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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 1987/2014. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült:  Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottságának, 

valamint Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2014. április 29-én tartott összevont 
üléséről. 

 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Barna Sándor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 Bolláné Csernák Csilla az Ügyrendi Bizottság elnöke 
 Győri István, Kiss Lajos, 
 Dr. Puliusné Sárdi Mária (5 fő Pénzügyi és Gazdasági bizottsági tag, 
 3 fő Ügyrendi bizottsági tag) 

 Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető, jegyző helyett és nevében 
Mötv. 82.§ (3) bek. alapján (továbbiakban: jegyző)  

 Dr. Vancsura István polgármester 
  
Külön megjelentek: Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Ifj. Pásztor Gyula kérelmező 
 
Napirendi pontok tárgyalása közben érkezett bizottsági tag:  Kacziba Sándor 
  
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok:  Dr. Csernus Tibor, Dr. Vancsura Zoltán 
   
Jegyzőkönyvvezető:  Török Annamária 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 15:58 órakor megállapította, hogy a bizottság határo-
zatképes, a 8 Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagból 5 tag volt jelen. Az Ügyrendi Bizott-
ságból 3 tag volt jelen. A jegyzőkönyv aláírására Dr. Puliusné Sárdi Máriát javasolta. Meg-
kérdezte Dr. Puliusné Sárdi Máriát, hogy elfogadja-e a felkérést. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
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Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
A 10. napirendi pontot javasolta elsőnek tárgyalni. 12. napirendi pontnak felvételre javasolta 
az Informatikai Szabályzat tárgyalását, 13. napirendi pontban az egyéb bejelentések kerülnek 
tárgyalásra, 14. napirendi pont zárt ülés keretében tárgyalandó kérelem. További javaslatokat, 
észrevételeket várt. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A Kossuth utcával kapcsolatos előterjesztés a napirendi pontok között szerepel? 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Nincs benne. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Nem kellene felvenni? 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Igen, valamit dönteni kell benne. Azóta beszélt Dr. Csernus Tiborral, nem lehet kisajátítani, 
valószínűleg 150.000,- forintot rá kell szánni, de majd bővebben elmondja ő. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Egyebek között javasolta tárgyalni. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a napirend pontok elfogadását és 
sorrendiségét a módosításokkal együtt. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a napirend pontok elfogadását és sorrendisé-
gét a módosításokkal együtt. 
 
Az Ügyrendi Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
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Napirendi pontok: 
 
1.  Előterjesztés a 25/2014 (II.19.) Kth. határozat módosításával kapcsolatosan (ifj. Pásztor 

Gyula és felesége telekvásárlási kérelméhez kapcsolódó, az 1338-as hrsz-ú önkormányza-
ti tulajdonú közterület rendezése) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
             Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
2.  Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapo-

dásának módosítása tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
             Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
 

3.  Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló .…/2014.(….) Ör. számú rendeletére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
             Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

4. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. évi zárszám-
adására 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
 Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
              Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
5.  Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek 

használatáról szóló 28/2013.(XII.20.) Ör. számú rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
              Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

  
6. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének lakáscélú he-

lyi támogatásról szóló .…/2014.(….) Ör. számú rendeletére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
              Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
 

7. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkor-
mányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
…../2014.(...) Ör. számú rendeletére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
              Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  
 

8.   Javaslat lakások vásárlására és azoknak családok részére történő biztosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
              Dr. Vancsura István polgármester  
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9.  Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítására, valamint a Helyi Esély-

egyenlőségi Bizottság megbízási időtartamának meghatározására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
             Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  

 
10. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és 

kerti hulladék nyílttéri égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott 
légszennyezés csökkentésének szabályairól szóló …./2014.(….) Ör. számú rendeletére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
             Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  

 
11. Előterjesztés az Árpád Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosí-

tására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
             Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  

 
12. Előterjesztés Informatikai Szabályzat tárgyában 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
             Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  

 
13. Egyéb bejelentések 
 
14. Előterjesztés Hoffman Ferencné kérelme tárgyában (zárt ülés) 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
             Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  

 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Kérte fél 7-kor fejezzék be az ülést, mert minden kedves meghívottat szeretettel vár vacsorára. 
 
 
1.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés a 25/2014 (II.19.) Kth. határozat módosításával kapcsolatosan (ifj. 
Pásztor Gyula és felesége telekvásárlási kérelméhez kapcsolódó, az 1338-as hrsz-ú ön-
kormányzati tulajdonú közterület rendezése) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
             Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 
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Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Ismertette az előterjesztést. A forgalomképtelen nemzeti vagyon nem idegeníthető el. Ennek 
rendezését kellene megoldani. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Amit előzőekben hoztak határozatot, annyiban kellene kiegészíteni, hogy az ennek kapcsán 
felmerülő költségeket felvállalják. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérdése volt, hogy tudnak-e haladni az építkezéssel, amíg ez nem rendeződik? Év végével 
kell módosítani területrendezési tervet. Úgyis hozzá kell nyúlni. Néhány hónapot tudnak ezzel 
várni? Nem egészen érti, mert a Kun-Geo Kft. elkészített más változási rajzot, mint ami az 
eredeti volt. Csak az a gond, hogy a csere a kormányhivatal szerint egyenértékű az eladással. 
Nem lehet cserélni. Átminősíteni pedig csak szakhatóság hozzájárulásával lehet. 
 
Ifj. Pásztor Gyula, kérelmező: 
 
Az építkezést nem befolyásolja, év végéig tudnak várni, hogy a költség ne őket terhelje. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A rendezési tervvel tudnak várni, de majd a költsége felmehet akár 200.000,- forintra is. 
 
Ifj. Pásztor Gyula, kérelmező: 
 
A felmerülő költségekkel tisztába van. A földhivatalnál már 90.000 forintnál járnak. A terület-
rendezési tervet megvárják, annyival kevesebb lesz, viszont van ügyvédi költség és a többi, 
ami még felmerül. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási ügyintéző: 
 
A cseréről hozott határozatot vissza kell vonni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az előző határozatot, amit hoztak a csere tárgyában, azt vissza kellene vonni. A forgalomkép-
telen utat nem lehet csere alá vonni. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a határozat visszavonásának 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – 
nem fogadta el a határozat visszavonását. 
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Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Bársony Lajos hetek óta azzal küzdött, hogyan lehetne ezt megoldani és az a megoldás, hogy 
visszavonják a határozatot? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Kormányhivatal leírta világosan mi a teendő. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Ha a határozat visszavonását elfogadják, akkor azon köztisztviselők munkáját, akik ezen dol-
goztak, semmibe veszik. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A területrendezési tervet kell módosítani, amely 1-2 millió forintba kerül. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Pár hónappal ezelőtt érkezett egy kérelem Pásztor Gyulától és feleségétől. Ha azt a határoza-
tot visszavonják, amit akkor hoztak, hogy a területcserével egyetértenek, akkor milyen hatá-
rozatot hoznak helyette. Nem tehetik meg, mert akkor a kérelmet veszik semmissé. Vagy ne-
kik kellene visszavonni a kérelmüket, amit szintén nem fognak megtenni, mert igényt tartanak 
a területre. Csak az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet lehet elfogadni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem kevés összegbe fog kerülni, mert egyeztetni kell a megyével is. Nekik nem lenne sürgős, 
mert építkezni fognak. 
 
Ifj. Pásztor Gyula, kérelmező: 
 
Utána fog járni ennek az összegnek, hogy mennyibe kerülne a telekrendezés és ha nem eget 
rengető, véleménye szerint akkor inkább haladjon ez a dolog. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen, csak mivel útról van szó, számos szakhatóságot végig kell járni. Lajos lelkiismeretesen 
megcsinálta, de sajnos van egy kis probléma. 
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A határozatban nem szerepel, hogy ki fogja viselni a költségeket. E határozat szerint az ön-
kormányzat viselné. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Igen, de volt egy kiegészítés. 
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Ifj. Pásztor Gyula, kérelmező: 
 
A határozatban benne volt, hogy a felmerülő költségeket állják. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Előfordulhat ennek több millió forintos költsége is. Ezt is felvállalják? 
 
Ifj. Pásztor Gyula, kérelmező: 
 
Nem tud ebben döntést hozni, amíg nem tudja mennyi költséggel jár. Holnapra megpróbál 
utána járni és visszajelez ezzel kapcsolatosan. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Megköszönte. A lényeg, hogy útra nem lehet ingatlant építeni és ennek a területnek még út a 
művelési ága. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Nem lehetne egy hónappal eltolni a következő testületi ülésre, hogy további információhoz 
jussanak ezzel kapcsolatban? 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Véleménye szerint lehetne. Az a lényeg, hogy a Kormányhivatal lássa, ezzel foglalkoznak. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a határozat visszavonásának elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
10/2014.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a 
25/2014.(II.19.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága egyetértett a 
25/2014.(II.19.) sz. képviselő-testületi határozatot visszavonásával és ezt javasolja a Képvise-
lő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Mivel további költségek merülhetnek fel, a következő testületi ülésre elnapolják a döntést. 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a napirendi pont elnapolásának 
elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
114/2014.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Pásztor Gyula és felesége telekvásárlási kérelme elnapolása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Pásztor Gyula és felesége telekvásárlási kérelmének megtárgyalását elnapolta és ezt javasolta 
a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a napirendi pont elnapolásának elfogadását. 
 
A Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
11/2014.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága Pásztor 
Gyula és felesége telekvásárlási kérelme elnapolása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága Pásztor Gyula 
és felesége telekvásárlási kérelmének megtárgyalását elnapolta és ezt javasolta a Képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
 

Pásztor Gyula kérelmező 16:22 órakor távozott a bizottsági ülésről. 
________________________________________________________ 

 
 
2.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
             Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
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Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
A megállapodás módosítása Lakitelek és Nyárlőrinc jegyzőjével egyeztetésre került és a vég-
leges változat elküldésre került már a kormányhivatalba és javítva visszaérkezett. Azért most 
került kiosztásra, mert most kapta meg. A módosításokat ismertette a szakmai képviselettel is. 
A módosításban szerepel az időpontok módosítása, kikerült a jegyzői értekezlet, kikerült egy 
fejezet, ami a kapcsolattartókat határozza meg. A kiosztott anyagban 5. oldalon vagy a társu-
lás elnöke vagy írásban felhatalmazott tagja is vállalhat kötelezettséget, a 8. fejezet kikerült. A 
megállapodás módosításának feltétele még, hogyha a tagok a módosítást szükségesnek tartják, 
valamint van még egy módosítás: a családsegítés feladatai. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Elmondott néhány hibát, amelyeket javítani szükséges a holnapi társulási és testületi ülésre. 
Az elnök akadályoztatásáról szóló pont nem helyes, módosítani kell. 11.§ 3. pontban a társu-
lási tanács tagjai évente egyszer beszámolót adnak a testületnek. Véleménye szerint felesle-
ges. A 3. fejezet 5.§ a) pontjában is van hiba. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Azért lehet benne, mert nem minden település nagyközség. Nem gondolja, hogy nem vették 
észre. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
4. oldal a bizottságokról szól. A pénzügyi bizottság tagjaival kapcsolatban mondott el egy 
problémát, mert a bizottság tagjait a társulási tanács 2/3-ának kell alkotnia. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Az utolsó ülésen amin bent volt, nem is lehetne, hogy ő tagja legyen a bizottságnak, hanem a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökeinek kellene tagjának lennie a bizottságnak. Szó is 
volt róla, hogy módosítani fogják. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
A lakiteleki polgármester úr szóvá tette ezt és úgy gondolja, hogy ezt a bizottságot meg is 
lehetne szüntetni, mivel majdnem ugyanazon személyek alkotják a tagjait, mint a tanácsnak. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak Barna Sándor módosításának 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
115/2014.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulási Megállapodás 3. számú 
módosításának jóváhagyása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztéshez csatolt társulási megállapodás 3. számú módosításával egyetértett és ezt 
javasolta  a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak Barna Sándor módosításának elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
12/2014.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Szociá-
lis és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulási Megállapodás 3. számú módosításának 
jóváhagyása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az előterjesz-
téshez csatolt társulási megállapodás 3. számú módosításával egyetértett és ezt javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Lassan 1 órája ülnek itt a bizottságok és még csak a 2. napirendi pontnál tartanak. Sajnos az 
ex aljegyző asszony pontatlanságát javították ki nagy erőfeszítések árán. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Túlzásnak tartja ezt a kijelentést. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Jól mondta képviselőtársa, mind a két napirendi pont az ő nevéhez fűződik. 

_____________________________________________________ 
 
 
3.) Napirendi pont: 
  

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló ……/2014.(……..) Ör. számú rendeletére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
             Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
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Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
A bérbe adott földekről tudnak-e valamit. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nincs bérbe adott föld. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Véleménye szerint két malomba őrölnek, mert ezek nem az önkormányzat saját földjei, ha-
nem az adós földjei. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a 2013. évi zárszámadási rende-
let elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
116/2014.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tárgyá-
ban 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét megtárgyalta és elfo-
gadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a 2013. évi zárszámadási rendelet elfogadá-
sát. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
13/2014.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az ön-
kormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az önkor-
mányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testületnek. 

___________________________________________________ 
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4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. évi zár-
számadására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
              Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Jól gazdálkodtak a pénzükkel. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Legalább a mérleg pozitív. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a társulás 2013. évi zárszámadá-
sának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
117/2014.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. évi zárszámadása 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. évi zárszámadását megtárgyalta 
és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a társulás 2013. évi zárszámadásának elfoga-
dását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
14/2014.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Szociá-
lis és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. évi zárszámadása tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. évi zárszámadását megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testületnek. 

____________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
közterületek használatáról szóló 28/2013.(XII.20.) Ör. számú rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
              Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
A díjak nem voltak megfelelőek, ezeket kellett rendezni. Kérdése volt, hogy a kereskedelmi 
előkert mire vonatkozik. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Amikor kitelepülnek, például presszó elé, vagy ahol asztalok vannak. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Ott 500,- Ft/m2/hó, amit fizetni kell. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Igen, ilyen volt az alkalmi árusítás, búcsúsok és a cirkuszosok. A helyi termelők nem ide tar-
toznak. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Ha jön egy cirkusz, annak 50 m2-ig 500,- Ft/m2. Tehát 25.000,- Ft egy alkalom. Nem lesz 
sok? 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Valóban soknak tartja. 
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Valami elírásra került. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Az előterjesztésben a hivatal részéről egy javaslat fogalmazódott meg, de a bizottságok java-
solhatnak egyéb összeget. 
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Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Eddig például 3.000,- forintot fizetett a cirkusz és 3 napot töltött itt. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Kevés. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Legalább 200,- Ft-ra fel kellene emelni. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Az utolsónál nem megfelelően van megállapítva a díj, aránytalan, mert több területért keve-
sebbet fizetnének.  
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Nem jól mondja képviselőtársa. Ellentmondásos a két összeg. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
A rendelet tavaly decemberben lett elfogadva, így ahogyan most van, ő csak bizonyos pontok 
összegén, a 7-es, 10-es és 11-esen változtatott. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Igen, mert akkor is ki lett osztva ülés előtt és gyorsan elfogadták. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Bármin lehet változtatni, ez csak egy javaslat. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Ha m2-ben szeretnék megállapítani, akkor legyen abban, de egységesen kerüljön megállapí-
tásra. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
25 m2, kb. fele ennek az épületnek. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Egységesen állapítsák meg. 
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Így van, egységes legyen. 
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Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Javasolt a mutatványos tevékenységekre 250,- Ft/m2/nap.  
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Meg kell nézni, mert nehéz itt árulni. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Javasolta fix összegben meghatározni, például 5.000,- Ft/nap. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Azért álljunk meg egy szóra, mert még egy ilyen búcsú után az önkormányzat takarítja el a 
szemetet. Mielőtt pedig jönnek füvet nyírat. Minimum 10.000,- Ft/nap-ot javasolt. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Akkor ezen változtatni kell, mert idejön egy céllövöldés és fizet 10.000,- Ft-ot egy napra. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
11. pontban 50 m2 feletti területnél javasol 10.000,- Ft/nap összeget. 50 m2 alatti területbe 
pedig belefér a kisebb bódés.  
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Igazságot tenni nem lehet. Például idejön egy vattacukor árus. 
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Kb. 1 m2-en árusít. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A 2. pontba lehetne sorolni a céllövöldét. 
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Kíváncsi lenne, hogy teher és különleges járművek parkolásáért eddig mennyit fizettek be az 
önkormányzatnak? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nagyon egyszerű a válasz. Semmit. 
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Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Javasolta az alkalmi árusítást törlésre. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A 8. 9. és 10. pontok áthelyezését javasolt a 2. pontba. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a mozgóárusítást nem lehet kivenni. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Ha mozgójárművel jön valaki a faluba árulni, akkor a jegyzőhöz kellene engedélyt kérnie és 
fizetni. 10-es pontnál kihúzásra javasolta a m2 árakat, helyette lenne 10.000,- Ft/nap. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A 7. pontot ki lehetne húzni, mert idényárusításra (zöldség, gyümölcs stb.) ott a piac területe. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
A 9-es pontot nem lehet kihúzni, mert teljesen más kategória. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
A 10-es pontot sem, mert az is más kategória. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
A mozgóárusítót meg kellene kérdezni, hogy bejelentette-e az árusítás igényét és fizetett-e 
érte. Lehetne 1.000,- vagy 2.000,- Ft/nap. 
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A klasszikus mozgóárust nehéz leellenőrizni, mert közutat használ. Az úton megáll parkolni, 
amíg kiszolgál. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
1-2. pont változatlan marad, a 3. pont kihúzásra kerül, 4-6. pont marad, 7. pontba tartozik a 
céllövölde 250,- Ft/m2/nap. 8-10. pont marad, a 10. pont 50 m2 alatt 5.000,- Ft/nap, 50 m2 
felett 10.000,- Ft/nap, 11. pontból kihúzásra kerül a céllövölde, 12. pontban csak a sátorhely 
szó szerepelne 50,- Ft/m2/nap. Hatályba lépés június 1-től. 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a rendelet elfogadását a módosí-
tásokkal. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
118/2014.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a közterületek használatáról szóló 28/2013.(XII.20.) Ör. számú rendelet módosí-
tása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a közterületek használatáról szóló 28/2013.(XII.20.) Ör. számú rendelet módosítását megtár-
gyalta Bolláné Csernák Csilla által elmondott kiegészítéssel együtt javasolta a Képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a rendelet elfogadását a módosításokkal. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
15/2014.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a közte-
rületek használatáról szóló 28/2013.(XII.20.) Ör. számú rendelet módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a közterületek 
használatáról szóló 28/2013.(XII.20.) Ör. számú rendelet módosítását megtárgyalta Bolláné 
Csernák Csilla által elmondott kiegészítéssel együtt javasolta a Képviselő-testületnek elfoga-
dásra. 

_______________________________________________________ 
 
 

Dr. Taricska Tibor alpolgármester 17:10 órakor megérkezett a bizottsági ülésre. 
 
 

6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének la-
káscélú helyi támogatásról szóló ……/2014.(….) Ör. számú rendeletére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
              Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
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Dr. Puliusné Sárdi Mária, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Kérte, ne legyen benne az 5.000,- forint törlesztés. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Nincs benne csak az, hogy havi egyenlő arányban legyen visszafizetve, csak az előterjesztés 
tartalmazza. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
A kedvezményezettek körét bővítésre nem javasolta. 24 hónapra szeretné változtatni az itt 
tartózkodás idejét. Élettársi kapcsolat esetén nem javasolja a támogatás biztosítását csak há-
zasság fennállása esetén. A türelmi időt pedig változtassák meg 1 évre. Úgy gondolja ebből 
bevétele nem származik az önkormányzatnak.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Hozzákötik olyan feltételhez, hogy biztos legyen a visszafizetés. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Ingatlanra kell fedezet. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Eleve rengetegen jönnek segélyért és kölcsönért. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Lakástakarék-pénztári szerződést kell kötni, azzal, aki ezt felveszi. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Visszafizetési garanciát kell vállalnia. 
 
 

Kacziba Sándor, a bizottság tagja 17:23 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Eddig is úgy volt, hogy a jelzálogjog bejegyzésre került, majd, ha kifizette, utána törölték. 
 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A szociális törvényben van olyan, hogy kamatmentes kölcsönt is lehet felvenni a polgármester 
úr hatáskörében, ahol 1 év türelmi idő van meghatározva. 
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Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Nem arra a célra. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A költségvetésben ez már kétféle kölcsönt jelent. Ráadásul a polgármester hatáskörében van, 
amit szét is osztogattak. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Ebben igaza van képviselőtársának.  
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Az első lakáshoz jutási támogatás esetében a Képviselő-testületnek van hatásköre a döntés-
ben, míg a tipikus szociális segélyek elbírálása a polgármester úr hatásköre. A támogatási 
feltételek meghatározása miatt olyan kérelmezők is lehetnek, akik szociális támogatásban nem 
részesülhetnek, de ezt a támogatást megkaphatják. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Ezzel nincs gond, de megmarad-e a polgármester úr hatáskörében, hogy kamatmentes köl-
csönt adhat? 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Igen, megmarad, mert az egy másik rendelet. 
 

Dr. Puliusné Sárdi Mária, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Lehetne az életkort is változtatni. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Figyelembe kell venni, hogy egyre később házasodnak és vállalnak gyermeket a fiatalok. 
Képviselő-testület dönti el. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak elfogadásra, hogy 12 hónap he-
lyett 24 hónap bejelentett lakcímmel kell rendelkeznie a kérelmezőnek. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
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119/2014.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a lakáscélú helyi támogatásról szóló rendelet lakcímmel történő rendelkezése 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a lakáscélú helyi támogatásról szóló rendelet lakcímmel történő rendelkezését megtárgyalta és 
javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy 12 hónap helyett 24 hónap bejelentett 
lakcímmel kell rendelkezni a kérelmezőnek.  
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak elfogadásra, hogy 12 hónap helyett 24 hónap 
bejelentett lakcímmel kell rendelkeznie a kérelmezőnek. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
16/2014.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a lakás-
célú helyi támogatásról szóló rendelet lakcímmel történő rendelkezése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a lakáscélú 
helyi támogatásról szóló rendelet lakcímmel történő rendelkezését megtárgyalta és javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy 12 hónap helyett 24 hónap bejelentett lakcímmel kell 
rendelkezni a kérelmezőnek.  
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak annak elfogadását, hogy  élettár-
si kapcsolat helyett házastársi kapcsolatban kell élni a kérelmezőnek. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással 
– nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak annak elfogadását, hogy  élettársi kapcsolat 
helyett házastársi kapcsolatban kell élni a kérelmezőnek. 
 
Az Ügyrendi Bizottság igen szavazat nélkül – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással – nem 
fogadta el a javaslatot. 
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Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak annak elfogadását, hogy a tü-
relmi idő 2 év helyett 1 év legyen. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
120/2014.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a lakáscélú helyi támogatásról szóló rendelet türelmi idő rendelkezése tárgyá-
ban 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a lakáscélú helyi támogatásról szóló rendelet türelmi idő rendelkezését megtárgyalta és java-
solta a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy 2 év helyett 1 év legyen a kölcsön törlesztése 
előtti türelmi idő.  
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak annak elfogadását, hogy a türelmi idő 2 év 
helyett 1 év legyen. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
17/2014.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a lakás-
célú helyi támogatásról szóló rendelet türelmi idő rendelkezése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a lakáscélú 
helyi támogatásról szóló rendelet türelmi idő rendelkezését megtárgyalta és javasolta a Képvi-
selő-testületnek elfogadásra, hogy 2 év helyett 1 év legyen a kölcsön törlesztése előtti türelmi 
idő.  
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
A 7.§-ban 6 évre jegyez be jelzálogjogot, nem? 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási ügyintéző: 
 
Igen, valószínűleg elírás történt. 
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Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a rendelet elfogadását a módosí-
tásokkal. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
121/2014.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a lakáscélú helyi támogatásról szóló rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a lakáscélú helyi támogatásról szóló rendeletet a módosításokkal együtt megtárgyalta és java-
solta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a rendelet elfogadását a módosításokkal. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
18/2014.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a lakás-
célú helyi támogatásról szóló rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a lakáscélú 
helyi támogatásról szóló rendeletet a módosításokkal együtt megtárgyalta és javasolta a Kép-
viselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
……../2014.(…..) Ör. számú rendeletére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
              Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  

 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Kiegészítéseket várt. 
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Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
6.§ (1) bekezdését kötelező beletenni. A megüresedő és épülő lakásoknál az épülő lakásokat 
javasolta kivételre. 6.§ 6. pontba az van leírva, hogy ténylegesen tartózkodjon itt a kérelmező. 
Pontosan mit jelent ez? 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Például van egy lakóhelye és egy tartózkodási helye és mind a kettő Tiszaalpáron van. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
10.§ 12. pontjában van, hogy a bizottság elnöke vagy tagja lehet. Írják bele, hogy megbízott 
tagja lehet. 18.§ 1. pontban van 4 féle variáció. Itt 8-szorost akartak írni vagy az első ponthoz 
6-szorost is lehetne. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
A Képviselő-testületnek áll jogában erről dönteni. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
6-szorost javasolt. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
A törvény szerint biztosítani kell cserelakást. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Vissza kell vonni. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Nem lehet visszavonni. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
A 20.§ (1-3) bekezdéseket nem értette. 
 
 

(Hangzavar) 

 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Közben megbeszélték, hogy aki igényli a szociális alapon történő takarékosságot, tudjon gyűj-
teni legalább 5.000 forintot havonta vagy magasabb összeget. 
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Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Lehetne, valaki csak így tud gyűjteni. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Megdöbbenve tapasztalta, hogy többen is tartoznak a bérleti díj összegével, felül kellene vizs-
gálni és felszólítani a személyeket. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Annál is inkább, mert nincs szolgálati lakás, ahová be lehetne költöztetni valakit, aki éppen 
rászorul. Egyedül a Vidéki Erzsébet lakása lenne, de nem biztos, hogy beköltözhető állapot-
ban van. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Lehetne látni a listát. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Nyílt ülés keretében nem. Nem nézett át tételesen minden iratot, de van olyan személy, aki 
megdöbbentően sokkal tartozik. Felül kell vizsgálni. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak annak elfogadását, hogy a 4.§ 
(2) bekezdéséből az „és épülő lakások” kerüljön ki a rendeletből. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
122/2014.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidege-
nítéséről szóló rendelet 4.§ és az épülő lakások tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
rendeletet megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy a 4.§ és az épü-
lő lakások kerüljön ki a rendeletből. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak annak elfogadását, hogy a 4.§ (2) bekezdésé-
ből az „és épülő lakások” kerüljön ki a rendeletből. 
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Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
19/2014.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az ön-
kormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
rendelet 4.§ és az épülő lakások tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az önkor-
mányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendele-
tet megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy a 4.§ és az épülő laká-
sok kerüljön ki a rendeletből. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak annak elfogadását, hogy a 10. § 
(12) bekezdésébe bele kerül: melyet a bizottság elnöke vagy „megbízott tagja” vezet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
123/2014.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidege-
nítéséről szóló rendelet 10.§-ának módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
rendelet 10.§-ának módosítását megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra, 
hogy a (12) bekezdésébe bele kerüljön a „megbízott tagja” szavak. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak annak elfogadását, hogy a 10. § (12) bekez-
désébe bele kerül: melyet a bizottság elnöke vagy „megbízott tagja” vezet. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
20/2014.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az ön-
kormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
rendelet 10.§-ának módosítása tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az önkor-
mányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet 
10.§-ának módosítását megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy a 
(12) bekezdésébe bele kerüljön a „megbízott tagja” szavak. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak annak elfogadását, hogy a 18.§-
ában az összkomfortos lakás éves bérleti díj 6-szorosára módosuljon. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
124/2014.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidege-
nítéséről szóló rendelet 18.§-ának módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
rendelet 18.§-ának módosítását megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra, 
hogy az összkomfortos lakás éves bérleti díjat 6-szorosára módosítsa. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak annak elfogadását, hogy a 18.§-ában az 
összkomfortos lakás éves bérleti díj 6-szorosára módosuljon. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
21/2014.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az ön-
kormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
rendelet 18.§-ának módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az önkor-
mányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet 
18.§-ának módosítását megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy az 
összkomfortos lakás éves bérleti díjat 6-szorosára módosítsa.  
 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
22.§ ellentmondást tartalmaz. Elmondta miért. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Logikus, mert ha többet fizet hamarabb letelik a törlesztés. Össze lehetne egybe vonni az egé-
szet. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A 3. pontot nem lehet beleolvasztani. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A 10%-ot soknak tartja, de most már lementek a kamatok. A mindenkori jegybanki alapkamat 
összegének kellene lennie. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
A törvény 54.§-a leírja mit kell meghatározni. Kötelező erről rendelkezni. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A visszafizetést nem lehetne lecsökkenteni 15-ről 10 évre? 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak annak elfogadását, hogy a 22.§-
ban 10% helyett a mindenkori jegybanki alapkamat összege legyen meghatározva. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
125/2014.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidege-
nítéséről szóló rendelet 22.§-ának módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
rendelet 22.§-ának módosítását megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra, 
hogy 10% helyett a mindenkori jegybanki alapkamat összegére módosítsa.  
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak annak elfogadását, hogy a 22.§-ban 10% 
helyett a mindenkori jegybanki alapkamat összege legyen meghatározva. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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22/2014.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az ön-
kormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
rendelet 22.§-ának módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az önkor-
mányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet 
22.§-ának módosítását megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy 
10% helyett a mindenkori jegybanki alapkamat összegére módosítsa.  
 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Utolsó módosítás a 4.§ kiegészülne egy (3) bekezdéssel, amely tartalmazná, hogy az önkor-
mányzati lakás bérbeadásának feltétele - szociális helyzet alapján történő bérbeadás kivételé-
vel - lakástakarék-pénztári szerződés megkötése. 
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Összeget meg kell határozni. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Nem lehet, minimum 5.000.- Ft-ot kell fizetni. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Megmondják a banknál. 
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Nem biztos. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Nem csak lakásra lehet kötni, hanem felújításra is. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Nem köthet az üzletkötő olyat. Akkor írják bele a minimumot, 5.000,- forintot. 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak annak elfogadását, hogy az 
5.000,- forint/hó összegű lakástakarék-pénztári szerződést tartalmazza. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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126/2014.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidege-
nítéséről szóló rendelet lakástakarék-pénztári szerződése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
rendeletben az 5.000,- forint/hó összegű lakástakarék-pénztári szerződés megkötését javasolta 
a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak annak elfogadását, hogy az 5.000,- forint 
minimum törlesztést tartalmazza. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
23/2014.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az ön-
kormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
rendelet lakástakarék-pénztári szerződése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az önkor-
mányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet-
ben az 5.000,- forint/hó összegű lakástakarék-pénztári szerződés megkötését javasolta a Kép-
viselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Még lenne egy utolsó, a havi lakbér módosítása a mellékletben. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A mellékletnek az aktuális díjakat kellene tartalmaznia. Annak idején sem volt már szolgálati 
lakás, nincsen a lakástörvényben csak bérlakás. Tehát át kell dolgozni. Az itt lévő díjak egy 
albérlet árát nem fedezik még garázzsal sem. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A címek sem egyeznek. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Az Alkotmány u. 18. sz. nem valós, valószínűleg 16-os lenne. Meg kellene nézni, mert 14. 
szám az iskola. 
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Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 18:03 órakor kiment az összevont bizottsági ülés-

ről, így a jelenlévő Pénzügyi és Gazdasági bizottsági tagok létszáma: 5 fő, 
az Ügyrendi bizottsági tagok létszáma: 2 fő. 

 
Bolláné Csernák Csilla levezető elnök az ülésvezetés jogát átadta 
Barna Sándornak, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének. 

 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a rendelet elfogadását a módosí-
tásokkal. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
127/2014.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidege-
nítéséről szóló rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
rendeletet a módosításokkal együtt megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testületnek elfoga-
dásra. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a rendelet elfogadását a módosításokkal. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
24/2014.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az ön-
kormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az önkor-
mányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendele-
tet a módosításokkal együtt megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_______________________________________________________ 
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8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Javaslat lakások vásárlására és azoknak családok részére történő biztosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
              Dr. Vancsura István polgármester  

 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Két család is jelentkezett azzal a kéréssel, hogy szeretnének Tiszaalpáron letelepedni, de nincs 
pénzük vásárolni házat. Szeretnék, ha az önkormányzat megvásárolná és ők pedig törlesztő 
részletekben kifizetnék. Ki kellene ennek pontos feltételeit dolgozni. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság igen szavazat nélkül – 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodással 
– nem fogadta el a határozat-tervezetet. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság igen szavazat nélkül – 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – nem fo-
gadta el a határozat-tervezetet. 

________________________________________________________ 
 
 

Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 18:06 órakor visszajött az összevont bizottsági 
ülésre, így a jelenlévő Pénzügyi és Gazdasági bizottsági tagok létszáma: 6 fő, 

az Ügyrendi bizottsági tagok létszáma: 3 fő. 
 

Barna Sándor levezető elnök az ülésvezetés jogát átadta 
Bolláné Csernák Csillának, az Ügyrendi Bizottság elnökének. 

 
 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítására, valamint a Helyi 
Esélyegyenlőségi Bizottság megbízási időtartamának meghatározására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
             Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  

 



33 
 

Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak annak elfogadását, hogy a meg-
bízási idő 5 év legyen. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
128/2014.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága a Helyi Esélyegyenlőségi Bizottság megbízási idejének meghatározása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Helyi Esélyegyenlőségi Bizottság működésének idejét 2018. november 11. napjáig javasolta 
elfogadásra a Képviselő-testületnek, tekintettel arra, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program-
ban foglaltakat ötévente mindenképpen felül kell vizsgálni. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak annak elfogadását, hogy a megbízási idő 5 év 
legyen. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
25/2014.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Helyi 
Esélyegyenlőségi Bizottság megbízási idejének meghatározása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Helyi 
Esélyegyenlőségi Bizottság működésének idejét 2018. november 11. napjáig javasolta elfoga-
dásra a Képviselő-testületnek, tekintettel arra, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programban 
foglaltakat ötévente mindenképpen felül kell vizsgálni. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a program elfogadását a kiegé-
szítéssel. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
129/2014.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításának jóváhagyása tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítását megtárgyalta, és az előterjesztéshez csatolt 
módosított programot javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a program elfogadását a kiegészítéssel. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
26/2014.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program módosításának jóváhagyása tárgyában 
   
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program módosítását megtárgyalta, és az előterjesztéshez csatolt módosított 
programot javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_________________________________________________________ 
 
 
10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel 
okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól szóló …/2014.(..) Ör. számú rendele-
tére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
             Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  

 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
A katasztrófavédelmi igazgatóság felhívta a figyelmet, hogy nincs ilyen rendelete az önkor-
mányzatnak, ezért szükséges kidolgozni. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A (2) bekezdésben kizárólag péntek és szombati napokon lehet égetni. Javasolta ne csak ak-
kor lehessen égetni, hanem a hét minden napján vasárnap kivételével. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak annak elfogadását, hogy a hét 
minden napján - vasárnap kivételével – lehessen égetni. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
130/2014.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezé-
sekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól szóló rendelet égetési ideje 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel oko-
zott légszennyezés csökkentésének szabályairól szóló rendelet égetési idejét megtárgyalta és 
javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy a hét minden napján - vasárnap kivételé-
vel – lehessen hulladékot égetni. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak annak elfogadását, hogy a hét minden napján 
- vasárnap kivételével – lehessen égetni. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
27/2014.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az avar 
és kerti hulladék nyílttéri égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott 
légszennyezés csökkentésének szabályairól szóló rendelet égetési ideje tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az avar és ker-
ti hulladék nyílttéri égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszeny-
nyezés csökkentésének szabályairól szóló rendelet égetési idejét megtárgyalta és javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy a hét minden napján - vasárnap kivételével – lehes-
sen hulladékot égetni. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a rendelet elfogadását a módosí-
tással. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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131/2014.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezé-
sekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól szóló rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel oko-
zott légszennyezés csökkentésének szabályairól szóló rendeletét a módosításokkal együtt 
megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a rendelet elfogadását a módosítással. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
28/2014.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az avar 
és kerti hulladék nyílttéri égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott 
légszennyezés csökkentésének szabályairól szóló rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az avar és ker-
ti hulladék nyílttéri égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszeny-
nyezés csökkentésének szabályairól szóló rendeletét a módosításokkal együtt megtárgyalta és 
javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_________________________________________________________ 
 
 
11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az Árpád Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
             Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  

 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Azért volt szükséges a módosítás, mert nem volt egyértelmű, ki az, aki ingyen használhatja a 
művelődési házat. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
A 3-as és 4-es fejezet került módosításra. 
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Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Már erről volt szó. Módosító javaslata, hogy a képviselő-testület döntsön róla ki használhatja. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Tehát ne a polgármester úr döntse el ki használhatja a művelődési házat. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
De ha valaki idejön vendégségbe és használni akarja, akkor annak feltételei maradjon benne a 
szabályzatba. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Valamelyik otthon táncosai is rendszeresen ide járnak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Pax otthon táncosai időnként készülnek itt fellépésre. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak Győri István módosítását, hogy 
a képviselő-testület döntsön arról ki használhatja a művelődési házat. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak Győri István módosítását, hogy a képviselő-
testület döntsön arról ki használhatja a művelődési házat. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 1 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – nem fogad-
ta el a javaslatot. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a Művelődési  Ház Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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132/2014.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Árpád Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, 
mint fenntartó megtárgyalta az előterjesztés mellékletét képező Árpád Művelődési Ház Szer-
vezeti és Működési Szabályzatát, és azt az előterjesztés szerint változatlan tartalommal java-
solta a Képviselő-testületnek elfogadásra, 2014. május 1-i hatállyal. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a Művelődési  Ház Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
29/2014.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az Ár-
pád Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága, mint fenntar-
tó megtárgyalta az előterjesztés mellékletét képező Árpád Művelődési Ház Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatát, és azt az előterjesztés szerint változatlan tartalommal javasolta a Képvi-
selő-testületnek elfogadásra, 2014. május 1-i hatállyal. 

_____________________________________________________ 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Informatikai Szabályzat tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
             Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  

 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak az Informatikai Szabályzat elfo-
gadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
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133/2014.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Informatikai Biztonság Szabályzata 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Informatikai Biztonság Szabályzatát megtárgyalta és 
javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak az Informatikai Szabályzat elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
30/2014.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága Tiszaal-
pár Nagyközségi Önkormányzat Informatikai Biztonság Szabályzata tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Informatikai Biztonság Szabályzatát megtárgyalta és javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________________ 
 
 
13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések 
 

a) Tiszaalpári Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség beszámolója 

 

Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Kiegészítésként elmondta, hogy polgármester úrék arról szavaztak, hogy előterjesztés készül-
jön arról, hogy felvehetik-e a pénzt.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Érdekes dolgok történnek. Úgy tudja ő volt ott, nem pedig más. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Törvény alapján sem lehet azt a pénzt odaadni a két önkormányzatnak a magyar állam tudta 
nélkül. Annyi lesz kifizetve, amit a magyar állam jóváhagy. Azt mondta Dr. Csernus Tibor 
csak annyi történt, hogy dolgozzák ki. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Van egy bizottság ahol a két önkormányzat többségben van. A magyar állam nem képviseltet-
te magát. Szavazás történt a tekintetbe, hogy 3 millió forintot vegyenek ki. A réti utak javítá-
sát fogják elvégezni. A magyar állam soha semmibe nem fizetett. 1 millió bent marad a részé-
re. Tibornak egy dolga van, hogy egy döntést végrehajtson. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Amíg a magyar állam nem bólint rá, addig nem lehet kifizetni az önkormányzatnak és Tisza-
sasnak. Azt mondta Tibor, ez vitán felül áll. 
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Terület alapon hozzák a döntéseket, ha a döntés megvan, akkor érvényes. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Nem szavaztak róla, csak arról, hogy dolgozzák ki. 
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Az már probléma. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tiszaalpár, gyakorlatilag a Kft., 2 millió forintból elvégez egy munkát. El kellene dönteni 
mikor kit képviselnek. Nem a magyar államot kell képviselni. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Szeretné, ha jegyzőkönyve kerülne, hogy ő hiába ül ott a közösségi tárgyaláson, mert szavaza-
ti joggal nem rendelkezik, mert szavazati jogát megvonta a polgármester. A felelősség a pol-
gármestert illeti, nem őt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Bevétel volt 253.000,- Ft. Két komoly nagy tételből tevődik össze, az egyik a 140 hektár be-
vételéből, ami évi 69.000,- Ft, a másik Dr. Csernus ügyvéd úr megnyerte a pert a Nemzeti 
Parkkal szemben, a holtág kiterjesztésével kapcsolatosan. Ennek perköltsége jött ide, valamint 
volt egy szerződés is. Kérdése volt, hogy a szemétszállítási díj bejön-e? Utána kellene nézni. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a beszámoló elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
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134/2014.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség 2013. évi beszámolója tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség 2013. évi beszámolóját megtárgyalta és java-
solta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a beszámoló elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
31/2014.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Tisza-
alpári Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség 2013. évi beszámolója tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Tiszaalpári 
Holt-Tisza Tulajdonosi Közösség 2013. évi beszámolóját megtárgyalta és javasolta a Képvi-
selő-testületnek elfogadásra. 
 
 
 

b) épületenergetikai pályázat 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Épületenergetikai pályázathoz kapcsolódik. Nyert a pályázat, a projektmenedzsmentet kellene 
megválasztani. Valamint azt, aki a közbeszerzését lebonyolítja a pályázatnak. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak az épületenergetikai pályázathoz 
kapcsolódó munkák elvégzésével a B&W Tender Plusz Kft. megbízásának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
135/2014.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az épületenergetikai pályázat tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az épületenergetikai pályázattal kapcsolatosan a projektmenedzsment, PR feladatok, valamint 
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a közbeszerzés ellátásával a B&W Tender Plusz Kft. megbízását javasolta a Képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak az épületenergetikai pályázathoz kapcsolódó 
munkák elvégzésével a B&W Tender Plusz Kft. megbízásának elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
32/2014.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az épü-
letenergetikai pályázat tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az épület-
energetikai pályázattal kapcsolatosan a projektmenedzsment, PR feladatok, valamint a közbe-
szerzés ellátásával a B&W Tender Plusz Kft. megbízását javasolta a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Kérdése volt, hogy lesz-e lomtalanítás? Mert a számítógépeket az utcára dobálják kifelé. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyelőre ilyen hulladékot Kiskunfélegyházán gyűjtenek. 
 
 
 

c) Kossuth Lajos utca néven nyilvántartott közterület nyomvonal rendezése 

 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Nem tárgyalnak róla, elnapolják a következő testületi ülésre. 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a napirendi pont elnapolásának 
elfogadását a képviselő-testületi ülésre. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
136/2014.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 2008/1 hrsz.-ú, Kossuth Lajos utca néven nyilvántartott közterület nyomvonal 
rendezése elnapolása tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2008/1 hrsz.-ú, Kossuth Lajos utca néven nyilvántartott közterület nyomvonal rendezése 
napirendi pont tárgyalását elnapolta a képviselő-testületi ülésre. Javasolta a Képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a napirendi pont elnapolásának elfogadását a 
képviselő-testületi ülésre. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
33/2014.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a 2008/1 
hrsz.-ú, Kossuth Lajos utca néven nyilvántartott közterület nyomvonal rendezése elna-
polása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a 2008/1 
hrsz.-ú, Kossuth Lajos utca néven nyilvántartott közterület nyomvonal rendezése napirendi 
pont tárgyalását elnapolta a képviselő-testületi ülésre. Javasolta a Képviselő-testületnek elfo-
gadásra. 
 

__________________________________________________ 
 

 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt és több nyílt ülés keretében tárgyalandó napirendi pont 
nem volt, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Ügyrendi Bizottság 18:39 órakor zárt 
ülés keretében folytatta tovább munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 
 
                       /:  Barna Sándor  :/                                           /:  Bolláné Csernák Csilla  :/ 
      a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke                     az Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
 
 
 

/:  Dr. Puliusné Sárdi Mária  :/ 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tagja 

 
 


