úti krz. 46.) 
5. irattár 

_________________________________________________________ 
 
 
13.) Naprendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a gréder által végzett földutak javításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 
             Bodor Ádám, a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Tudomásul vették. 
 
Mivel nem történt hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását lezárta.  

_________________________________________________________ 
 
 
14.) Naprendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő „Gyakorlókert”(635/2) és a 
908/1-908/21 helyrajzi számú ingatlanokra elektromos lekötés létesítésével kapcsolatban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 
             Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kiosztásra került az előterjesztés. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Őt érdekelte volna a Holt-Tisza tulajdonosi közösség beszámolója. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem kaptak anyagot. Dr. Csernus Tibor mint előterjesztő nincs itt, hogy elmondja esetleg 
szóban. Holnap is fel lehet venni a napirendi pontok közé. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondja röviden a lényegét. Összesen van kb. 4 millió forintról van szó. Tiszasassal együtt 
eldöntötték, hogy közösen kivesznek 3 millió forintot, ebből 2 millió lesz Tiszaalpáré és 1 
millió forint Tiszasasé és az összegből munkát fognak végezni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A 3 milliót az önkormányzat kapja meg? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
2 milliót, de munkával lehet csak, mert ha osztalékként vennék ki, akkor adózni kell utána. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztésben szereplő árajánlatokat. Első ránézésre tartalmilag is a Kovács 
István ajánlata a megnyerőbb. Az ő ajánlata 330.460,- Ft, a másik pedig  342.900,- Ft.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Feleslegesnek tartja, mert a gyakorlókert nem fog működni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Víz nélkül nem lehet termelni. Ennek előfeltétele a kút, a kútnak pedig az energia. Tehát áram 
szükséges. A Móricz Zs. úton is ugyanez a helyzet. Kiadták a földeket, de ha nem tudnak lo-
csolni, akkor hiába vetnek bele. Árajánlatot kell kútfúrásra kérni, ha az áram kész lesz. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Véleménye szerint későn kezdtek ezzel foglalkozni, hiszen április van. Nemmel fog szavazni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Neki is ez a véleménye. Nem lehet ezzel márciusig várni a költségvetés elfogadásáig. Évente 
kellene fejleszteni és utána lehetne termelni, akár a helyi piacra is. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Képviselőtársa akar beállni termelni? 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha lépni akarnak, akkor nagyot kell lépni. Három kút kell a faluba, kb. 5-6 millió forintba 
kerülne. El kell dönteni, hogy ebben az évben az árambekötést kell megoldani, jövőre pedig a 
kutakat vagy akár mindkettőt. Ha van keret, akkor egybe kell megcsinálni, mert tudna mű-
ködni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Úgy gondolja nincsenek olyan pénzügyi helyzetbe, hogy locsoljanak. Polgármester úr adná a 
pénzt, ami becsülendő, de azért ez nem így működik. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazzanak arról először, hogy a koncepciót elfogadják-e. Akarják-e ott, hogy legyen öntö-
zés? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Egy árajánlat érkezett kútfúrásra, csak egyet 1-2 millióért fúrtak volna. Erre nincs pénz. 
 
Szavazásra bocsátotta Kovács István ajánlatának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi napirendi pontot: 
 
107/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az öntözési célú kútfúrásokhoz szükséges áramlekötések tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
felhatalmazza Dr. Vancsura István polgármestert, hogy az előterjesztésben szereplő öntözési 
célú kútfúrásokhoz szükséges áramlekötést Kovács István (6066 Tiszaalpár, Petőfi u. 29.) 
vállalkozóval végeztesse el összesen bruttó 330.460,- Ft vállalkozási díj ellenében a volt 
„Gyakorlókert” (635/2 hrsz.)  és a Móricz Zsigmond és Thököly utca találkozásánál lévő üres 
portákon kialakított kiskertek (908/1-908/21 hrsz.) önkormányzati tulajdonú ingatlanokra. 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ablakon kidobott pénznek tartja. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Most megcsinálja a kisebbség, majd jövőre megcsinálja az önkormányzat, de legalább annyi 
előnye van, hogy ott lesz a víz. Oda lett adva nekik a tanya is ingyen és bérmentve, de nem 
csinálnak semmit, még a fákat sem metszették meg. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Vissza kell venni tőlük. 

_________________________________________________________ 
 
 
15.) Naprendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a KEOP-2012-5.5.0/B pályázathoz kapcsolódó vállalkozási szerző-
désben foglaltak teljesítéséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök  
             Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Úgy gondolja a szerződésben szereplő összeg a jó, amely 
6.350.000,- Ft. A múltkor megszavaztak 10.000.000,- Ft-ot, most pedig ezt. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Véleménye szerint az önerőbe ez az összeg benne van. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Térjenek vissza a napirendi pontra a holnapi nap. A műszaki tartalmat meghagyták csak a 
költségeket vették vissza. Azt javasolják, hogy közbeszerzést nyíltat írjon ki a testület. Vállal-
ják, hogy az önerőt is lepályázzák. Azt látja magukénak érzik a pályázatot, nemcsak a pénzért, 
hanem szeretnének referencia munkát is felmutatni. Ezeknél az épületeknél nyílászárót cse-
rélnek, külső hőpajzs kerül felrakása, orvosi rendelőnél fűtéskorszerűsítés történik, napkollek-
torok kerülnek felrakása. A tetőkhöz viszont nem nyúlnak. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ha napkollektorokat tesznek fel, akkor kell egy 1000 l-es tartály és fűtésrásegítés. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Nem lehetne lecserélni napelemekre? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem igazán szoktak módosítani utólag a pályázaton. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ezekre a rossz tetőkre nem lehet napkollektorokat tenni. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Honnan van ennyi pénze az önkormányzatnak? Előbb inkább a lakosságnak kellene visszaad-
ni a 200.000,- Ft-ot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Képviselőtársának ez a legfontosabb. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_________________________________________________________ 
 
 
16.) Naprendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés 2008/1 hrsz-ú, Kossuth Lajos utca néven nyilvántartott közterület 
nyomvonal rendezése 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 
             Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A tervezés időszakába el kellett volna végezni. Ne a munka elvégzése után gondolkodjanak 
ezen. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Hitvány munkát végeznek. Olcsón dolgoznak, mindent szétvernek, a csövek tele van homok-
kal. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kun-Geo ajánlata előttük van. Kérni kell még másik két ajánlatot. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ettől olcsóbbat nem kapnak. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
A kivitelező be lett ezzel csapva. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Amit Újfalun csináltak bűn. A fő utcát meg tudták normálisan csinálni? 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A határozat-tervezet a) pontjába az van, hogy nem vállalja vagy megosztva vállalja a tulajdo-
nosokkal, a b) pontba pedig az van, hogy a testület egy az egybe elvállalja. Véleménye szerint 
az a) pontot kell elfogadni, de ő nem szavazza meg egyiket sem. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem sok értelmét látja alkudni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A levélben foglaltaknak nem lehet megfelelni? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem tudja utána mit akarnak? 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem-e értékesíteni akarja a telek egy részét? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Át akarja beépítetlen telekké minősíteni és azt kéri, hogy az önkormányzat segítse. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A kérelembe a következő van, ha felvállalja az önkormányzat az átrendezést, cserébe vállalja 
fel az önkormányzat a terület átminősítését is. Van még egy dolog, a kisajátítás, amiről szó 
sem esik. Ezt kellene csinálni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kb. 100 m2-es terület. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Mennyi az átfutási ideje a kisajátításnak? Mennyi a határideje? 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Jövő év április. Legalább 4 hónap az átfutása. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mi köze ennek a jövő év áprilishoz? 
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Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Átadáshoz van köze. Jogtalanul van lent a földbe. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mi az, hogy jogtalanul van lent, amikor a gerincbe lett bevezetve a cső? 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Úgy tervezték meg, hogy kikerülte a telket. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
És nem úgy került bevezetésre, ahogy megtervezve lett? 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Miért vágnák fel az utat, ha ott van mellette a hely és mehet egyenesen. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Inkább ne vágják fel az utat. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Erre csak adott valaki engedélyt. A vállalkozónak az a feladata, hogy ott viszi el a csövet, 
ahogyan a tervrajzon van feltüntetve. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Van még egy lehetőség, hogy szolgalmi jogot tesznek rá. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Ezt már régen leegyeztették. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Annyit nem ér az a kis terület. Holnapra meg kell nézni a szorgalmi jogot és a kisajátítást. Ha 
Bársony Lajos itt lenne, biztosan tudná mit kellene megszavazni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Amikor még ez az épület fennállt és életveszélyre hivatkozva lebontatták, kifizetésre került-e? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem. 
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Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Elő kellene keresni. Mert, ha akkor keletkezett költsége az önkormányzatnak, abból a lebon-
tásból, akkor további követelésekkel ne álljanak elő. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_________________________________________________________ 
 
 
17.) Naprendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések 
 

a) Tiszaalpár Motoros Egyesület kérelme 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a kérelmet. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kapnak támogatást az önkormányzattól, miért kérnek pénzt? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem pénzt kérnek, padokat. 
 
Szavazásra bocsátotta a kérelem elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi napirendi pontot: 
 
108/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Motoros Egyesület kérelme tárgyában 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Motoros Egyesület kérelmét, padok és asztalok használatba vételét 180 főre a 
2014. augusztus 09-én tartandó VII. Tiszaalpári Motoros Napra, megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
  
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
3. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
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4. Tiszaalpári Motoros Egyesület (6066 Tiszaalpár, József Attila u. 35.) 
5. irattár 

 
 
 
 b) KLIK Tiszakécske Tankerület levele 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem járulnak hozzá az összeg megfelezéséhez a továbbiakban, de a tető javításának költségét 
megfelezve kifizetik. Véleménye szerint bíróság elé kellene vinni. A bírósági költség kb. 
90.000,- Ft. Ennek az a veszélye, hogy ha buknak, akkor a költséget is bukják. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A szerződésben világosan le van írva, karbantartás és felújításról van szó. Az a gond, hogy 
2015. augusztusig szól a szerződés. Nehéz dönteni benne. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Olyan határozatot hozzon a testület, hogy az 50%-ot elfogadják és a másik 50%-ot pedig jogi 
úton eldöntik majd.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A költségvetésben a felújítás külön szálon futott. Meg lehet nézni a tanárit is, 20 évig az ön-
kormányzat nem adott rá pénzt megcsinálni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
El kellene dönteni kinek az oldalán áll képviselőtársa. Testületnek kell dönteni mit fogad el. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ha jogilag megvizsgálták, akkor hogy is írhatnak olyat, hogy az 50-50% az jó. Tájékoztató, 
szavazni nem kell, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 
 
 
 c) Kunság Volán levele 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Egy hónappal ezelőtt született egy határozat, hogy indítsanak egy járatot a reggeli órákban. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Most volt egyezetést, nem tudott jelen lenni. A tiszakécskei polgármestert kérte meg képvisel-
je őt. Meg is történt. Vissza kell térni rá. Egy előterjesztést kellene írni, de véleménye szerint 
már a nyári időszakra nem fognak indítani, majd csak szeptembertől. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ezen már túl vannak. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Közhírré kell tenni a menetrendet. A Daimler-hez minden nap jár busz, úgy, hogy bármelyik 
műszakba be tud érni a dolgozó és haza is tud jönni. A 400 munkanélkülinek kellene levelet 
küldeni, hogy megoldott a bejárás a Mercedes gyárba. Talán megfeleződne a munkanélküliek 
létszáma. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazni nem kell. 
 
 
 
 d) Trianoni megemlékezés időpontja 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 
fő nem szavazott) – elfogadta az alábbi napirendi pontot: 
 
109/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Trianoni békeszerződés megkötésének évfordulójára szóló megemlékezés tár-
gyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Trianoni béke-
szerződés megkötésének évfordulójára szóló megemlékezés programját és költségét megtár-
gyalta és az előterjesztésnek megfelelően támogatja. 
Időpont: 2014. június 04. 16:00 óra 
Helyszín: Árpád tér, Trianon emlékmű 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
3. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
4. Kerekes András hangtechnikus 
5. irattár 
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 e) 2014. évi Tiszaalpári Alkotótábor 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Meg kellene újra kérdezni az iskolát. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A képviselő-testület elfogadta a pénzügyi tervezetet decemberben. A határozatba bele kell 
írni, hogy nem a költségvetésből, hanem a képviselő-testület által elfogadott tavalyi határo-
zatban elfogadott összegből kerül finanszírozásra. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mindig szerepeltetik a költségvetésben. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Benne is van, most mondta el. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi napirendi pontot: 
 
110/2014.(IV.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Alkotótábor megrendezése tárgyában 2014. évben 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
úgy döntött, hogy 2014. június 23 - július 06. közötti időpontban támogatja a Tiszaalpári Al-
kotótábor megrendezését és a 317/2013.(XII.19.) Kth.-ban elfogadott összeggel (200 eFt) 
hozzájárul ennek lebonyolításához. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
felkéri Biczók Mihály nyugalmazott jegyzőt a program szervezésére, lebonyolítására. 
Helyszín: Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
 
Határidő: 2014. május 8. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
               
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
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2. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
3. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
4. Biczók Mihály nyugalmazott jegyző (6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 16.) 
5. Kiss Mária óvodavezető (6066 Tiszaalpár, Ady E. u. 40.) 
6. Irattár 

_____________________________________________________ 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt, és több nyílt ülés keretében tárgyalandó napirendi 
pont nem volt, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 19:10 órakor zárt ülés keretében folytatta 
munkáját.  
 

K.m.f. 
 

 
 

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


