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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 2459/2014. 
 
 
 

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. június 03-án tartott összevont 
üléséről. 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Barna Sándor a bizottság elnöke, 
  Győri István, Kacziba Sándor, Kiss Lajos, 

Dr. Puliusné Sárdi Mária, Dr. Vancsura Zoltán (6 fő) 
Dr. Menyhárt Anett jegyző 
Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
Dr. Vancsura István polgármester 

 
Külön megjelentek: Ballabásné Somkuti Anita óvónő 
 Boris Ferenc közterület-felügyelő 

Hamzáné Lakó Judit Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 
képviselője 

 Kerekes András hangtechnikus 
 Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Magony János r.hdgy. megbízott KMB alosztályvezető 
 Mizere Krisztián r.zls. körzeti megbízott 
 Molnár István belső ellenőr 
 Novák Imréné óvónő 
 Ódor Eszter pályázó 
 Palásti Viktor Gondozási Központ vezető 
 Somkuti Márta 
 Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 
 Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
 Timafalvi László r.alezr. kapitányságvezető 
 Török Józsefné 
 Török Roland r.zls. körzeti megbízott 
 Vajda Márta egyesületi vezető 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tag:  Bolláné Csernák Csilla, Dr. Csernus 
Tibor 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Török Annamária 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 16:11 órakor, hogy a bizottság 6 fővel 
határozatképes. Bolláné Csernák Csilla és Dr. Csernus Tibor jelezték, hogy később érkeznek. 
Külön köszöntötte jegyző asszonyt, aki majdnem 2 év után GYED-ről tért vissza a hivatalba. 
Köszöntötte aljegyző asszonyt is, akinek gratulált a hétvégén kötött házasságkötéséhez. A 
jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Puliusné Sárdi Máriát. Megkérdezte Dr. Puliusné Sárdi 
Máriától elfogadja-e a felkérést? 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Igen, elfogadta. 
 
 

Dr. Taricska Tibor alpolgármester 16:12 órakor megérkezett a bizottsági ülésre. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A 2. választás is lezajlott, az európai uniós választáson 61,99 %-ot ért el a FIDESZ, megkö-
szönte a tiszaalpári lakosoknak, hogy kiálltak a FIDESZ mellett. 
 
 

Bolláné Csernák Csilla 16:13 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 

A napirendi pontok között szerepel egy rendelettervezet, amit hatályon kívül kell helyezni, 
könyvtár alapító okiratának módosítását ismét el kell fogadni, ezen kívül van egy tájékoztató 
a könyvtár pályázatról és az iskola Pejtsik hagyatékkal kapcsolatos napirendi pontja. Napiren-
den van még egy közszolgáltatási szerződés, gimnáziumokkal kötött megállapodások, Telepü-
lésgazdálkodási Kft. éves beszámolójának elfogadása, Kossuth utcai ingatlan rendezése, 
rendőrség beszámolója. Az 1. napirendi pont zárt ülés, amely a védőnői pályázatról szól. Pol-
gármesteri Hivatal belső ellenőrzési tervének módosítását is tárgyalni kell. Egyik napirend 
pont az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesülethez történő csatlakozás lehetősége, vala-
mint köszönetnyilvánítás Török Józsefnének. Továbbá a Gondozási Központ 3 db napirendi 
pontja, javaslat családi napközire és a könyvtár 2 db napirendi pontja. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
  
Kérdése volt, hogy zárt ülés a végén lesz-e? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Igen. Valamint felhívta képviselőtársai figyelmét, csak akkor szóljanak hozzá a napirendi 
pontokhoz, ha valóban mondanivalójuk van. 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a napirend pontokat és azok 
sorrendiségét. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta 
a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok:  
 
1. Védőnői állásra beadott pályázat elbírálása (zárt ülés) 

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

 
2. Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési tervének mó-

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

Molnár István belső ellenőr 
 
3. Előterjesztés Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesülethez való csatlakozásra 

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

Dr. Vancsura István polgármester 
 
4. Köszönetnyilvánítás Török Józsefnének a gobelin képekért 

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

 
5. Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó, illetve a 

Gondozási Központ önállóan működő költségvetési szerv között gazdálkodással kapcso-
latos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás módosításáról  
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője 
 
6. Előterjesztés a Gondozási Központ Szakmai Programjának, Szervezeti és Működési Sza-

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

Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője 
 
7. Tájékoztató a Gondozási Központ 2013. évi munkájáról 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó:   Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője 
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8. Javaslat családi napközi létrehozására 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

dr. Menyhárt Anett jegyző / Borvák Erzsébet aljegyző 
 
9. Beszámoló Tiszaalpár Nagyközség közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Timafalvi László rendőrkapitány 
Kacziba Sándor Polgárőrség Elnöke 

 
10. Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár alapító okiratá-

nak módosítása tárgyában 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 
 

11. Tájékoztató a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár szakmai eszközfej-
lesztése és korszerűsítésére c. pályázat eredményéről 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

 
12. Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában az óvodai étkeztetés tapasztala-

tairól, valamint a 2014/2015. nevelési év előkészületeiről, létszámtúllépés engedélyezésé-
ről; az óvodai nyári szünet idejéről és a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújí-
tási feladatokról 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Kiss Mária óvodavezető 
 
13. Előterjesztés Tiszaalpári Falunapok 2014 programsorozatának egyes rendezvényeire 

Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 
Kerekes András hangtechnikus 

 
14. Előterjesztés „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági 

Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági Regioná-
lis Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai számára közszol-
gáltatási szerződés keretében, továbbá a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer 
keretében megvalósult létesítmények üzemeltetése a vagyonkezelővel megkötött bérleti 
szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatal-
ára 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:   Barna Sándor elnök 

 
15. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezettel 

kötött szerződés felmondására 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor  elnök 
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16. Tájékoztató várossá nyilvánítás 2015. évi lehetőségének tárgyában 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

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

908/21 helyrajzi számú ingatlanokon öntözőkutak létesítése tárgyában 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Sváb- Kovács Dániel vagyongazd. ügyintéző 
 
18. Előterjesztés a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a Tiszaalpári Faluvédő- és Szé-

pítő Egyesület között megkötendő megállapodás tárgyában 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Vajda Márta, az egyesület elnöke 
Sváb- Kovács Dániel vagyongazd. ügyintéző 

 
19. Előterjesztés a 6066 Tiszaalpár, Deák F.u. 80. sz. 1528, 1529, 1530, 1531 és 1532/1 hrsz.-

ú ingatlanok értékbecslésének tárgyában 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Sváb- Kovács Dániel vagyongazd. ügyintéző 
  
20. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő 779 hrsz.-ú ingat-

lan értékesítésre kijelöléséről 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Sváb-Kovács Dániel vagyongazd. ügyintéző 
 
21. Előterjesztés 1147 helyrajzi számú, Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában 

lévő ingatlan árverési hirdetményének tervezetéről 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Sváb-Kovács Dániel vagyongazd. ügyintéző 
 
22. Előterjesztés a Tiszaalpár belterületén fekvő 1760, 1761 és 1762 helyrajzi számú, 6067 

Tiszaalpár, Bokrosi utca 12.,14., és 16. házszámú ingatlanok kisajátítása és 6066 Tiszaal-
pár, Damjanich János utca 3. elbirtoklása tárgyában 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Sváb- Kovács Dániel vagyongazd. ügyintéző 
 
23. Előterjesztés a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonába került 1392 hrsz-ú és 

432 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok jövőbeli hasznosításának módjáról 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Dr. Vancsura István polgármester 
     Sváb- Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
24. Előterjesztés 0274/15 hrsz-ú Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő 

mezőgazdasági területre benyújtott vételi ajánlat tárgyában 
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Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Dr. Vancsura István polgármester 
   Sváb- Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
25. Előterjesztés a Vasútállomástól a Tüzép bejáróig terjedő területen, valamint a Bokrosi 

utca melletti 1766 hrsz.-ú ingatlanokon kivágott fák pótlására, a kivágott fák törzsének 
elkorhasztására 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Borvák Erzsébet aljegyző 
 
26. Előterjesztés a Kecskeméti Bolyai János Gimnáziummal való együttműködési megállapo-

dás megkötése tárgyában az iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Borvák Erzsébet aljegyző 
 
27. Előterjesztés a választással kapcsolatos informatikai feladatok ellátására 

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

Borvák Erzsébet aljegyző 
 
28. Előterjesztés a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásra 

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

Borvák Erzsébet aljegyző 
 
29. Előterjesztés feladat ellátási szerződés megkötésére a bölcsődei ellátás vonatkozásában 

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

Borvák Erzsébet aljegyző 
 
30. Tájékoztató IDEA 2014 Tiszaalpár nemzetközi kiállítás köszönőleveléről 

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

 
31. Előterjesztés a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására 

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

 
32. Előterjesztés a településen lévő közkutak és egyéb ingatlanon lévő kutak szükségességé-

nek felülvizsgálata tárgyában 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 
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Zárt ülés 
 
33. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés megyei kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásáról szóló 5/1996.(IV.05.) Kgy. számú rendelete alapján kitüntetési javaslat-
ra 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

 
34. Előterjesztés önkormányzati lakás használati díj befizetésének elmaradása, valamint bérle-

ti díj hátralék miatt a lakás, illetve helyiség önkormányzat részére történő átadására fel-
szólítás tárgyában 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Borvák Erzsébet aljegyző 
 
35. Japánban tanuló diák tájékoztatója tanulmányairól, továbbá támogatás iránti kérelem 

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

 
36. Mészáros Mária támogatási kérelme 

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

 
37. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok csator-

nahálózatra történő rákötése tárgyában  
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

 
38. Előterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskolának a Pejtsik hagyaték terhére beszer-

zett infokommunikációs eszközök használatba adásáról szóló szerződés tervezetéről 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

 
39. Előterjesztés az FBN-NP Nonprofit Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződés tárgyában 

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

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint az Ügyrendi Bizottsága  
összevont ülés keretében folytatja tovább munkáját. 

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

dásának 4. számú módosítása tárgyában 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:   Barna Sándor elnök 

 
41. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2014.(hó.nap.) Ör. számú önkormányzati rendelettervezete a települési szilárd hulla-
dékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított, egységes szerkezetbe 
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foglalt 9/2008.(IX.19.) Ktr. számú rendelet, a 25/2010. (XII.22.) Ktr. számú rendelet, va-
lamint a 25/2011. (XII.14.) Ktr. sz. rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:   Barna Sándor elnök 

 
42. Egyéb bejelentések 
 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 16:20 órakor zárt ülés keretében 
folytatta tovább munkáját. 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 16:27 órakor nyílt ülés keretében 

folytatta tovább munkáját. 
 
 

2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési ter-
vének módosítására 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztés lényegét. 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Három plusz feladat keletkezett, szükséges volt felvenni a programba. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a módosítás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
140/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési tervének módosí-
tása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2014. évi 
belső ellenőrzési tervének módosítását az előterjesztésben foglaltakkal - a megtárgyalást kö-
vetően - változtatás nélkül. 

_____________________________________________________ 
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3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesülethez való csatlakozásra 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Köszöntötte az egyesület képviselőjét. Évente 550.000 forintot 
kellene tagsági díjat fizetni. 
 
Hamzáné Lakó Judit, Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület képviselője: 
 
Elmondta, erre az évre már csak féléves tagdíj vonatkozik. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem olyan régen abban maradtak, hogy csatlakoznak a kistérségi társuláshoz. Kérdése volt, 
hogy ez a csatlakozás megtörtént-e? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Időközben megjelent egy határozat, amely a járásokat nevezte meg kistérségeknek. A pénz a 
járásokhoz került leosztásra, de papíron Tiszaalpár Kiskunfélegyházához tartozik.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem tudja miért kell ehhez kapcsolódni. Tiszaalpár egyáltalán nem érdeke, egyes vállalko-
zóknak és polgármester úrnak biztosan van hozzá érdeke, a lakosságnak nincs.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérte arról beszéljen képviselőtársa támogatja vagy sem. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem támogatja, ezt szeretné elmondani. Ki a vezetője ? 
 
Hamzáné Lakó Judit, Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület képviselője: 
 
Még mindig a kecskeméti polgármester. Kecskemét és a Tiszakécskei járás összefogásáról 
van szó. Úgy gondolja Tiszaalpárnak érdemes odafigyelnie a megyeszékhelyre és közvetlen 
környezetére és ez az egyesület fórumokat szervez, ahol rendszeresen találkozhatnak az egyes 
települések képviselői a fejlesztéseket egyeztetetése céljából. A kecskeméti önkormányzat 
mindig nagyon jó támogatást tudott adni a kistelepüléseknek. Készülnek a jövőre is 14-20-as 
időszakra, próbálnak élen járni. Budapesttel is kapcsolatban állnak piacra jutás vonatkozásá-
ban. Haladó gondolkodású egyesületről van szó, mindig tudnak jó programokat, projekteket, 
fejlesztéseket behozni a térségbe, amely minden település előrehaladásához hozzájárul.  
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Abban látja a problémát, hogy nem egyféleképpen látják el a térségek fejlesztéséhez történő 
hozzájárulást. A polgármestereknek érdekeik fűződnek hozzá. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nagyjából akkor fél millió forintról van szó. Kérte, említsen egy jó eredményt vagy egy pá-
lyázatot. 
 
Hamzáné Lakó Judit, Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület képviselője: 
 
A tanyapályázaton 2012-ben 45 milliót nyertek, tavaly pedig 12 milliót. A helyi termék mar-
keting vonatkozásában nagyot léptek előre. Van egy honlap a háztájit az asztalra honlap, ahol 
felsorakoztatták a helyi termelőket és kézműveseket. A helyi termékeket webáruházon keresz-
tül is meg lehet vásárolni. Árukiadó pontokat kis üzleteket indítanak el. Piacot hoztak létre, 
ahol ezeket a termékeket meg lehet vásárolni. A hungaricum fórum kapcsán a Hírös hét kere-
tén belül a helyi értéktárak munkáját fogják segíteni. Itt létesült-e már egy helyi értéktár bi-
zottság. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nincs, küzdött érte kb. fél éven keresztül, de  hiába. 
 
Hamzáné Lakó Judit, Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület képviselője: 
 
Bízik benne,ez is előtérbe kerül. Ezekre az ügyekre is lehet projekteket nyerni a következő 
időszakban, amelyhez szakmai segítségnyújtást tudnak adni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottság tagjainak figyelmét hívta fel, hogy a tiszakécskei járás valamennyi települése tag-
ja ennek az egyesületnek, nem hiába hívták fel rá a figyelmet. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A most meglévő tagoknak mennyi a létszáma? 
 
Hamzáné Lakó Judit, Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület képviselője: 
 
173.000 fős a kistérségük. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Meglévő boltokról, működő üzletekről beszélt? 
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Hamzáné Lakó Judit, Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület képviselője: 
 
Nem, most fognak megnyílni. Árukiadó pontok lesznek. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Piac jellegűek? 
 
Hamzáné Lakó Judit, Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület képviselője: 
 
Úgy szeretnék, hogy meglévő boltokban helyeznének el különböző pultokat. Nem önálló bol-
tokat szeretnének nyitni. Például Kecskeméten a cseh pékségben lesz árukiadó pont. Budapes-
ten pedig a magyar tanyasi termék boltokban. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megköszönte a kiegészítést. 
 
Szavazásra bocsátotta az egyesülethez történő csatlakozás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással – 
nem fogadta el a csatlakozás lehetőségét. 
 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Nincs meg az egyszerű többségi szavazat, majd a képviselő-testület eldönti a holnapi ülésen. 
 

Hamzáné Lakó Judit, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület képviselője 
16:42 órakor távozott a bizottsági ülésről. 

_____________________________________________________ 
 

 
4.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Köszönetnyilvánítás Török Józsefnének a gobelin képekért 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Két képet ajánlott fel az önkormányzatnak Török Józsefné, amelyeket a teremben ki is állítot-
tak. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Javasolna számára 20.000 forint pénzbeli jutalmat, hiszen nem kevés pénzt áldozott a kiállítás 
megszervezéséért. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nettó vagy bruttó összegben? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nettó összegben. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Győri István módosításának elfogadását 20.000,- Ft egyszeri támogatás 
biztosításáról. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot. 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
(1 fő nem szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
141/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Gobelin Kiállítás megszervezéséért, Török Józsefné anyagi támogatása tár-
gyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy köszönetét fejezze ki Török Józsefnének, 
aki szakmai segítséget nyújt a gobelin kiállítások megszervezéséhez. Külön köszönetét fejez-
ze ki a Képviselő-testület az önkormányzatnak ajándékozott gobelin képekért, melyek Magya-
rország, illetve Tiszaalpár címerét ábrázolják.  
 
 
Török Józsefné: 
  
Köszöni szépen és köszöni a lehetőséget is a többiek nevében. 

_____________________________________________________ 
 

 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó, 
illetve a Gondozási Központ önállóan működő költségvetési szerv között gazdálkodással 
kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás módosí-
tásáról  
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője 
 



 
14 

 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Hozzászólásokat várt. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
3. oldalon a 4/a. pontban véleménye szerint többlet keletkezett, tehát a vezetőnek lehetősége 
nyílott a pénzzel való csoportosításra. A térítési díjat megemelték 25%-al. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Mi a lényege a módosításnak? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Van egy rendelet, ami miatt módosítás szükséges, átvezették a hivatal nevének változását is. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a módosítás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül  
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
142/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó, illetve a 
Gondozási Központ önállóan működő költségvetési szerv között gazdálkodással kapcso-
latos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás módosítása 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó, illetve a Gondozási 
Központ önállóan működő költségvetési szerv között gazdálkodással kapcsolatos munkameg-
osztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás módosítását megtárgyalta és azt a 
határozat melléklete szerinti egységes szerkezetben elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek. 

_____________________________________________________ 
 

 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Gondozási Központ Szakmai Programjának, Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatának módosítására 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Neki úgy tűnik, hogy 15 év után kerül eléjük, aminek már koráb-
ban kellett volna.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Nem. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Hol főztek hétvégén? 
 
Palásti Viktor, Gondozási Központ vezető: 
 
Az otthonban. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az idősekről való gondoskodás nem kötelező az önkormányzatnak, de a szociális étkeztetés 
igen. Nem gazdaságosan működik a házi segítségnyújtás, a rezsiköltséget ráterhelik a gondo-
zottakra. Semmi értelme sincs, hogy 25%-al megemelték még a térítési díjakat. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Képviselőtársa tévedésben van, ezek általában nonprofit jellegűek, ami azt jelenti, hogy a 
fenntartó részéről további adminisztrációt jelent, hogy működni tudjon. Nem igazán érti mi 
alapon beszél arról, hogy profitot termelnek. Komoly fogalmi tévedéseket vélt felfedezni. 
 
Palásti Viktor, Gondozási Központ vezető: 
 
A Gondozási Központnak 3 szakfeladata van, ezeknek külön-külön költségvetése van. Van 
külön kiadási és bevétel oldala. Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás, ha veszteséges lenne, 
az idősek otthona szakfeladathoz nem tartozik, mert külön költségvetése van. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a szakmai program módosításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
143/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a Gondozási Központ Szakmai Programját, 
amely az alábbiak szerint került módosításra: 
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A II. rész 1. és 2. pontja helyébe az alábbi lép: 
 

II. rész Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükség-
letei 
 

1. Alapszolgáltatások: 
 
Az alapszolgáltatást igénybe vevő demográfiai jellemzői a következők: 
 

Életkor 
A település 
lélekszáma 

A szolgáltatást 
igénybe vevő fő 

Az igénybevevők 
száma a lélekszámhoz 

viszonyítva (átl.) 
Kiskorú 957 - - 
Nagykorú 4157 92 2,2 
Összesen 5114 92 2,2 

 
Az alapszolgáltatást igénybe vevők szociális jellemzői: 
 

Szociális jellemző Fő (átl.) 
Időskorú 65 
Pszichiátriai beteg 9 
Fogyatékos személy 5 
Szenvedélybeteg 6 
Egészségi állapota miatt rászoruló személy 6 

 
 

2. Szakosított ellátás – idősek otthona 
 

Életkor Fő (átl.) 
18-59 év 4 
60-79 év 9 
80 év felett 12 

 
Az intézmény ellátottjainak szociális jellemzői: 
 

Szociális jellemző Fő (átl.) 
Nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, akik ápolásra, 
gondozásra szorulnak 

16 

18. életévüket betöltött személyek, akik betegségük 
miatt nem tudnak önmagukról gondoskodni 

5 

Demens betegek 4 
 

 
A III. rész 2. pont ötödik és hatodik bekezdésében az ápolási terv tartalmára vonatkozó rész 
törölve. 
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A III. rész Szakosított ellátás cím 2. pont 9. és 10. bekezdésében az ápolási terv tartalmára 
vonatkozó rész törölve. 
 
A IV. rész 1. pont harmadik bekezdésében az egyszerűsített előgondozásra vonatkozó rész 
törölve. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a szervezeti és működési szabályzat módosításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
144/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tár-
gyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a Gondozási Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, amely az alábbiak szerint került módosításra: 
 
Az I. 1.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
I. Általános Rész 

1.5. Tevékenységi kör: 

Szakfeladat szám Megnevezés Vonatkozó jogszabály 
107051 étkeztetés 1993. évi III. törvény 

1/2000. (I. 07.) SzCsM. rend. 
9/1999.(XI. 24.)SzCsM. rend. 
29/1993. (II. 17.) Korm. rend. 
36/2007.(XII. 2.) SzMM rend. 

107052 házi segítségnyújtás 
102021 Időskorúak, demens betegek 

tartós bentlakásos ellátása 

 

Az 1.12. pont kiegészül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek 
a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelettel. 
 
A III. rész A2. pontjában, IV. rész B1. pontjában a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
Konyha elnevezés helyébe Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Konyha elnevezés lép. 
 
A IV. rész B1. pont Szociális gondozó című rész második bekezdésének első mondata töröl-
ve. 
 
A IV. rész 3.1. pontja kiegészül  az ellátottak részére készült tájékoztatóval. 
A IV. rész 3.1. pontjában az intézményi SZMSZ szövegrész törölve. 
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Az V. rész intézményi megállapodásai címben az 3. bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 

• Együttműködési megállapodás a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a Gondo-
zási Központ között a Gondozási Központ melegítő konyháján hétvégén és ünnepnap-
okon történő főzés lebonyolítására.  

 
Az SZMSZ V. részében az intézmény szabályzatok felsorolása kiegészül a Munkaruha Sza-
bályzat, valamint a Belső utasítás a veszélyhelyzet kezeléséről szóló szabályzat feltüntetésé-
vel. Elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 

_____________________________________________________ 
 

 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a Gondozási Központ 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó:   Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a tájékoztatót. Mivel nem történt hozzászólás és szavazni nem kell, a napirendi 
pont tárgyalását lezárta. 

_____________________________________________________ 
 

 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Javaslat családi napközi létrehozására 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

dr. Menyhárt Anett jegyző / Borvák Erzsébet aljegyző 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Elmondta körülbelül 1.800.000,- Ft a családi napközi bevétele. 
Puliusné Marika kiszámolta, hogy évente kb. 2.800.000,- Ft körül kellene befektetni, hogy 
családi napközi működjön. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Véleménye szerint, inkább 2.400.000,- Ft körül van. 
 
Mészárosné Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
Felmerült a gondolat, hogy az egyik szolgálati lakásba családi napközit hozna létre az önkor-
mányzat. Egy 5 fős és egy 7 fős csoport létrehozásában gondolkodtak. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A volt fogorvosnő lakása kerülne felújításra? 
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Mészárosné Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
Igen. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Arra gondolt, hogy az Eperke Családi Napközi helyén is meg lehetne valósítani. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ott 2x7 fős csoportok vannak elhelyezve. 
 
Mészárosné Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
Akkor ott viszonyt már nem lenne elég 2 fő foglalkoztatott, több kellene. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
A második variációban ő 2.800.000,- Ft-ot számolt, amely támogatás kellene adni az önkor-
mányzatnak a működtetésre. Ez a variáció lenne a legjobb az önkormányzatnak, de az épület-
re nagyon sokat kellene rákölteni. 
 
Mészárosné Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
Minimum 3 millió forintot. Ebben benne van a festés, vakolás stb. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Ekkor merült fel az önkormányzati lakás, amelyben a fogorvosnő lakott. Ha ott maradna a 
létszám, akkor nem kell több fő és a felújítás sem kerülne annyiba. Számítások alapján 
2.200.000,- Ft lenne az az összeg, amit az önkormányzatnak adni kellene, valamint a felújítás 
sem kerülne annyiba, mint a Munkácsi utcai épületnél. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Munkácsi úti épület felújítása bele kerülne 15.000.000,- Ft-ba. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Viszont sok minden benne van, amit nem kell kialakítani csak felújítani. 
 
Mészárosné Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
A Munkácsi utcai épületnél, a 3 millió forintba benne lenne a tárgyi eszköz is, a burkoló stb. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A legegyszerűbb a jelenlegi családi napközi átvétele lenne. Hallott információt is, hogy akár 
át is adnák. 
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Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Itt 450.000,- forint differencia van. Tehát azon gondolkodik a bizottság, hogy többe kerüljön 
az önkormányzatnak a bölcsődések elhelyezése? Ezzel nem szabad foglalkozni, ennyi plusz 
költségért fel se merüljön ez a kérdés. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ha nem az alapítvány helyére kerül a napközi, akkor valóban nem szabad létesíteni, mert a 
Munkácsi úti épületre és a volt fogorvosnő lakására is több milliót kellene költeni. 
 
Boris Ferenc, közterület felügyelő: 
 
A felső épület hibátlan, csak a hátsó épület rossz. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Csernus ügyvéd úr legalább a gazdasági oldalát feszegette, de képviselőtársai figyelmét sze-
retné felhívni, hogy az újfalusi óvodát is eltapsolták. Az 1-3 éves korú gyerekeket nem tudják 
elhelyezni a szülők, bölcsődében kellene gondolkodni. Ez a legfontosabb probléma, amit meg 
kell oldani.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Az óvoda úgy tűnik kicsi, mindenképpen szükség van ilyen intézményre. Az 1,8 millió forint 
jóval kevesebb, mint itt bármelyik számítás. Mennyit kell fizetni havonta a szülőnek jelenleg 
az egyesülethez és mennyit kellene, ha az önkormányzat működtetné? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
15.000,- Ft-ot kellene havonta fizetni és 13.000,- Ft-ot fizetnek jelenleg az Eperkének. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Akkor nincs kérdés. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Azt kellene látni mennyi az a létszám amely nem fér be a napközibe és az óvodába sem. Fel 
kellene mérni a létszámokat. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Létszámmal jelenleg nincs probléma. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A napirendi pontok között kért az óvoda létszámemelés. Valószínűleg kicsit kevesebb lesz a 
létszám a családi napközire. 
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Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem feltétlenül, kevesebb nem lesz a létszám, csak nem fog növekedni az igény erre. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Az előterjesztésbe olvasta, hogy a gyámhivatal véleménye az volt, hogy az óvodába javasol-
ják elkezdeni a napközit és ott könnyebben fel tudnák mérni az igényt. Kérdése, hogy családi 
napköziről volt szó vagy óvoda bölcsődei csoportról? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Bölcsőde nem is lehet, mert nem kapna rá az önkormányzat normatívát 5.000 fő lakos alatt, 
csak a CSANA-t tudná támogatni. A gyámhivatal elmondta azok a CSANA-k működnek jól, 
amelyeket óvoda mellett helyeznek el. Így jött fel, hogy nem tudnák-e elhelyezni az óvodába. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Egy lehetőségnek és próbának jó lenne. Az óvodavezető le is írta, hogy egyetlen helyiséget 
tudnának biztosítani. El kellene kezdeni, a költségek is kevesebbe kerülnének. Menet közben 
még pályázati lehetőség is felmerülhet. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Egyet ért képviselőtársával. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Utána lehetne járni. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ha jól látta óvodától vannak itt, kérte mondják el véleményüket. 
 
Novák Imréné óvónő: 
 
Az óvodában a pályázati feltételek 2015-ig köteleznek, nem tudnak belenyúlni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az a probléma, ami most a bölcsödénél van jelen, hogy kevés a hely, később majd az óvodá-
nál lépne fel. 
 
Novák Imréné óvónő: 
 
Nem lehet a kettőt összemosni. 
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Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Meddig szól a kötöttség 2015-ben? 
 
Novák Imréné óvónő: 
 
Szeptemberig. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Több mint egy évig tart még. 
 
Novák Imréné óvónő: 
 
Teljesen külön épületben tudnák elhelyezni, ott kiszolgáló helyiségeket kellene létrehozni. 
Amiben előreléptek idáig, az most hátrányukká válna. Ott mosdóhelyiségre, pelenkázó helyi-
ségre is szükség lenne és ez nem megoldható. Nem tudja ugyan a pontos feltételeket, de egy 
helyiségben nem megoldható az elhelyezésük. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Határozati javaslatot várt. Ha nincs határozat nem szavaznak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A következő testületi ülésen sincs késő ebben dönteni. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Abban lehetne dönteni, hogy megvizsgálják a kérdéskört. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Gyámhivatal vezetője jelezte, hogyha a testület úgy határozna, akkor megnéznék a helyisége-
ket. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Az Eperke Családi Napközitől kérdezzék meg a létszámadatokat, hogy el tudják-e látni őket. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Hány fő után igényli a CSANA a támogatást? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
12-14 fő közötti létszám között ingadozik. 
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Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ha nem kérik le, akkor el lehetne napolni egy évre is ezt a kérdést. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Nincs megfelelően előkészítve, ha ennyi kérdőjel van. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a körülmények megvizsgálását, a pályázati lehetőségeket, valamint a 
CSANA-val történő kapcsolatfelvételt és egyeztetést a létszámadatokról. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
145/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága családi napközi létrehozása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
családi napközi létrehozásának lehetőségét megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testületnek 
elfogadásra, hogy az önkormányzat vegye fel a kapcsolatot az Apraja Falva Közhasznú Egye-
sület vezetőjével arra vonatkozóan, hogy az Egyesület által működtetett CSANA képes-e 
minden gyermeket felvenni, illetve továbbra is működtetni kívánja-e a CSANA-t. 

_____________________________________________________ 
 

 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló Tiszaalpár Nagyközség közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság ér-
dekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Timafalvi László rendőrkapitány 
Kacziba Sándor Polgárőrség Elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérdezte kaptány urat kívánja-e kiegészíteni a beszámolót? 
 
Timafalvi László, kapitányságvezető: 
 
1 évvel ezelőtt találkoztak a közbiztonsági beszámolóval kapcsolatban, örömmel tájékoztatta, 
hogy a 2013. évben is sikerült tartani a megfelelő csökkenést. Ehhez hozzátartozott a körzeti 
megbízottak létszámának megerősítése. Sikerült megtalálni ide is azokat a kollégákat, akik 
sikeresen tudják a feladatokat megoldani. Ez nemcsak hármójukon múlik, sok segítséget kap-
tak a polgárőrségtől. Ezúton köszönte meg az önkormányzat tavalyi évben nyújtott anyagi 
támogatását is. A tavalyi eredményeket ismételték meg bűncselekmények, balesetek vonatko-
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zásában. Súlyos bűncselekmények nem történtek. Vannak további feladatok, mint például a 
külterület védelme, amit ebben az évben határoztak meg. A szolgálatok jelentős részét, közel 
felét a közterületen kell tölteni a kollégáknak. Külterületi akciók is ehhez járulnak hozzá, 
úgynevezett tanyaakciókról beszélt. A visszajelzések fontosak, kérdőíveket töltetnek ki a la-
kossággal. A sarkalatos pontokat sikerült kiküszöbölni. Ha valakinek van más véleménye szí-
vesen meghallgatja. Összességében jó irányba változott Tiszaalpár közbiztonsága. A kábító-
szer használat megelőzését visszaszorítását is sikerült elérni, a szórakozóhelyek ellenőrzése 
volt a másik probléma, valamint az ittas vezetés. A 2014. évi 1-4 hónapos statisztika alapján 
is kedvező a helyzet és jó irányba haladnak. Ha ez így marad, az ez évi statisztika is hason-
lókképpen fog alakulni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Sajnos Tiszaalpáron nem így van, mert naponta tudna mondani 3-4 ittas vezetőt. Nem tudja a 
többi településen hogy van, de nagyon felháborító. Meg lehet nézni mennyi autó áll a kocs-
mák előtt. Ebben lehet-e előre lépni? 
 
Timafalvi László, kapitányságvezető: 
 
Elmondta, az, hogy ott áll az autó nem jelent semmit, a tettenérés szükséges ahhoz, hogy fel-
jelentést lehessen tenni, ha ittasan vezet a sofőr. A kollégák figyelmét fel fogja hívni rá. Ha 
nem lesz előrelépés, akkor várja elnök úr hívását. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mennyi idő múlva jelezzen? 
 
Timafalvi László, kapitányságvezető: 
 
Gondolom idő kell hozzá, de rövid időn belül. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Mivel magyarázható a csökkenés? A kameráknak vagy, hogy több rendőr van szolgálatban a 
településen? 
 
Timafalvi László, kapitányságvezető: 
 
Több minden közrejátszik. Mindig arra kell koncentrálni, amivel éppen probléma van, termé-
szetesen emellett van általános feladat is, amit el kell látni. Minden és mindenki hozzájárul. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A továbbiakban lesz-e rendőrörs Tiszaalpáron? Véleménye szerint megnyugtató lenne tovább-
ra is látni, hogy minden napszakban lenne rendőr szolgálatban. 
 
Timafalvi László, kapitányságvezető: 
 
A létszámbővítéssel kapcsolatban szeretné és régi vágya, hogy rendőörs legyen, tavalyi évben 
is kértek plusz létszámot. A jelenlegi létszámmal nem lehet megoldani, amit nem hagytak 
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jóvá, főkapitány úr nagyon támogatta. Ennek neki kell még futni, politikai támogatás is szük-
séges hozzá. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szeretné megköszönni az egész csapat munkáját. Egyetlen gondra világítana rá a vendéglátó 
helyek nyitva tartása utáni állapota. Néhány esetben nagyon komoly családi veszélyeztetéssel 
is jár, ahol be kell avatkozni. Fenyegetettség állapotában élnek egy néhány vendéglátó helyi-
ség közelében a lakók. 
 
Timafalvi László, kapitányságvezető: 
 
Kérne segítséget, hogy melyik vendéglátóról van szó és akkor erre is megoldást keresnek. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Valóban több közös szolgálat van a polgárőrséggel a tanyaprogrammal kapcsolatosan. Inkább 
hétköznapi szolgálatok vannak a polgárőrségnél a tanyákon. A benti szolgálat hétvégére vo-
natkozik. A szórakozóhelyeken valóban voltak problémák, de nem a mostani helyzetben. Vé-
leménye szerint megszűntek a kocsmák előtti verekedések. A szennyvíz miatt igencsak feldúlt 
állapotok vannak. Tiszaalpáron nem indultak be a szennyvízberuházás miatti lopások stb., ami 
más településeken elmondható volt. Megköszönte a segítséget. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Akkor lesz nyugodt, hogy nem lesz bűnözés, ha a 200.000,- forintból 70.000,- forintot vissza-
ad a lakosságnak. Polgármester úr burkoltan fogalmazott. Ő is kap a lakosságtól néhány in-
formációt. Nagyobb átvilágítás szükséges Tiszaalpár területén. Elmondta nem tudja miért 
akart polgármester úr megkülönböztetést, hogy csak Rolandnak adtak volna 50.000,- Ft-ot, ő 
Krisztiánnak javasolt 100.000 forintot. Véleménye szerint korrupció gyanús az ügy. 
 
Timafalvi László, kapitányságvezető: 
 
Polgármester úrral tartott beszélgetést követően a rendőrség napja alkalmából jutalmazta meg 
a rendőröket. Azért nem mind a hármójukat, mert Németh Sándort a horgászegyesület tüntette 
ki az itteni tevékenysége miatt. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Így kapott Mizere Krisztián is jutalmat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Csak az igazat mondja el képviselőtársa. 
 
Timafalvi László, kapitányságvezető: 
 
Nem helyben történt az átadás, hanem más önkormányzat polgármestere is látta, hogy Tisza-
alpár önkormányzata megköszönte a helyi rendőrök munkáját és ezt megköszönte. 
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Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A 2012. és 2013. évhez kapcsolódóan a bűncselekmények száma 45, illetve 46. Ezzel szem-
ben az 1.4-es pontban Tiszaalpáron 1000 főre levetítve 18 és 13, szintén a 2012 és 2013. évre. 
Akár hogyan is számolja a két adatot, ha beszorozza nem azt a számot kapja meg. 
 
Timafalvi László, kapitányságvezető: 
 
Ezt az adatot a főkapitányságról kapták. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ők többről tudnak ezek szerint? A lakosságszám nem számottevően változott az elmúlt évek-
ben. 
 
Timafalvi László, kapitányságvezető: 
 
Fertőzöttség szempontjából adta meg az arányszámokat. A lakosságszámhoz képest a bűncse-
lekmények száma kevesebb. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendőrségi beszámoló elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
146/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközség közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében 
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2013. évben Tiszaalpár Nagyközség közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében 
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 

_____________________________________________________ 
 

 
10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár alapító 
okiratának módosítása tárgyában 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
2013. december elfogadott alapító okiratot nem fogadták el, most pedig egy olyat készített el 
csoportvezető asszony, amiben nincs hiba. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A feladat ellátásnál a jogszabályi követelményeket nem találta. Az 1. osztályosok tartós tan-
könyveket kapnak, ezt a könyveket át kellene venni a könyvtárnak. Nincs meg az a szerződés 
a KLIK-el, hogy átadják a könyveket. 
 
Sztakó Ildikó, könyvtárvezető: 
 
Márciusban elküldte a megállapodást, de nem kapott azóta sem választ. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Alapító okiratban bele kell fogalmazni. 
 
Sztakó Ildikó, könyvtárvezető: 
 
Nem kell beletenni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az könyvtár alapító okirata módosításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
147/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár alapító okiratának 
módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az alábbi alapító okiratot adja ki az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § 
(1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal: 
  
A költségvetési szerv: 
 

1. Megnevezése:  Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 
 

2. Székhelye:  6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 
 

3. Alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölése:  
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
182/2013. (VI.26.) számú Kth. határozata. 

 
Jogelődjei:                 Nagyközségi Önkormányzat 

(Székhelye: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.) 
 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 
(Székhelye: Tiszaalpár, Alkotmány u. 14.) 
 
Árpád Fejedelem Általános Iskola 
(Székhelye: Tiszaalpár, Alkotmány u. 14.) 
 
Általános Iskolák Igazgatósága 
(Székhelye: Tiszaalpár, Alkotmány u. 14.) 

 
 

4. Törzskönyvi azonosító: 823643 
 

5. Adószám:   15823649-1-03 
 

6. Statisztikai számjel:  15823649-9101-322-03 
 

7. Közfeladata:  A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult. tv.) 55.§ (1) bek., 
valamint a 65. § (2) alapján a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a közművelődési 
és a közgyűjteményi feladatok ellátása. 

 
8. Szakmai alaptevékenysége: 

A Kult. tv. 55. § (1) bekezdésében, valamint a 65. § (2) bekezdésében meghatározott 
települési és nyilvános könyvtári feladatok ellátása: 

� a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési sza-
bályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 

� gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelke-
zésre bocsátja, 

� tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, 

� biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
� részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
� biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 
� a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 
� segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudomá-

nyos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 
 

9. Államháztartási szakágazati besorolása: 
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

  
10.  Alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása:  

 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
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082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 
             gondozása 
 

11.  Kiegészítő tevékenysége:  
a) ellátja az iskolai könyvtári feladatokat (alapfeladatait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 166. § (1) szerint végzi) 
b) ismeretterjesztő előadások szervezése, bonyolítása, 
c) pályázatokban való részvétel, 
d) kulturális rendezvények szervezésében való részvétel. 

 
12.  Típusa:      kettős funkciójú könyvtár 

 
13.  Vállalkozási tevékenységet:    nem folytat 

 
14.  Illetékessége, működési köre:   Tiszaalpár nagyközség közigazgatási  

      területe 
 

15.  Irányító szerv (ek) neve, székhelye:  Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
 

16.  Fenntartó neve, székhelye:             Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
 

17. Vezetőjének megbízási rendje:  
A könyvtár vezetőjét Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati 
eljárás lefolytatásával választja és bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. 
(XI. 20.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.) alapján. 
 

18.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
A költségvetési szerv a foglalkoztatottjainak kinevezésére, kinevezése módosítására, illetve a 
költségvetési szervvel (munkáltatóval) fennálló jogviszony megszűnésére, megszüntetésére az 
alábbi jogszabályok rendelkezései hatályosak: 
- közalkalmazottak esetében: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
- munkavállaló esetében: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 
- egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony esetében: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
tv. hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 
 
Tiszaalpár, 2014. június 05. 
 
 
      PH 
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         __________________________         _________________________ 
     Dr. Vancsura István      Sztakó Ildikó Ibolya 
         polgármester         intézményvezető 
 
 
 
ZÁRADÉK: 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2013. szeptember 11. 
napján kelt 224/2013.(IX.11.) Kth. számú, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
110/2014.(VI.04.) Kth. számú határozatával hagyta jóvá. 

_____________________________________________________ 
 

 
11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár szakmai 
eszközfejlesztése és korszerűsítésére c. pályázat eredményéről 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megérkezett a döntés a pályázatról, 2.500.000,- Ft támogatást ítélt meg a közgyűjtemények 
kollégiuma. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ehhez jönne a következő döntés, az épületbővítés. Javaslata, hogy a testület írja ki a meghívá-
sos pályázatot a tervezésre, kivitelezésre, mert úgy tudja a határidő kevés. Ez év december 31-
ig meg kell valósítani. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Lesz könyvtári leállás? 
 
Sztakó Ildikó, könyvtárvezető: 
 
Ettől függ, 2 hetet gondoltak, de lehet több, ha úgy alakul. Augusztusra tervezték. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Augusztusban kell megcsinálni. 
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Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A héten jött, a támogatási szerződés nincs aláírva, 30 nap van rá. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A koncepciót eldöntötték már? A tetőtér kerül beépítésre vagy hozzáépítenek? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Már eldöntötték, hozzáépítenek. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Jellemzően a kivitelezők rendelkeznek tervezői megbízással. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Meghívásos pályázatot kell kiírni, minimum 3 ajánlatot kell bekérni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javaslat volt kettőre, ki kellene küldeni nekik. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Jellemzően a kivitelezők rendelkeznek tervrajzi kapacitással. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A következő képviselő-testületi ülésre készüljön előterjesztés az árajánlatokról. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Három cégnek kiküldésre kerül és kérnek konkrét árajánlatot. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Honlapra nem lehetne feltenni? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt is lehet. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem mindegy, hogy meghívásost hirdetnek vagy nyíltat, mert akkor le kell szabályozni a fel-
tételeket. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem nyíltat. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
De azt kérték, hogy tegyék ki a honlapra. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem kell kitenni. Meghívásos pályázat lesz, az említett 3 cégnek kerül kiküldésre. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ki az a három cég? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Kettőt tudnak, egyik a Héjja Építés Iroda Kft. és Horizont Globál Kft. Valamint van egy 
kecskeméti cég. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Tudják, hogy mire kérnek árajánlatot? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Könyvtárbővítésre. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Svák-Kovács Dániel megírja a pályázat szövegét. 
 
Szavazásra bocsátotta legalább 3 db árajánlatok bekérését a pályázat kivitelezésére. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
148/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár szakmai eszközfej-
lesztése és korszerűsítésére c. pályázat tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár szakmai eszközfejlesztése és kor-
szerűsítésére c. pályázatának eredményességét megtárgyalta és elfogadásra javasolta, hogy 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kérje fel Dr. Vancsura István pol-
gármestert, hogy a kivitelezésre és bővítésre kérjen be legalább 3 árajánlatot. 

_____________________________________________________ 
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12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában az óvodai étkeztetés ta-
pasztalatairól, valamint a 2014/2015. nevelési év előkészületeiről, létszámtúllépés enge-
délyezéséről; az óvodai nyári szünet idejéről és a nyári szünetben elvégzendő karbantar-
tási, felújítási feladatokról 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Kiss Mária óvodavezető 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a létszámtúllépés engedélyezésének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
149/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015-ös tanévre történő létszám-
túllépése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy engedélyezze a 2014/15-es tanévre a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában a számított létszám 20%-al való bővítését az alábbi 
csoportokban: 

• Tengelice 
• Katica 
• Süni 
• Pillangó 
• Méhecske 
• Tücsök 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
150/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2013. I. félévi beszámolója tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
átruházott hatáskörben megtárgyalta és elfogadta a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
2014. I. félévi beszámolóját. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Kiss Mária, óvodavezető (6066 Tiszaalpár, Ady E. u. 40.) 
6. Irattár 

_____________________________________________________ 
 

 
13.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpári Falunapok 2014 programsorozatának egyes rendezvénye-
ire 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Kerekes András hangtechnikus 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
90 perces műsort adnának a Jóban Rosszban sztárjai, a Bugaci Tanyaszínház előadása és a 
Fürge ujjak kiállítás. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Tegnap alkudott egy árat a V-tech zenekarral. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Van keret rá? 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Van. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A tordaiak vendégszereplése is ott van. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Azt kell kideríteni mikor jönnek a tordaiak. Reméli június végéig megmondják. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Este jönne a V-tech zenekar? 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Fellépnek a Jóban Rosszban lányok, utána tűzijáték és a V-tech zenekar. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem fogja megszavazni. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Úgy érzi, hogyha a Jóban Rosszban szereplői kerülnek meghívásra, akkor az önkormányzat 
csak a férfi közönségnek kedvez. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a V-tech zenekar elfogadását. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
A tavalyi ajánlatukat megnézte, azért merte kérni őket. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta a javaslatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Újra szavazásra bocsátotta az eredeti határozat-tervezet elfogadását, a V-tech zenekar fellépé-
sével kiegészítve. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
151/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Falunapok 2014 programsorozat tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Falunapok 2014 programsorozat című előterjesztést átruházott hatáskörben meg-
tárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
- A Fürge ujjak” kézimunka kiállítás megrendezéséhez hozzájárul, 
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- a Szombat esti rendezvény „sztár” fellépőjeként támogatja a „Jóban Rosszban” sorozat sze-
replőinek előadását, 
- a V-tech zenekar előadását, 
- egyetért a tűzijáték időpontjával és lebonyolításával, 
- támogatja 2014. augusztus 17-én a Bugaci „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület fellépését. 
 
A bizottság a Falunapok részletes programját a soron következő ülésén tárgyalja meg. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Kerekes András hangtechnikus 
6. Török Annamária kommunikációs ügyintéző 
7. Irattár 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 3 tartózkodással (1 
fő nem szavazott) – nem fogadta el az eredeti határozat-tervezetet. 

_____________________________________________________ 
 

 
Barna Sándor a bizottság elnöke 18:18 órakor 22 perc szünetet rendelet el. 

 
Barna Sándor a bizottság elnöke 18:40 órakor tovább folytatta 

a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését. 
 
 
14. ) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homok-
hátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági 
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai számára 
közszolgáltatási szerződés keretében, továbbá a  
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében megvalósult létesítmények 
üzemeltetése a vagyonkezelővel megkötött bérleti szerződés alapján” tárgyú közbeszer-
zési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatalára 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:   Barna Sándor elnök 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Majd 100 oldalas anyagot adtak be fejenként. Mindenhol egy pályázat érkezett, ott nyertek is. 
Nagy meglepetés nem ért senkit. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azonnali hatállyal felmondta a hitelszerződést. Most megy az új próbálkozás. Tárgyaljanak 
már erről, mert azok az érvek, amiket a bank leírt, azok nem élnek. Pillanatnyilag felmondott 
állapotban van a szerződés. Megoldásra várnak. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Most mit szavaznak? Semmit? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem, ez nem arról szól. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
152/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági 
Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági Regioná-
lis Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai számára köz-
szolgáltatási szerződés keretében, továbbá a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási 
Rendszer keretében megvalósult létesítmények üzemeltetése a vagyonkezelővel megkö-
tött bérleti szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés 
meghozatala tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az alábbi pontok elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra:  

 
1. Megállapítja, hogy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat ellátási körzetét érintő 

részre ajánlatot benyújtó az ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, 
szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá ajánlatok érvénye-
sek. 

 
2. Megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott értékelési szempont (összességében 

legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján az 1. Rész tekintetében a közbeszerzési el-
járás nyertese az FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és 
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a KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
közös ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevők tették ezen Részre 
az összességében legelőnyösebb ajánlatot.  

 
3. Megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott értékelési szempont (összességében 

legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján a 2. Rész tekintetében a közbeszerzési el-
járás nyertese az FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és 
a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
közös ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevők tették ezen Részre 
az összességében legelőnyösebb ajánlatot.  

 
4. Megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott értékelési szempont (összességében 

legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján a 3. Rész tekintetében a közbeszerzési el-
járás nyertese az FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és 
a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közös 
ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevők tették ezen Részre az 
összességében legelőnyösebb ajánlatot.  
 

5. A képviselő testület felhatalmazza Dr. Vancsura István  polgármestert, hogy a Tisza-
alpár Nagyközségi Önkormányzat ellátási körzetét érintően a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést – a közbeszerzési eljárás eredményét tartalmazó írásbeli 
összegezés ajánlattevők részére történő megküldését követően – a törvényben megha-
tározott határidőn belül, a Társulási Tanács elnökének írásbeli értesítését követően Ti-
szaalpár Nagyközségi Önkormányzat nevében megkösse. 

_____________________________________________________ 
 

 
15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési 
Szervezettel kötött szerződés felmondására 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor  elnök 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem kevés, mert egy-egy ilyen beszállítás 200.000,- Ft. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Melyiket rendeljék meg? 
 
Boris Ferenc, közterület-felügyelő: 
 
Nem lehet választani, fel van kínálva mint lehetőség. Ami fontosabb, hogy évi 150.000,- Ft-ot 
kell befizetni, éves rendelkezésre álló díjat.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Minden konkrét esetnél? 
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Boris Ferenc, közterület-felügyelő: 
 
Igen. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ne fizessenek azért, hogy egy kutyát befogjanak. Ha kihelyezés van, a tulajdonos a hibás érte. 
 
Boris Ferenc, közterület-felügyelő: 
 
Ha fog egy élő kutyát nem lehet lelőni, állatvédelmi törvény is van. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Eddig csak a Városfenntartó Kft. felé kellett fizetni a 150.000,- Ft-ot. Most pedig az alapít-
vány felé plusz árat kell fizetni, pedig egy közhasznú alapítvány tipikusan áfa mentesen tevé-
kenykedik. Érti, hogy kiszállítási díj is van, de akkor ezt az összeget, miért nem lehet támoga-
tásként elkönyvelni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a szerződés megkötésének elfogadását, azzal a feltétellel, hogy a holna-
pi ülésre az áfa kérdését tisztázni szükséges. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
153/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a „FIDÓ Bácsi” Közhasznú Alapít-
vánnyal kötendő megállapodás tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a „FIDÓ Bácsi” Közhasznú Alapítvánnyal kö-
tendő megállapodást megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 

_____________________________________________________ 
 

 
16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató várossá nyilvánítás 2015. évi lehetőségének tárgyában 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tavalyi évben egy sablon szöveget kaptak ismét, amire még pluszban fizettek 135.000,- Ft-ot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Harmadjára már sikerdíjat kellene fizetni. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
40-50 millió pluszt jelent az államnak, ha város lesz Tiszaalpár. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Minden évben van körülbelül 10 település, amelyet városság nyilvánítanak. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Túl sok lehetőség erre nincs, sajnálja a 2013-as évet. Van rá remény, egyszer még meg kelle-
ne próbálni, hátha sikerül. Üljenek le tárgyalni. Javaslata, hogy kérjenek ajánlatot. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Sikerdíjban gondolkodjon. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
10%-ot ajánlanak fel, ha sikerül kifizetik a többit. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta sikerdíjas formában árajánlat bekérésének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
154/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a várossá nyilvánítás 2015. évi lehetőségének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
átruházott hatáskörben a várossá nyilvánítás 2015. évi lehetőségét megtárgyalta és azt a dön-
tés hozta, hogy Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata sikerdíjas formában árajánlatot kérjen 
be Dr. Trócsányi Andrástól. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Irattár 

_____________________________________________________ 
 

 
 



 

 
41 

 

17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő „Gyakorlókert” (635/2) és a 
908/1-908/21 helyrajzi számú ingatlanokon öntözőkutak létesítése tárgyában 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Sváb- Kovács Dániel vagyongazd. ügyintéző 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Véleménye szerint Nagylaposnál nem biztos, hogy kutat kellene fúrni, de a parkban fontos 
lenne egy kútfúrás, mert itt a nyár és minden kiszárad. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság igen szavazat nélkül – 4 ellenszavazattal, 4 tartózkodással 
– nem fogadta el az előterjesztésben lévő határozatot. 
 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Jegyző kompetenciája engedélyt adni a kútfúrásra. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Vannak ezek az ártézi kutak 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Lesz napirenden. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Igen, de onnan nem lehet locsolni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A másik variáció, hogy kérnek a Bács-Víztől kifejezetten öntözésre órát. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem fektettek le csöveket. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Annak az a feltétele, hogy legyen kút. 

_____________________________________________________ 
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18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a Tiszaalpári Faluvédő- 
és Szépítő Egyesület között megkötendő megállapodás tárgyában 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Vajda Márta, az egyesület elnöke 
Sváb- Kovács Dániel vagyongazd. ügyintéző 
 

Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Annyit célszerű lenne megtárgyalni egyebekben, hogy zöldterületre szükség van-e, ha igen 
mennyire? Meg kell vizsgálni. Tudomása szerint az önkormányzatnak volt permetezője. Kö-
rülbelül olyan 350.000,- Ft-ba kerülne a fák permetezése, amin el kellene gondolkodni. A 
Településgazdálkodási Kft. is el tudná végezni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az együttműködési megállapodás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
155/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a Tiszaalpári Faluvédő- és Szépítő 
Egyesület között megkötendő megállapodás tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Faluvédő- és Szépítő Egyesület között megkötendő megállapodás szövegét meg-
ismerte és azt elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 

_____________________________________________________ 
 

 
19.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a 6066 Tiszaalpár, Deák F. u. 80. sz. 1528, 1529, 1530, 1531 és 
1532/1 hrsz.-ú ingatlanok értékbecslésének tárgyában 

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

Sváb- Kovács Dániel vagyongazd. ügyintéző 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Elmondta, 11,5 millió forintot ér az ingatlan a felértékelés alapján. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Inkább 18 millió forintba. 
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Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Erről már egyszer szavaztak. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Eredetileg 20 millióról szólt a szavazás. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nemet mondtak a 20 millió forintos összegre. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Akkor javasolt 19 millió forintot kérjenek érte. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Győri István javaslatát, miszerint 19 millió forintért adják el az említett 
ingatlanokat. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 5 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az ingatlanok értékesítését nettó 18 millió forintos összegért. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
156/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 6066 Tiszaalpár, Deák F. u. 80. sz. 1528, 1529, 1530, 1531 és 1532/1 hrsz.-ú 
ingatlanok értékesítésének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpár, Deák F. u. 80. sz. 1528, 1529, 1530, 1531 és 1532/1 hrsz-ú önkormányzati föld-
területek értékbecslését megtárgyalta. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztés mellékletét képező értékbecslések megte-
kintése után javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az ingatlanok értékét összesen 
18.000.000,- Ft-ban határozza meg.  
 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Külön-külön kell felajánlani, mert ha együtt értékesítik, akkor van egy törvény, hogy 10 mil-
lió feletti ingatlanokat nyilvános tárgyalás útján kell meghirdetni. Öt ingatlanról van szó, az 
1529-nek a minősítését meg kellene változtatni. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az épületek a jogtulajdonuk, annak megközelítését köteles biztosítani a földtulajdonosnak. 
Lehet húzni évekig ezt a dolgot, de bérletet nem tudnak kicsikarni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ha szabnak egy bérleti díjat, amit ő nem hajlandó kifizetni, miért kellene biztosítani? 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
A tulajdonjog hozzájutásának lehetőségét biztosítani kell. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A működéshez szükséges területet biztosítani kell. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Valahogy megegyezésre kell jutni. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Helyrajzi számonként kellene meghirdetni. 

_____________________________________________________ 
 

 
20.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő 779 hrsz.-
ú ingatlan értékesítésre kijelöléséről 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Sváb-Kovács Dániel vagyongazd. ügyintéző 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Először meg kell hirdetni, ha van rá jelentkező akkor kell felértékelni. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Pontosan fordítva kell. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mindig az az első kérdés, hogy mennyiért eladó? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Olyan hiányos papírt tettek elé, hogy nem szabad foglalkozni ilyen kft-vel. 
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Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ha egybe veszik meg, akkor akár ipartelep is beköltözhet, meg kellene osztani lakóingatlan-
nak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Csak az a kérdés, hogy eladják-e? Innen indul az egész. 
 
Dr. Taricska Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az újságban sem jelentetik meg, hogy mennyi az ára. Meghirdetni semmibe sem kerül. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Olyat kérdezhetnek, ha van rá jelentkező, hogy mennyit ajánl az ingatlanért? 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ne csak a helyi újságban hirdessék, hanem a Petőfi Népébe is. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Arról kell szavazni, hogy előzetesen meghirdetnék, ajánlatot kérnek rá, következő képviselő-
testületi ülésre ismét előterjeszteni, amennyiben el akarják adni először értékesíteni és eladni, 
határidő: június 23. hétfő 12:00 óra. 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Vagyonrendelet szerint értékesíteni kellene. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ott van, hogy előzetes igényfelmérés céljából. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ingatlanos céget is be kellene vonni a hirdetésbe. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Sokkal jobban tudják. Kiegészíteni javasolta az alábbi hirdetéssel a rendeletet: Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a 779 hrsz.-ú 3225 m2 
területű ingatlant, mely a Könyves Kálmán téren található. Kérjük vételi szándékát jelezze 
írásban a Polgármesteri Hivatal felé 2014. június 23-án 12:00 óráig zárt boríték leadásával. A 
borítékra kérjük ráírni a „Glóbusz” jeligét. Az ingatlanról további információ kérhető Dr. 
Vancsura István polgármestertől. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Tegyék már bele, hogy előzetes igényfelmérés céljából kérik az ajánlatot. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a kiegészített határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
157/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő 779 hrsz.-ú ingat-
lan értékesítésre kijelölésének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő 779 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre 
kijelölését megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a következőket: 
 
Felkéri Dr. Menyhárt Anett jegyzőt, hogy az ingatlan értékesítéséről szóló hirdetés megjelen-
tetéséről intézkedjen. A hirdetés szövege az alábbi: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a 779 hrsz.-ú 
3225 m2 területű ingatlant, mely a Könyves Kálmán téren található. Előzetes igényfelmérés-
hez kérjük vételi szándékát jelezze írásban a Polgármesteri Hivatal felé 2014. június 23-án 
12:00 óráig zárt boríték leadásával. A borítékra kérjük ráírni a „Glóbusz” jeligét. 
Az ingatlanról további információ kérhető Dr. Vancsura István polgármestertől. 

_____________________________________________________ 
 

 
21.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés 1147 helyrajzi számú, Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulaj-
donában lévő ingatlan árverési hirdetményének tervezetéről 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Sváb-Kovács Dániel vagyongazd. ügyintéző 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Egy mondatot kiemelt, ha a legmagasabb irányárat nem éri el, a képviselő-testület a benyújtott 
ajánlatokról szabadon dönt. A 6 millió forintot megszavazza. A lobbizáshoz gratulált. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Mennyi lesz a minimum összeg? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
6 millió forint. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ami érvényes ajánlat volt, az 3,6 millió forint.  
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Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ha a Holt-Tiszába lenne olyan hely ahol pontyot fogna, az érhetne neki nagyon sokat. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ne adjon annyit érte. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Látta a licitálási szabályt. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Tudomása szerint a felépítmény Bartók Istváné lesz. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem hiába akarta apja megvenni pár évvel ezelőtt 6 millióért. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Miért nem vette meg? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mert a testület nem szavazta meg. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Miért nem? 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ha 1 millió forint az éves díja, akkor 6 millió forint alatt nem szabad eladni. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ezt mondta ő is. 
 
 

Dr. Csernus Tibor, Kiss Lajos bizottsági tagok és Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
19:32 órakor távoztak a bizottsági ülésről, így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Ha már tulajdonos csere történt, akkor minden hónapban befolyik a bérleti díj. Kérdése volt, 
hogy egyáltalán el kell-e adni? 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha véletlenül bebukik a kút, akkor a helyreállítás és minden egyéb az önkormányzatot terheli. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Módosító javaslata, hogy 10 éves bérleti díjért hirdessék meg. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Meg tudják nézni holnapra mennyi a bérleti díja havonta. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Aki megvette biztosan számolt azzal, hogy több éven keresztül fizetnie kell a bérleti díjat. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta annak, elfogadását, hogy nem értékesítik az ingatlant, a bérleti szerző-
dés pedig marad a régi formában. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
158/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az 1147 helyrajzi számú, Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlan értékesítése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az 1147 helyrajzi számú, Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan 
értékesítését megtárgyalta, az ingatlan értékesítését nem javasolta elfogadásra a Képviselő-
testületnek. 
 
A Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága felkéri Dr. Vancsura István polgár-
mestert, hogy a tulajdonossal a bérleti szerződést kösse meg. 

_____________________________________________________ 
 

 
22.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpár belterületén fekvő 1760, 1761 és 1762 helyrajzi számú, 
6067 Tiszaalpár, Bokrosi utca 12.,14., és 16. házszámú ingatlanok kisajátítása és 6066 
Tiszaalpár, Damjanich János utca 3. elbirtoklása tárgyában 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Sváb- Kovács Dániel vagyongazd. ügyintéző 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
El lehetne onnan bontani mindent. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Biztosan nem lesz rajta teher? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Biztosan. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
159/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár belterületén fekvő 1760, 1761 és 1762 helyrajzi számú, 6067 Tiszaal-
pár Bokrosi utca 12.,14. és 16. házszámú ingatlanok és 6066 Tiszaalpár, Damjanich Já-
nos utca 3. állapotának rendezése  tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az 1760, 1761 és 1762 helyrajzi számú, 6067 Tiszaalpár Bokrosi utca 12.,14. és 16. házszámú 
ingatlanok és 6066 Tiszaalpár, Damjanich János utca 3. állapotának rendezése érdekében az 
ingatlanok tulajdonosaival illetve a végrehajtás alatt lévő ház bírósági végrehajtójával történő 
tárgyalások megkezdésével a házak megvásárlásának elfogadását javasolta a Képviselő-
testületnek.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
javasolta továbbá elfogadásra, hogy az ingatlanok tulajdonosaival történő sikertelen kapcso-
latfelvétel illetve megegyezés esetén bízza meg Dr. Csernus Tibort, Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat jogi képviselőjét az ingatlanok kisajátítás útján történő tulajdonba vételének 
jogszabályi lehetőségének megvizsgálására illetve a Damjanich utca 3. szám alatt található 
ingatlan elbirtoklás útján (amennyiben a jogszabályi keretek arra lehetőséget adnak) történő, 
önkormányzati tulajdonba vétel jogszabályi lehetőségeinek megvizsgálásával. 

_____________________________________________________ 
 

 
23.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonába került 1392 

hrsz-ú és 432 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok jövőbeli hasznosításának mód-
járól 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Dr. Vancsura István polgármester 
     Sváb- Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Melyik ingatlanról van szó? 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Itt található a hivatal épülete mögött. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Miért akarják eladni, most vették meg. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Azt nem kellene eladni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a 432 hrsz.-ú ingatlan eladási hirdetésének elfogadását.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
160/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő 432 hrsz-ú ingatlan 
jövőbeli hasznosításának tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő 432 hrsz.-ú ingatlan értékesítését 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta az alábbiakkal a Képviselő-testületnek: 
 
Felkéri Dr. Menyhárt Anett jegyzőt, hogy az ingatlan értékesítéséről szóló hirdetés megjelen-
tetéséről intézkedjen. A hirdetés szövege: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a 432 hrsz.-ú, 
6066 Tiszaalpár, Mátyás király utca 34/1. sz. alatti ingatlant. Előzetes igényfelméréshez kér-
jük vételi szándékát jelezze írásban a Polgármesteri Hivatal felé 2014. június 23-án 12:00 
óráig zárt boríték leadásával. A borítékra kérjük ráírni a „Központ” jeligét. 
Az ingatlanról további információ kérhető Dr. Vancsura István polgármestertől. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy az 1392 hrsz.-ú ingatlan közpark maradjon. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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161/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő 1392 hrsz-ú ingatlan 
jövőbeli hasznosításának tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
tulajdonába került 1392 hrsz-ú ingatlant ne értékesítse. 

_____________________________________________________ 
 

 
24.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés 0274/15 hrsz-ú Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában 

lévő mezőgazdasági területre benyújtott vételi ajánlat tárgyában 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Dr. Vancsura István polgármester 
   Sváb- Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Annak idején a Békés Kredit 1 millió 950 ezer forintra értékelte fel. Annyit nem adnak érte. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Régóta használja, a tanyája ott van mellette. Javasolta, hogy a régi áron amennyit annak ide-
jén ajánlottak neki, annyiért vegye meg. Ez az ajánlat vonatkozik Kacziba Sándorékra is. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Igen, de akkor azért nem lett eladva, mert egybe lett felértékelve. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Lehetne arányosítani, majd meggondolják még. Reális ár érte. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Azt mondta ezt az árat megadja érte. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az ingatlan eladását 1.950.000,- Ft értékben Donka Istvánnak. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
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162/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 0274/15 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági ingatlanra benyúj-
tott vételi ajánlat tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy a 0274/15 hrsz-ú önkormányzati tulajdo-
nú mezőgazdasági ingatlant a korábban megállapított értéken – 1.950.000,- Ft – értékesítse. 

_____________________________________________________ 
 

 
25.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Vasútállomástól a Tüzép bejáróig terjedő területen, valamint a 
Bokrosi utca melletti 1766 hrsz.-ú ingatlanokon kivágott fák pótlására, a kivágott fák tör-
zsének elkorhasztására 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Borvák Erzsébet aljegyző 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Bartucz István azt mondta, hogy nem szabad fát venni, mert majd a Duna Aszfalt fát fog tele-
píteni. 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Meg volt határozva, hogy mely helyeken ültetnek fát. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Lakitelek is oda ültette a fákat, ahová akarta. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
70 fára lett ajánlat kérve. Nem annyiról van szó, hanem 108 db-ra. 
 
Mészárosné Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
Nem lehet annyi helyre ültetni, mert a kivágott fatönkök elfoglalják a helyet. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A szeptemberi ülésen visszatérnek erre. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Kaptak a kivágott fákért bizonyos összeget, annak a felét nem tudják visszaforgatni az ültetés-
re? 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a kivágott fák pótlásának elnapolását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
163/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Vasútállomástól a Tüzép bejáróig terjedő területen, valamint a Bokrosi utca 
melletti 1766 hrsz.-ú ingatlanokon kivágott fák pótlása, a kivágott fák törzsének elkor-
hasztása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Vasútállomástól a Tüzép bejáróig terjedő területen, valamint a Bokrosi utca melletti 1766 
hrsz.-ú ingatlanokon kivágott fák pótlásáráról, a kivágott fák törzsének elkorhasztásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testületnek a döntés elnapolását. 

_____________________________________________________ 
 

 
26.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Kecskeméti Bolyai János Gimnáziummal való együttműködési 
megállapodás megkötése tárgyában az iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Borvák Erzsébet aljegyző 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Kecskeméti Bolyai János Gimnáziummal kötendő megállapodás elfo-
gadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
164/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a Kecskeméti Bolyai János Gimná-
zium együttműködési megállapodása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Kecskeméti Bolyai János Gimnáziummal együttműködési megállapodása tárgyában készült 
előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy támogassa 
a diákok 50 órás közszolgálat teljesítése érdekében az együttműködést. 

 
Felkéri dr. Vancsura István polgármester, hogy a mellékelt keret megállapodásra irányuló 
szerződéstervezetet írja alá. 
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Felkéri a Polgármesteri Hivatal vezetőjeként dr. Menyhárt Anett jegyzőt, a Tündérrózsa Nap-
közi Otthonos Óvoda, a Gondozási Központ és a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és 
Iskolai Könyvtár vezetőjét, hogy az együttműködés részleteit dolgozza ki, és ezzel biztosítsa a 
közmunka lehetőségét a tiszaalpári középiskolás diákok számára. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Csongrádi Batsányi János Gimnáziummal kötendő megállapodás el-
fogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
165/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a Csongrádi Batsányi János Gimná-
zium Szakképző Iskola és Kollégium Oktatási Intézmény együttműködési megállapodá-
sa tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Csongrádi Batsányi János Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Oktatási Intézmény-
nyel együttműködési megállapodása tárgyában készült előterjesztést megtárgyalta, és elfoga-
dásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a diákok 50 órás közszolgálat teljesí-
tése érdekében az együttműködést. 

 
Felkéri dr. Vancsura István polgármester, hogy a mellékelt keret megállapodásra irányuló 
szerződéstervezetet írja alá. 

 
Felkéri a Polgármesteri Hivatal vezetőjeként dr. Menyhárt Anett jegyzőt, a Tündérrózsa Nap-
közi Otthonos Óvoda, a Gondozási Központ és a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és 
Iskolai Könyvtár vezetőjét, hogy az együttműködés részleteit dolgozza ki, és ezzel biztosítsa a 
közmunka lehetőségét a tiszaalpári középiskolás diákok számára. 

_____________________________________________________ 
 

 
27.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a választással kapcsolatos informatikai feladatok ellátására 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Borvák Erzsébet aljegyző 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Rozsnyói Ákos, informatikus itt volt mindkét választáson, javasolnak neki bruttó 20.000 fo-
rintot választásonként. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
100%-ra megemelték a bérét, hogy ellátja a feladatokat. Választásra normatívák vannak le-
osztva az állam részéről. Adjanak neki szabadnapot. Osszák, ha van pénz, de inkább év végén 
osszák, ha marad vagy ünnepre. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Nem kaptak normatívát az informatikai feladatok ellátására. Ha a testület nem szavazza meg, 
akkor kap szabadnapot, az őszi választások idején pedig nem lesz itt. 
 
Mészárosné Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
Nem történt semmi probléma szerencsére, de ha lett volna nem sikerült volna megoldani nél-
küle, mert nem értenek hozzá. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Természetesen kapjon valamennyit, de ne 60.000.- Ft-ot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ha ezt az összeget megkapja nettóban, kb. 14.000 Ft-ot vihet haza. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Nem, hanem a már megtartott két választásért kap 40.000,- Ft-ot és majd a helyhatóságiért 
20.000,- Ft-ot. Tehát nem egy választásért kap ennyit, hanem a háromért. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
166/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Rozsnyói Ákos informatikus részére a választási munkákban való munkájáért 
külön díjazás biztosítása tárgyában 
  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy Rozsnyói Ákos informatikus részére brut-
tó 60.000,-Ft egy összegben kifizetendő támogatást biztosítson a 2014. évben tartott és tartan-
dó minden választás során a választás lebonyolításában való részvételéért, amelyből bruttó 
40.000,- Ft azonnal kifizethető, a további bruttó 20.000,- Ft kifizetésére pedig a helyhatósági 
választások után az informatikai feladat teljesítését követően kerülhet sor. 

_____________________________________________________ 
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28.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás-
ra 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Borvák Erzsébet aljegyző 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Kerekes András említette, hogy a térségben megjelentetésre kerülne egy kiadvány, amelyben 
helyi kulturális rendezvények kerülnének meghirdetésre. Hogy áll ez a kiadvány? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Tiszavilág rendezvény az, amiről kérdez képviselőtársa, de nem írtak ki rá pályázatot. A 
kiadvány úgy fog megjelenni, hogy minden önkormányzat ad rá bizonyos összeget. Egyelőre 
nem érkezett róla semmi. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Érti. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a csatlakozás lehetőségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság igen szavazat nélkül – 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodással 
– nem fogadta el a csatlakozás lehetőségét. 

_____________________________________________________ 
 

 
29.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés feladat ellátási szerződés megkötésére a bölcsődei ellátás vonatkozá-
sában 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

Borvák Erzsébet aljegyző 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Nem támogatja ezt a szerződéskötést. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem akarjátok, hogy egy gyermek odajárjon. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Azzal, hogy felveszi a normatívát, azzal nincs is baj. Csak utána kérne még bizonyos össze-
get, hogy kipótolja a ráeső részt. Megmondta Felföldi Zoltán polgármesternek is, hogy nem 
fogják aláírni. Polgármester úr viszont megígérte neki, hogy elfogadják. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A szerződésben nincs benne semmi utalás erre. Nem viheti át innen senki a gyerekét? 
 
Mészárosné Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
A lakiteleki jegyző asszony azt mondta a határozatba bele lehet írni, hogy semmiféle plusz 
költséggel nem jár, ha odahordják a gyereket. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Szerződésnek tartalmaznia kell. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Nyilván pályázati pénzből felújították a bölcsődét és most már látják, hogy nem tudják feltöl-
teni a 54 fős létszámot. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ők valahogyan tudnak normatívát kapni, olyan 500.000,- Ft-re emlékszik. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Igen, de nem fedezi a bölcsőde költségeit. Nagyon szigorú előírások vannak, elő van írva 
hány főre hány szakképzett bölcsődei nevelő szükséges. Személyi és tárgyi feltételeknek is 
meg kell felelni. Gazdaságosan csak úgy lehet működtetni, ha betöltik az 54 fős létszámot. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
10.000 fő felett kötelező a bölcsőde. 10.000 fő alatt van olyan, hogy feladatmutató finanszíro-
zás, ha felszabadul a megyében szabadkapacitás akkor finanszíroznák Tiszaalpáron a bölcső-
dét, de ezt most nem várható. Lakiteleken pályázatból megvalósították meg, amely valószínű-
leg ennek a szabad kapacitásnak a terhére megy. A CSANA-ban pedig van ilyen szabad kapa-
citás és így tudnák finanszírozni. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Kötelező feladat az önkormányzatnak a gyerekek napközbeni ellátása. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy nem áll az 
önkormányzat módjában a később felmerülő költségek hozzájárulása. 
 



 

 
58 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
167/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a bölcsődei ellátásra vonatkozó feladat ellátási szerződés megkötése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasási Bizottsága 
javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tekinte-
tében feladat ellátási szerződés jöjjön létre Tiszaalpár, Szentkirály és Lakitelek települések 
között, azzal a feltétellel, hogy a felmerülő költségekhez a későbbiekben sem fog hozzájárulni 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata, ez a kitétel kerüljön bele az aláírandó feladat ellátási 
szerződésbe. 

_____________________________________________________ 
 

 
30.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató IDEA 2014 Tiszaalpár nemzetközi kiállítás köszönőleveléről 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nagy Zoltán úr megköszönte a rendezvény megszervezését. A napirendi pont tárgyalását le-
zárta. 

_____________________________________________________ 
 

 
31.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. ügyvezetői feladatainak el-
látására vonatkozó álláspályázatról 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 2.400.000 mínuszt kell nullára kihozni. Véleménye szerint ennek 
a kft-nek eddig sem volt értelme, ezután sem lesz. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Arra találjanak megoldást, hogy amennyiben visszakerül az önkormányzat tulajdonába, hogy 
hogyan lesz a mínusz költségvetésből nulla. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta szünetbe is, ha valaki hamisan játszik nem a hegedűt kell kicserélni, hanem a hege-
dűst. Ádámnak lejár a mandátuma. A munkákra szerződéseket kell kötni, úgy nem lehet dol-
goztatni, hogy nincs szerződés. Miért is fizetnének, ha nincs szerződés. Kérte Bíróné Icukát 
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segítsen be néhány hétre. A munka el van végezve, de nincs belőle pénz. A Réczi-féle ház le 
lett bontva, a másik ház is le lett bontva, de pénz nincs belőle. Meg kell pályáztatni, ha ez sem 
működik, akkor kerüljön vissza az önkormányzathoz. Ügyvéd urat is kárhoztatja, ősz óta nem 
volt hajlandó megcsinálni, amit kért. De legalább mondta volna hogy nem csinálja meg, akkor 
keres más ügyvédet. Vagy mondja meg mennyiért csinálta volna meg, mert neki valóban csak 
az önkormányzattal van szerződése. Nem lát javulást. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Akár hogy nézik 20.000.000 forintról van szó. Legnagyobb baja az, hogy nem lát perspektí-
vát, hogy tud ezekkel a gépekkel beilleszkedni a szennyvíz-beruházásba. Az adminisztrációs 
munka kevesebb lesz az önkormányzatnál ha megszüntetik. 
 
 

Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja 20:25 órakor kiment a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 5 fő. 

 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az a kérdés ne legyen nagyobb a veszteség, mint ami van. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ott van Bartucz István, ha seftelni akarnak a gépekkel. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nincs seftelés. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nincs benne ráció. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Most is odaadta a gépet, a kombájnt is odaadja, mindent ha kell. Nem kér érte semmit. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Most kapott 12 milliót azt is elköltötte. Lehet, hogy feljavították. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Abba maradtak, hogy 2 hetet kap, de amúgy is letelik a szerződése június 30-al. Felméri a 
lakossági bekötéseket, ebből ki lehet számolni mennyi a bevétele és le tudja tenni az asztalra. 
 
 

Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja 20:27 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha nincs új pályázó, akkor tényleg nincs tovább. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
De ha ezzel pár százezer forint hiányzik a nullához, akkor meg lehet adni az esélyt, hogy csi-
nálják meg a bekötéseket. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Az új pályázónak azt a feladatot kellene adni, hogy év végéig hozza ki nullára a költségvetést. 
Lenne itt munka, de Ádám nem egy üzletember, aki lohol a pénz után, hogy jöjjön befelé. 
Nem kell profitorientált cég ide. Nehéz lenne ebben a 2 hétben mutatni neki valamit. Azért 
adják meg az esélyt. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Bartucz Istvánt kellene megbízni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ádámból pontosan ez hiányzik. Amíg Bartucz István csinálta az sem volt jó a testületnek, 
mindig találtak hibát nála. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátott azon javaslat elfogadását, hogy fél évig még működtetik a kft., hogy 
nullára kihozzák a költségvetését, a vezetői helyre pedig pályázatot hirdessenek. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
168/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Településgazdálkodási Kft. továbbműködése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Településgazdálkodási Kft. továbbműködését megtárgyalta és javasolta a Képviselő-
testületnek elfogadásra, hogy 2014. év végig működtesse a Településgazdálkodási Kft-t a 
megfelelő költségvetés elérése érdekében, valamint az önkormányzat pályázatot írjon ki a kft. 
ügyvezetői állásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
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169/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. egyszerűsített 2013. évi beszámolójá-
nak elfogadása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Település-
gazdálkodási Kft. egyszerűsített 2013. évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadásra javasolta 
a Képviselő-testületnek. 

_____________________________________________________ 
 

 
32.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a településen lévő közkutak és egyéb ingatlanon lévő kutak szüksé-
gességének felülvizsgálata tárgyában 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az ő kezén minden számla átmegy látja a közkutak fogyasztását. A sertésfeljárónál lévő kút-
használatért és a konyhakertnél évek óta fizetnek érte, pedig évek óta nincs használva. Nem 
gondolja, hogy mindegyiket üzemeltetni kellene, az alapdíjat fizetik érte. Konkrét javaslatokat 
várt. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A gyakorlókertet nem gondolja, hogy feltétlenül meg kellene szüntetni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Előírás, hogy lennie kell kútnak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérdése volt, hogy a mázsaháznál szükség van-e kútra? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Polgárőrségnél nincs kút, konyhának miért kell kút az udvarra? 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Körülbelül 8-10 kutat ki lehetne iktatni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Boris Ferinek és Bartucznak ki lehetne adni, hogy nézzék meg és a következő testületire te-
gyenek javaslatot. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem azért fizetik a tűzcsapokat, hogy a mezőgazdasági termelők megtankoljanak. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Fizetnek érte. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a közkutak szükségességének felülvizsgálatát, Dr. Vancsura István ja-
vaslatával kiegészítve, mely szerint a feladat elvégzésével Boris Ferencet és Bartucz Istvánt 
bízza meg. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
170/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a településen lévő közkutak és egyéb ingatlanon lévő kutak szükségességének 
felülvizsgálata tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  
a településen lévő közkutak és egyéb ingatlanon lévő kutak szükségességének felülvizsgálatát 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg Boris Ferenc 
köztisztviselőt, valamint Bartucz István önkormányzati dolgozót, hogy mérjék fel a települé-
sen lévő közkutak minőségét és használatuk szükségességét és terjesszék elő a következő 
képviselő-testületi ülésre. 

_____________________________________________________ 
 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 20:47 órakor zárt ülés keretében 
folytatta tovább munkáját. 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 21:03 órakor nyílt ülés keretében 

folytatta tovább munkáját. 
_____________________________________________________ 

 
 
37.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok 
csatornahálózatra történő rákötése tárgyában  
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Hozzászólásokat várt. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Azért nem fogja megszavazni, mert polgármester úr 300.000,- Ft-ot adott kölcsönt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Véleménye, egy kézbe adják oda. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Minimum három szakvállalkozótól kerüljön be ajánlat. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
175/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok csatorna-
hálózatra történő rákötése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy kérje fel Dr. Vancsura Istvánt polgármes-
tert a tiszaalpári csatornahálózat kivitelezését végző szakvállalkozókkal történő kapcsolatfel-
vételre és tőlük árajánlat bekérésére Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában álló 
intézmények csatornarákötésének kivitelezésére. 
A bekért árajánlatok alapján Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
soron következő ülésén tárgyal illetve dönt az önkormányzat tulajdonában álló intézmények 
rákötésének módjáról a csatornahálózatra. 

_____________________________________________________ 
 

 
38.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskolának a Pejtsik hagyaték terhére 
beszerzett infokommunikációs eszközök használatba adásáról szóló szerződés tervezeté-
ről 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Véleménye szerint a határozat-tervezet megszavazható. 
 
Szavazásra bocsátott a használatbavételi szerződés elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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176/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Pejtsik-hagyaték terhére beszerzett infokommunikációs eszközök Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola használatába adásáról szóló, a KLIK Tiszakécskei Tankerüle-
tével kötendő szerződés-tervezet jóváhagyása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy az Árpád Fejedelem Általános Iskola ré-
szére vásárolt infokommunikációs eszközökről szóló, a KLIK Tiszakécskei Tankerületével 
kötendő használatba adási szerződés-tervezetet hagyja jóvá, és bízza meg Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy azt az önkormányzat nevében megkösse, illetve aláírja. 
A szerződés megkötése azzal a feltétellel valósulhat meg, ha az iskola vagyonbiztosítását ki-
terjeszti az infokommunikációs eszközökre is. 

_____________________________________________________ 
 

 
39.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az FBN-NP Nonprofit Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződés 
tárgyában 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök 

 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
E-mailben elküldték a szerződést.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mennyi a pontos összeg. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A szolgáltatási díj 2,62,- Ft/l. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a szerződés elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
177/2014.(VI.03.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat és az FBN-NP Nonprofit Kft. között kötendő közszolgáltatási 
szerződés tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat és az FBN-NP Nonprofit Kft. között kötendő közszolgáltatási szerződésről 
szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
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_____________________________________________________ 
 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Ügyrendi Bizottsága 21:10 órakor 
összevont ülés keretében folytatta tovább munkáját. 

 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 21:15 órakor önálló ülés keretében 
folytatta tovább munkáját. 

 
 
42.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Trió TV meg lett bízva múlt év december végéig, novemberig teljesített is, decemberi díja 
már ki sem lett utalva. Inkább elment máshová ingyen és nem kapott érte pénzt, minthogy 
kijött volna Tiszaalpárra és még pénzt is kapott volna érte. Nem jött ki március 15-re és a Ta-
vaszköszöntőre rendezvényre sem. Csak van valami jog, ami kimondja, hogy a szerződési 
feltételeket teljesíteni kell és tegyék le a teljesítési igazolást, hogy hány percet teljesítettek 
egész évben. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A szervezeti és működési szabályzatot is módosította a testület. Jegyzőkönyve kerüljön bele, 
hogy a képviselő-testület lekorlátozta az idejét. Cenzúrázták. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Sajnálattal vették a pedagógusok tudomásul, hogy nem köszöntötte őket polgármester úr, ta-
valy is elmaradt. Kicsit egyoldalúvá vált, hogy az iskola mindig jön a rendezvényekre, de 
visszafelé nincs köszönet. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem felejtette el, csak várta a meghívást pedagógus napra. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Emlékszik, 2 évvel ezelőtt is olyan június 12-13-a körül volt megtartva. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Nem lesz külön ünnepség, csak az év végi évzáró és ballagás. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Igen, akkor volt. 
 



 

 
66 

 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, pénteken ifj. Szerényi Béla és nővére jön az óvodába, du. 14 órakor Szerényi Béla 
és Savanya István tart egy órás műsort, délután fél 5-kor pedig a Művelődési Házban lesz 
megtartva az előadásuk. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elkészült a feljáró, annak idején azt beszélték, hogy a tetőt is megcsinálják. Azt mondják a 
vaskorláthoz tudnak tetőt tenni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az árajánlat nem jött még meg, Dr. Taricska Tibor rendelője elé sem a feljáróhoz, valamint jó 
lenne a Művelődési Ház itteni teraszához is tenni előtetőt. A járólapot is meg kellene csinálni 
a másik oldalon. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, hogy igazgatási szünet előtt június 24-én lenne rendes képviselő-testületi ülés, 
igazgatási szünet után szeptember 9-én kedden kerülne sor ismét rendes képviselő-testületi 
ülésre. Ezek mellé még 1-2 rendkívüli biztosan lesz, mint például a védőnői pályázat és a vá-
lasztás előtti ülés. Ajánló ív lesz, képviselőnek 1%-ot, polgármesternek 3%-ot kell megsze-
rezni. 

_____________________________________________________ 
 
 
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 21:25 órakor bezárta ülését. 
 

K.m.f. 
 
 
 

    /:  Barna Sándor  :/                                              /:  Dr. Puliusné Sárdi Mária  :/ 
                a bizottság elnöke                                             a bizottság tagja 


