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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 2915/2014. 
 
 
 

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

Bizottságának 2014. június 23-án tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Barna Sándor a bizottság elnöke, 
  Bolláné Csernák Csilla, Dr. Csernus Tibor, 

Győri István, Kacziba Sándor, Kiss Lajos, 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, Dr. Vancsura Zoltán (8 fő) 
Dr. Menyhárt Anett jegyző 
Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
Dr. Vancsura István polgármester 

 
Külön megjelentek: Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Bartók István kérelmező 
 Bartucz István településüzemeltetési előadó 
 Bodor Ádám Településüzemeltetési Kft. ügyvezető 
 Boris Ferenc közterület-felügyelő 
 Bozóki István energetikai tanácsadó 
 Rozsnyói Ákos informatikus 
 Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Török Annamária 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 16:35 órakor, hogy a bizottság 8 fővel 
határozatképes. 1-es napirendi pont után kerülne tárgyalásra a 9-es napirendi pont. Egyebek-
ben szeretné elmondani Dr. Tógyer László kérelmét, valamint van egy másik kérelem, amely 
zárt ülésen kerül tárgyalásra. Átadta a szót jegyző asszonynak. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Közvilágításra érkezett árajánlat, a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl, még fel kell 
venni a tárgyalandó napirendi pontok közé az önkormányzat szervezeti és működés szabály-
zatának, valamint az Árpád Művelődési Ház szervezeti és működési szabályzatának módosí-
tását. Felvételre javasolta továbbá a művelődési ház tetőterére, építési munkálatokra bekért 
árajánlatot, amelyről szintén tárgyalni kell a bizottságnak. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Javaslat a KEOP-2014-4.10.0/N jelű, KEHOP konstrukció keretében napelemek telepítésé-

re vonatkozó pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök  

                Bozóki István energetikai tanácsadó 
 

2. Tájékoztató a 1147 helyrajzi számú, Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlanra érkezett vételi ajánlatokkal kapcsolatban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 

                  Dr. Vancsura István polgármester 
 

3.  Előterjesztés Tiszaalpár település honlapjának megújítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 

                Dr. Vancsura István polgármester / Rozsnyói Ákos informatikus 
 

4. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) Ör. számú 
rendeletének módosításáról szóló ……./2014.(….) Ör. számú rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző 
Előadó: Barna Sándor elnök 

                Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

5. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 24/2013.(XI.28.) Ör. 
számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló …../2014.(….) Ör. számú rendeletére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző 
Előadó: Barna Sándor elnök 

                  Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
 

6. Előterjesztés családi napközi létrehozásával kapcsolatban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 

                  dr. Menyhárt Anett jegyző / Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
 

7. Előterjesztés a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegy-
házi Petőfi Sándor Tagintézményével és a Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium oktatási intézménnyel való együttműködési megállapodás meg-
kötése tárgyában az iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
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Előadó: Barna Sándor elnök 
                  Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 

 
8. Előterjesztés a településen lévő közkutak és egyéb ingatlanon lévő vízbekötés megszünteté-

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

                  Dr. Vancsura István polgármester / Boris Ferenc ig. ügyintéző 
                  Bartucz István településüzemeltető 
 
9. Előterjesztés a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. további működésével kapcsolatban 

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

                  Dr. Vancsura István polgármester 
 
10.  Előterjesztés a 2014. évi Tiszaalpári Napok programjára 

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

                    Dr. Vancsura István polgármester / Kerekes András hangtechnikus 
 
11. Előterjesztés a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a 

muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 
9/2014.(II.03.) EMMI rendelet alapján elnyert támogatás felhasználásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 

                    Dr. Vancsura István polgármester  
 
12. Előterjesztés I. Világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából rendezett megemlé-

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

                    Dr. Vancsura István polgármester  
 
13. Előterjesztés Tiszaalpár, Bokrosi u. 12. szám alatti ingatlanra vonatkozó eladási szándék-

ról 
      Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
      Előadó: Barna Sándor elnök 
                   Dr. Vancsura István polgármester  
 
14.  Tájékoztató a falugazdász munkájáról, a mezőgazdasági helyzetéről 
       Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
       Előadó: Barna Sándor elnök 
                     Papp Imre falugazdász 
 
15. Tájékoztató a tiszaalpári 779. helyrajzi számú ingatlan, valamint tiszaalpári 431 helyrajzi 

számú ingatlan vonatkozásában érkezett előzetes igényfelméréssel kapcsolatban (boríté-
kok bontása) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 
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                    Dr. Vancsura István polgármester  
 
16.  Bejelentések 
 
17.  Előterjesztés az EDF DÉMÁSZ Zrt. szerződéses ajánlatáról Tiszaalpár Nagyközségi Ön-

kormányzat felhasználási helyeinek villamos energia beszerzésére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
18. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkor-

mányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013.(V.15.) sz. önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló …/2014.(…) sz. önkormányzat rendeletére  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
19. Előterjesztés az Árpád Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú mel-

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

 
20.  Előterjesztés az Árpád Művelődési Ház tetőterének javítására bekért árajánlatról 

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

Zárt ülés 
 

21.  Előterjesztés névtelen kérelem tárgyában (szóbeli) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Vancsura Zoltánt. Megkérdezte Dr. Vancsura Zol-
tántól elfogadja-e a felkérést? 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Igen, elfogadta. 
 
 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Javaslat a KEOP-2014-4.10.0/N jelű, KEHOP konstrukció keretében napele-
mek telepítésére vonatkozó pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök  

                       Bozóki István energetikai tanácsadó 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Köszöntötte Bozóki István urat. Ismertette az előterjesztést. Erre a pályázatra van egy 
190.000,- Ft-os ajánlat, valamint plusz a sikerdíj. 
 
Bozóki István, energetikai tanácsadó: 
 
Annyit tenne, hozzá, hogy az ajánlatban szolgáltatási díjról lenne szó nem sikerdíjról. Siker-
díjként nem számolható el a pályázatban, ezáltal szolgáltatási díj szerepel benne. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tehát van ez az egyszeri szolgáltatás, valamint egy 1 éves ajánlat, amely 300.000,- Ft + ÁFA, 
egy 2 éves ajánlat 560.000,- Ft + ÁFA és egy 3 éves ajánlat 800.000,- Ft + ÁFA összegben. 
Az éves ajánlatokhoz oda írva, hogy amennyiben ezek valamelyikére köt megállapodást az 
önkormányzat, akkor erre a pályázatra nem kell kifizetni a 190.500,- Ft-ot. 
 
Bozóki István, energetikai tanácsadó: 
 
Igen, a megállapodásnak az a lényege, hogyha egyedi pályázatírásra kötnek szerződést, akkor 
az a 150.000,- Ft + ÁFA, valamint a sikerdíjra vonatkozik. Ha együttműködési megállapodást 
kötnek, akkor az alapdíjtól eltekintenek, tehát az 1-2-3 éves megállapodások összege tartal-
mazza korlátlan számú pályázat elkészítésének az alapdíját. Ehhez tartoznak olyan jellegű 
garanciák is, hogy minimum 3 pályázatot vállalnak éves szinten. Olyan garanciális kitétel is 
van benne, hogy 1 éves szerződés esetén legalább 1 nyert pályázatot kell prezentálni, ellenke-
ző esetben az éves díjat visszaszolgáltatják. 2 éves szerződés esetében 4 pályázatot kell pre-
zentálniuk. Tehát annyi pályázatot írnak a 2 év alatt, hogy legalább 4 pályázatot nyerjenek, 
amennyiben nem teljesítik, abban az esetben visszajár az 560.000,- Ft-os összeg. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Leírják azt is, hogy sikeres pályázat esetén önrész biztosítása nem szükséges. Vagy azt írják 
le, hogy van, vagy azt, hogy nincs. Korlátlan számban írnának pályázat az önkormányzatnak. 
Ha 1 éves ajánlatot vesznek, az 190.500,- Ft, e mellé van nyert pályázatuk akkor ha emellé 
önerőt kell biztosítani pl. 5-10%-ot, ha nyer a pályázat 10.000.000,- Ft-ig 7%-ot adnak nekik. 
Tulajdonképpen ennyibe kerül az önkormányzatnak egy pályázat finanszírozása? 
 
Bozóki István, energetikai tanácsadó: 
 
Igen, annyi különbséggel, hogy a pályázattól függően elszámolhatóak a projektköltségek 17-
18%-ig, de abban az esetben ha elszámolható, akkor szolgáltatási díjként szerepel, ha nem 
számolható e, akkor sikerdíjként szerepel. Hogy mit kell biztosítani az önkormányzatnak? Az 
együttműködési megállapodás tartalmazza az alapdíjat, tehát azt nem, a pályázat 100%-os 
támogatottságú, tehát az önerőt sem. Olyannyira nem kell, hogy ha a cég vállalhatja el a teljes 
projektet a kivitelezési munkálatokat is ők végezhetik el, akkor szállítói finanszírozással tud-
ják vállalni a projekt lebonyolítását, tehát megelőlegezni sem kell. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem találta, hogy milyen összeghatárig lehet benyújtani. 
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Bozóki István, energetikai tanácsadó: 
 
20 és 50 millió forint között lehet benyújtani, ennél a napelemes pályázatnál. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Örült a megkeresésnek, mert jelenleg nincs az önkormányzatnak pályázat írója. Szeretné java-
solni, hogy gondolkodjanak el az 1-2 éves verzión. Nincs túl nagy kedvezmény a 3 éves pá-
lyázat figyeléssel kapcsolatosan. Próbaképpen az 1 éves szerződést javasolta, a 190.000,- Ft-
ot kifizethetőnek tartja. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ha 1 évre megbízzák nem kell kifizetni a 190.000,- Ft-ot. 
 
Bozóki István, energetikai tanácsadó: 
 
Annyit tett még hozzá, hogy az 1-2-3 éves szerződésnél az árakon kívül annyi különbség van 
még, hogy a 2 éves megállapodás annyival kedvezőbb, mintha 2 x 1 évet kötnek, hogy az 
utómenedzsment is szerepel benne. 3 éves szerződés esetében, pedig ezen felül 1%-al keve-
sebb a sikerdíj vagy szolgáltatási díj összege. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az írásos anyag a 9. pontot tartalmazza az 1 éves szerződésnél is. 
 
Bozóki István, energetikai tanácsadó: 
 
Elvileg a 2-től kellene, hogy benne legyen.  
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A 2 és 3 éves ajánlatba még szerepel Berente község is. 
 
Bozóki István, energetikai tanácsadó: 
 
Elnézést kért az elírásért. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem tartja kompetensnek a képviselő-testületet a választások előtt 3 hónappal, hogy ebben 
döntsön. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tehát az egyszeri benyújtást támogatja képviselőtársa? 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Igen. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Az 1 éves pályázatfigyelés mellett szavazna. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az 1 évesbe leírt ajánlat, amely 300.000,- Ft + ÁFA, ebbe bele értendő a 190.500,- Ft-os egy-
szeri benyújtás is. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Igen. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Győri István bizottsági tag módosító javaslatát, mely szerint csak egy 
pályázat kerüljön benyújtásra bruttó 190.500,- Ft-os bruttó áron, amelyhez pluszként kerül 
hozzá a sikerdíj. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, 3 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tehát akkor szavazásra az 1 éves szerződés elfogadását javasolta 300.000,- Ft + Áfa, amely 
381.000,- Ft bruttó díj, a szolgáltatási díjakat nem sorolta fel. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Tehát akkor nyertes pályázat után sikerdíjként elszámolható összeg? Igen vagy nem? 
 
Bozóki István, energetikai tanácsadó: 
 
Nyertes pályázatnál sikerdíjként számolható el. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Mindenképpen szolgáltatási díjnak hívják, de nyertes pályázat után sikerdíjnak nevezik, vi-
szont idézőjelben szolgáltatási díjként fog szerepelni a nyertes pályázat költségvetésében. 
 
Bozóki István, energetikai tanácsadó: 
 
Egyéb esetben egyértelműen csak a támogatási összegre értendő. Jelen esetben 100% támoga-
tottságú pályázatról van szó, de ha egy 60%-os támogatottságú pályázatról beszélnek a siker-
díj mindig csak a támogatási összegre vonatkozik. Úgy tudja így került megfogalmazásra. 
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Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Támogatási összegre vonatkozik. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az 1 éves megállapodás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
180/2014.(VI.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a KEOP-2014-4.10.0/N jelű, KEHOP konstrukció keretében napelemek telepí-
tésére vonatkozó pályázat benyújtása, valamint 1 éves pályázati szolgáltatás tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy bízza 
meg a GoodWill Consulting Kft-t a KEOP-2014-4.10.0/N jelű, KEHOP konstrukció kereté-
ben történő napelemek telepítésére vonatkozó pályázat megírásával és benyújtásával, továbbá 
kössön szerződést 1 éves pályázati szolgáltatásra az előterjesztésben mellékelt árajánlat alap-
ján. 
Kérje fel Dr. Vancsura István polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és a Tá-
mogatási szerződés megkötésére. 

___________________________________________________ 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a 1147 helyrajzi számú, Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tu-
lajdonában lévő ingatlanra érkezett vételi ajánlatokkal kapcsolatban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 

                       Dr. Vancsura István polgármester 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Régóta húzódó téma már, kettő kérelem érkezett az önkormányzathoz. Bartók Istvántól kér-
dezte, hogy tartja-e a 3,5 millió forintos vételárat vagy megemeli 3,6 millióra, mert az előző 
ülésen azt mondta, akár megadja érte a magasabb árat is. 
 
Bartók István, kérelmező: 
 
Nincs jelentősége, mert a képviselő-testület nem kívánja eladni a területet. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Valóban. 
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Bartók István, kérelmező: 
 
Annyit tett hozzá, hogy a terület bérlésével kapcsolatosan nem használat díjról van szó, ha-
nem bérleti díjról. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Az előző ülés kapcsán is kifejtette a véleményét. A tény, hogy a falu központjában van egy 
benzinkút, a lakosság érdeke, hogy ezen magas szintű szolgáltatás működjön. Nem az az ér-
deke, hogy két magánszemély egymással vitázva olyan szituációba sodorja a dolgokat, hogy 
ne legyen benzinkút. Mindenképpen a jelenleginél is jobb szolgáltatásnak kellene lennie, akár 
hétvégi nyitva tartással. Egész más motiválja Barna Sándor urat, nem biztos, hogy a szolgálta-
tást szeretné megtartani. Az kerüljön előtérbe, hogy tényleg egy kézben kerüljön az ingatlan 
és a felépítmény is. 5 millió forint felett kellene árvereztetni. Bartók urat sokkal inkább szak-
mai befektetőnek gondolja, mint Barna urat. A hatalmas összegekkel való dobálózás felteszi a 
kérdést, hogy valóban minőségi szolgáltatást szeretne-e. Döntenek más tekintetben is 20 mil-
liókról, a Koril-Fruct Kft. esetében, pedig munkát ad több száz embernek. A megoldást nem 
tudja, csak segítséget kér. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ha Barna Sándorként nézi, nem szabad megszavazni. Ha képviselőként nézi, úgy gondolja 
árvereztessék meg, az önkormányzatnak lesz pénze belőle. Szerencsére neki nem kell szavaz-
ni.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ez már nagy turpisság. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérte, ne szóljon bele képviselőtársa. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ha jól tudja, a használati jog 2018-ig szól. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nincs időhöz kötve. 
 
Bartók István, kérelmező: 
 
Az épület fennállásáig szól a használati jog, nem 2018-ig. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Vezérelv kell hogy legyen az, hogy egy jól működő benzinkút működjön. Csak abba kell be-
legondolni, hogy ha mindenkinek a saját háza állna más telkén, akkor mi lenne. Egy téglát, ha 
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letenne, ahhoz is engedélyt kellene kérni. Úgy látja, hogy két dologban kell dönteni: a civako-
dás vagy a benzinkút jól működése. Jelen pillanatban nem a falu érdeke helyeződik előtérbe. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Szeretné elmondani Kiss Lajosnak is a következőket: Tolnai Endre a MATIC-ért havonta 
700.000,- Ft bérleti díjat kapott. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Nem az önkormányzaté volt. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kiss Lajosnak mondta, hogy megértse: Rozmis János 15 hektárt ugyanabba a hullámtérbe… 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Képviselő volt, mikor eladták. Miért nem szavazta meg a 9 millió forintot, hogy megvegye az 
önkormányzat? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Neki ne beszéljen olyan ember, aki visszavette magántulajdonba a Tiszát. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérte képviselőtársát erről a napirendi pontról beszéljen, ne a Tiszáról. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Szétlopják a falut. A Holt Tiszát is odaadták, ez az érdeke a testületnek. Ez a pénz is kevés 
érte. Ha árverésre kerül a sor, akkor is 10 millió legyen a kikiáltási ára. Módosító javaslata, 
hogy 10 millióról induljon az árverés.  
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A területnek a helyzetét felül kellene vizsgálni, mert van hozzá kettő olyan út is, ahol bejárás 
folyik. Ha valóban értékesítésre kerül, akkor az utat ne adják el senkinek. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Valóban nem ártana felülvizsgálni. Van egy 2013-as megállapodás, amelyben még a terület 
gondozásáról is szó van. Vannak olyan kérdések, amelyek rendezésre várnak. 
 
Bartók István, kérelmező: 
 
A Benkinke Kft. nincs már, tehát mindenképpen új megállapodás szükséges. Azt akarják el-
adni, ami még jogilag rendezésre vár. Talált egy bírósági döntést, hogy arra a felépítményre, 
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ami az ő tulajdona, ki kell venni a bérleti díjból. Nem is lehet bérleti díjról beszélni csak föld-
használati díjról. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Milyen bírósági döntés? 
 
Bartók István, kérelmező: 
 
Ismertette a számát: BDT 2169. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Elkérte a szóban forgó döntést. 
 
Bartók István, kérelmező: 
 
A földhasználati díj mindenképpen kevesebb, mint a bérleti díj. Ettől függetlenül megállapod-
nak a területről. Ki lehet írni árverésre, de akkor perrel fogja megtámadni a terület birtokjogát. 
A 3,5 milliót megadja érte, de annál többet nem. Őt is védi a törvény. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kérdése volt, hogy tudta azt mit vesz meg? 
 
Bartók István, kérelmező: 
 
Ő is végighallgatott mindenkit, szeretné, ha őt is meghallgatnák. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Azzal foglalkoznak, hogy tudják szétverni a vagyont. 
 
Bartók István, kérelmező: 
 
Nyugodtan árverésre lehet bocsátani, tisztességes piaci árat ajánlott érte. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Aztán majd eladja Barna Sándornak, aki meg is fogja venni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Marad a bérleti díj, hátha a következő képviselő-testület bölcsebben dönt. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta, a hivatal vizsgálja meg a bérleti díjat. 
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Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Ha azt szeretnék, hogy egy normális benzinkút legyen, el kell gondolkodni mit akar a képvi-
selő-testület. Az idő más érdekeknek dolgozik. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
5 millió forint feletti ingatlannál, nem igazán van beleszólása a testületnek, hogy mi lesz a 
területtel. Ha eladják, akkor megszabhatják, hogy 10 évig benzinkútként működjön továbbra 
is? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Nem lehet, mert 6 millióra lett felértékelve és 10 milliós ajánlat is jött rá, tehát versenyeztetni 
kell. 
 
Bartók István, kérelmező: 
 
Nem lehet, mert a tulajdonjog az övé, ha megveszi. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Javaslata, hogy 3,5 millióért adják el és kössék ki az adásvételi szerződésben, hogy 10 évig 
üzemeltesse benzinkútként. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megszavaztatja Dr. Vancsura Zoltán módosító javaslatát. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Meg lehet mindent szavaztatni. 
 
Bartók István, kérelmező: 
 
Mindenben az Inter Auto Trans Kft. tulajdonosa, vagyis ő az illetékes. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Dr. Vancsura Zoltán módosító javaslatát, hogy adják az ingatlant 3,5 
millió forint értékben és kössék ki a szerződésben, hogy 10 évig benzinkútként üzemeltesse az 
új tulajdonos. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással 
(2 fő nem szavazott) – nem fogadta el a javaslatot. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Győri István módosító javaslatát, miszerint bocsájtsák árverésre mini-
mum 10 millió forint összegért. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással (2 
fő nem szavazott) – nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Még az önkormányzat fizet neki, hogy megvette. Ez egy bűnszövetkezet. 
 
Bartók István, kérelmező: 
 
Földhasználati jogról kellene szólnia a bérleti szerződésnek. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem kell szavazni, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

________________________________________________ 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár település honlapjának megújítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 

                       Dr. Vancsura István polgármester / Rozsnyói Ákos informatikus 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Elmondta, előző évben 3 órát dolgoztak az önkormányzatnál, ak-
kor sem omlott össze a rendszer. Most háromszor annyit vannak itt, de ebbe bele tartozik a 
honlap karbantartása is. Ha nem kell ebbe belefektetni eszközt, akkor a munkadíj egyértelmű-
en a Magna Produkciós Bt. feladata. A könyvtár honlapjának is el kellett volna készülnie ja-
nuárban. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha a bizottsági tagok rátévednek egyéb települések honlapjára, akkor láthatják a különbséget. 
Vagy jobbá kell tenni a honlapot, vagy újat kellene csinálni. A honlap a település tükörképe, 
igazából nincs olyan személy, akinél a honlapra kerülhető információk összegyűlnének. A 
településen sok minden történik, de nincsen fent egy sem a honlapon. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A választási eredmények hagyján, de a bizottsági és testületi jegyzőkönyvek sincsenek rajta, 
tavaly szeptember óta. Ebből nem derül ki az, hogy mit tartalmaz a 250.000,- Ft-os összeg. 
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Konkrétan ez egyszeri díj vagy tartalmaz olyan költséget, amely technikai rész. Fenntartás 
benne van-e? Nem sokat mondó előterjesztést kaptak kézhez. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Fontos kérdések, amelyeket tudni kellene. A napi 8 óra mit tesz ki? Nincs itt olyan sok gép, 
körülbelül 20 db, amit karban kell tartani. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Nemcsak a hivatali számítógépek, hanem az önkormányzat intézményeinek számítógépei is 
ide tartoznak. 
 
Rozsnyói Ákos, informatikus: 
 
Körülbelül 86 db gép. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ötletnek, felvetésnek jó, de ki kellene dolgozni. Őt is érdekelné a napi 8 óra miben merül ki? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Az iskola nincs benne, csak a Teleház és a könyvtár. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Az előterjesztés mellékletét képezhette volna a szerződés. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az f) pont tartalmazza a honlap frissítését, valamint a könyvtár honlapjának elkészítését. Nem 
ő a szakember, ha a szakember tudja, hogy ezt nem tudja elvégezni, akkor nem írja alá a szer-
ződést. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Akkor ezeket tartalmazza? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A szerződésben az van benne, hogy fenntartja, karbantartja. Nem gondolta volna, hogy egy 
honlap felújítása egy új szerződéssel jár. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A fia is rendszergazda. Ő is azt mondta, hogy bele kellene férnie. A szerződéshez kellene ra-
gaszkodni, amely feladatokat tartalmaz, azokat lássa el. A hivatalban el kellene küldeni a dol-
gozókat továbbképzésre. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A szerződésbe benne foglaltatik, hogy a rendszergazda feladata a honlap frissítése. Az szmsz 
tartalmazza kinek a feladata Ákost információval ellátni. Jegyző asszony a főnök. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Polgármester úr utasítja, hogy plusz feladatokat ellásson. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Jegyző asszonynak kellene erről utasítást adnia. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem a volt aljegyző asszonyról beszélnek, biztos, hogy ellátja a feladatát. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Próbálja bepótolni az elmaradást. A rendeleteket már elkezdte frissíteni. Megpróbálják magu-
kat utolérni, biztosan időbe telik, hogy minden jegyzőkönyv fent legyen a honlapon. Az ápri-
lisi és májusi jegyzőkönyvek készen vannak, azokat fel lehet tenni, a hézagot pedig kitöltik. 
Határidőt nem tudott mondani. 
 
Rozsnyói Ákos, informatikus: 
 
A fenntartás olyan, mint egy üzemeltetés. A jelenlegi honlapot a trió tv adta ajándékként, mert 
feltette a testületi ülések felvételeit. Plusz modulokat nem tud feltenni rá, fejleszteni nem le-
het, mert nincs rá lehetőség. Kell egy belső ember, aki ezt koordinálja, egybe fogja, aki odafi-
gyel arra, mikor van egy ülés vagy egy plakát, akkor azt továbbküldi az informatikusnak. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ez így van, ezen túl is léphetnek. 
 
Rozsnyói Ákos, informatikus: 
 
Ez az egyik része. Maga a fejlesztés arról szól, hogy egy dizájnert megkérnek, hogy tervezze 
meg, hogy nézzen ki a honlap. A weboldal készítőnek ki fogják adni és megcsináltatják, ő a 
jelenlegi adattartalmat is felteszi rá, tehát semmi nem veszik el. Fél napot töltött el azzal, hogy 
a fényképeket feltegye a honlapra, mert ez már egy elavult rendszer. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kérdése volt, hogy az iskola honlapját látta-e? 
 
Rozsnyói Ákos, informatikus: 
 
Kérte már a könyvtár anyagát többször is, de még egyszer sem kapta meg. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
A fia elmondta, hogy 15 perc alatt átadja az összes dokumentumot. 
 
Rozsnyói Ákos, informatikus: 
 
Múlt héten is kérte, azt mondta még aznap átküldi, azóta is küldi. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ötletnek jó, fő feladatként legyen kitűzve, hogy minél előbb legyen felfrissítve. Több éves 
lemaradással a hátuk mögött szavazzák meg az új honlapot.  
 
Rozsnyói Ákos, informatikus: 
 
Nem lehet 2 óra alatt átküldeni, mert elavult a rendszer. Nem működik. Nem akar senkit sem 
megbántani, de 2012 óta folyamatosan leírja minden nap és minden területen, hogy mit csinál. 
Megnézte valaki? Nem kért rá választ. Hála istennek nagyon jó a rendszer és nem a gépek 
javításával tölti el a napokat, hanem van egy EPER rendszer amiben besegít a pénzügyön. 
Mutatni tudja, hogy minden egyes tevékenységét felírja. Informatikai segítséggel elmegy a 
napja fele. Ez a munkája része. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Konkrétan azt tudja mondani, hogy ha már egyszer valaki megnézi a számla mellékletét és 
aláírja, akkor azt kellene megkérdezni. Az, hogy valaki a szerződésbe foglaltakat teljesíti az a 
minimum. Lehet, hogy őt valaki megbántotta, nem kell egy kalap alá venni mindenkit. 
 
Rozsnyói Ákos, informatikus: 
 
Nem akart megbántani senkit, nem az a célja, hogy valakit megbántson. Csak elhangzott egy 
kérdés, hogy mit csinál 8 órában. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Elmondta, ő nem kérdezte. 
 
Rozsnyói Ákos, informatikus: 
 
Elnézést kért, nem akart senkit megbántani. Egy tényt mondott el. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal… 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
5 igen szavazattal, ő volt az ötödik. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Felolvasta a határozat-tervezetet. 
 
Ismételten szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
181/2014.(VI.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár település honlapjának megújítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy az ön-
kormányzat honlapját újítsa meg mind tartalmilag, mind formailag. Ezzel a feladattal bízza 
meg a Magna Produkciós Iroda Bt.-t, a megbízási díj összege 250.000,- Ft + ÁFA. 

__________________________________________________ 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) 
Ör. számú rendeletének módosításáról szóló …./2014.(….) Ör. számú rendeletének 
módosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző 
Előadó: Barna Sándor elnök 

                       Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ügyrendi ülésen már szó volt erről. Sajnos van 1-2 visszautalás jogtalan felhasználás miatt. A 
kft-től várna 17 millió 300 ezer forintot, akkor -5 millió forint lenne a tartalék. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Rehabilitációs hozzájárulásról akkor beszélhetnek, ha bizonyos foglalkoztatású létszám felett, 
rehabilitációs személyt kötelesek foglalkoztatni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Miért nem szóltak, mert akkor tudott volna személyt a munkára. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Korábban is volt már rá példa, most viszont szakfeladatokra van szétszedve.  
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérte, általánosságban mondjon már néhány gondolatot valaki, hogy lehet-e folytatni ezeket a 
kiadásokat. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Kérte, ragaszkodjanak az eredeti költségvetéshez és nem is áll módjában már ellenjegyezni 
további kiadásokat. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Most megszavazták a honlapra a 250.000,- Ft-ot. Ez hogyan lesz a költségvetésben leírva? 
Vagy a 12 millió forintból kerül kifizetésre? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Rátartás mindig van, vannak olyan helyek ahol van megtakarítás. Megnézik hogy az a fő-
könyvi szám, ahová ez rá lesz vezetve, hogy áll. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A félévi beszámoló ad róla képet. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Arra a szakfeladatra volt a tv is betervezve, tehát így kiegyenlítődik. Viszont nagy összegek-
ről nem lehet szó. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Csak megjegyezné, hogy senki sem gondolja, hogy a kft. egy éven belül fogja visszafizetni a 
17 millió forintot? Évente 3-4 millió forintról még lehetne szó, de valószínű, hogy pénzügyi-
leg így kellett tervezni. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Igen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Képtelenség kigazdálkodni. 
 
 

Bolláné Csernák Csilla a bizottság tagja 18:21 órakor kiment a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Miért adták át a 17 millió forintot? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Ezt be kellett tervezni, mert határozat volt róla. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A 7-es pontban melyik társulásról van szó? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szociális és Gyermekjóléti Társulás. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Vannak területek, ahol vannak plusz pénzek. de a költségvetésen belül. 2013-as költségvetés-
be bele van építve a szennyvízberuházás, akkor az előző évbe bele került előfinanszírozás-
ként?  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A 110 millió forintot még nem tervezték bele. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Sajnos mindenképpen mínuszos a költségvetés. Tehát meg kell gondolni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A pénzügyi mérleg most jelen pillanatban -5 millió forintot mutat. Ha visszakerülnek a kft. 
gépei és ha ki is ment némi önerő is, ennek ellenére 70 millió forinttal gazdagabb lett a telepü-
lés. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Van némi csúszás a gondolatban, hogy jelenleg 17 millió forintot követelnek pénzben vagy 
gépben mindegy, de a tartalékba pénz van. Ha viszont a számlát nem tudják kifizetni, annak 
már híre megy.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az önkormányzat évi 60 millióval gyarapodott. Itt a piac, az óvoda kazánja, de több millió 
forinttal többet fizetnek. A polgármester urat fogni kell. 
 
 

(Hangzavar) 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet módosításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot:  
 
182/2014.(VI.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) Ör. számú ren-
deletének módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) Ör. számú 
rendeletének módosítását és az előterjesztésnek megfelelően javasolta a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 

_________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
24/2013.(XI.28.) Ör. számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
…../2014.(….) Ör. számú rendeletére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző 
Előadó: Barna Sándor elnök 

                       Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a rendelet módosítását. Megkérdezte aljegyző asszonyt kívánja-e kiegészíteni. 
 
Mészárosné Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
Arra jutottak a kollégákkal, hogy a kamatmentes kölcsönöknél lehetne megszorítást eszközöl-
ni. Javasolta, kettő pont essen ki. Az egyik, az épület állagmegóvására felvehető kölcsön, a 
másik pedig a szennyvíz. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Valamint az Ügyrendi bizottsági ülésen javaslatként elhangzott a 33.§ 3) bekezdése szabá-
lyozza, hogyha a kamatmentes kölcsönt nem tudja visszafizetni az állampolgár, akkor a dön-
tésre jogosult kezdeményezhet egy vissza nem térítendő támogatás, amit úgy javasolt a bizott-
ság, hogy a képviselő-testület hatásköre legyen. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A 2) bekezdés kiesik. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Igen. 
 
 

Bolláné Csernák Csilla a bizottság tagja 18:38 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 8 fő. 

 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ha kiveszik a kamatmentes kölcsönnél a csatornázásra történő segítséget, lehet rosszabb hely-
zetbe kerülnek. Kölcsönként van odaadva, nem támogatásként. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A csatornapályázatban vállalta az önkormányzat, hogy segítenek azoknak, akik nem tudják 
bekötni a szennyvizet. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Valóban vannak rászorultak, csak az a kérdés, hogy miből finanszírozzák. Benne van a pályá-
zatban, csak pénzt nem adtak rá, mert erre már végképp nincs. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Azokat a módosításokat tartalmazza a rendelet, amely az előterjesztésben szerepel, valamint 
amely kiegészítés elhangzott aljegyző asszonytól, a kamatmentes hitelről. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet módosításának elfogadását a kiegészítéssel együtt: a javaslat 
szerint az állagmegóvási munkákra nem biztosítana az önkormányzat kamatmentes kölcsönt, 
de a szennyvíz-csatornahálózat derítőig való bekötéséhez igen. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
183/2014.(VI.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
24/2013.(XI.28.) Ör. számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
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24/2013.(XI.28.) Ör. számú önkormányzati rendelet módosítását és elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testületnek. 

__________________________________________________ 
 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés családi napközi létrehozásával kapcsolatban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 

                       dr. Menyhárt Anett jegyző / Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A magyar állam is megmondja vállalkozásba csinálják, az önkormányzat adja az ingatlant 
ingyen, ezen felül még támogatja is havonta az önkormányzat. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az egyesület vezetője jelezte, hogyha bármit szeretne ő azt 90 nappal előtte jelezni fogja az 
önkormányzatnak. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
A pályázatokat figyelni kellene továbbra is. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Itt van a megbízott személy rá. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
184/2014.(VI.23.) 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 ne alapítson önkormányzati fenntartású családi napközit, hanem az eddigi-
ekhez hasonlóan önkormányzati támogatást biztosítson az Apraja Falva Közhasznú Alapít-
ványnak az Eperke Családi Napközi működtetéséhez. 

___________________________________________________ 
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7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményével és a Kiskunmajsai Dózsa György 
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium oktatási intézménnyel való együttműkö-
dési megállapodás megkötése tárgyában az iskolai közösségi szolgálat közös lebonyo-
lításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 

                         Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A javított határozat-tervezet kiosztásra került. Az egyiknél meg van határozva mit csinálnak a 
gyerekek. 
 
Mészárosné Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
Az együttműködési megállapodásokat az iskolák küldik ki. Az egyik kéri, hogy sorolják fel a 
feladatokat, a másik nem. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Azért feladatot adni kell a tanulóknak. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Annyit tud, hogy a középiskolásoknak el kell tölteni bizonyos helyeken néhány hetet. A lé-
nyeg, hogy empátiát is tanuljanak. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskun-
félegyházi Petőfi Sándor Tagintézménnyel kötendő megállapodás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
185/2014.(VI.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a Szent Benedek Gimnázium, Szak-
képző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézménye - Oktatási 
Intézmény együttműködési megállapodása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor 
Tagintézménye Oktatási Intézménnyel együttműködési megállapodása tárgyában készült elő-
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terjesztést megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy támogassa a 
diákok 50 órás közszolgálat teljesítése érdekében az együttműködést. 
 
Kérje fel dr. Vancsura István polgármester, hogy a mellékelt keret megállapodásra irányuló 
szerződéstervezetet írja alá. 
 
Kérje fel a Polgármesteri Hivatal vezetőjeként dr. Menyhárt Anett jegyzőt, a Tündérrózsa 
Napközi 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 Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium és Szakközépiskolával kö-
tendő megállapodás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
186/2014.(VI.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a Kiskunmajsai Dózsa György Gim-
názium, Szakközépiskola és Kollégium - Oktatási Intézmény együttműködési megálla-
podása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Oktatási Intéz-
ménnyel együttműködési megállapodása tárgyában készült előterjesztést megtárgyalta, és 
javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy támogassa a diákok 50 órás közszolgálat 
teljesítése érdekében az együttműködést. 
 
Kérje fel dr. Vancsura István polgármester, hogy a mellékelt keret megállapodásra irányuló 
szerződéstervezetet írja alá. 
 
Kérje fel a Polgármesteri Hivatal vezetőjeként dr. Menyhárt Anett jegyzőt, a Tündérrózsa 
Napközi 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. 

________________________________________________ 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a településen lévő közkutak és egyéb ingatlanon lévő vízbekötés 
megszüntetése tárgyában    
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

                         Dr. Vancsura István polgármester / Boris Ferenc ig. ügyintéző 
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                         Bartucz István településüzemeltető 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, hogy egy kút se ke-
rüljön lezárásra. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Felszólalt, hogy neki van még módosító javaslata. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem lehet, már szavazásra bocsátotta a javaslatot. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Akkor is elmondja. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta annak elfogadását, hogy egy kút se kerüljön lezárásra. 
 
 

(Kiabálás) 

 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– (2 fő nem szavazott) - elfogadta az alábbi határozatot: 
 
187/2014.(VI.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a közkutak megszüntetése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és javasolta elfogadásra a Képviselő-testületnek, hogy az előter-
jesztésben szereplő közkutakat ne szüntesse meg. 

_____________________________________________________ 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. további működésével 
kapcsolatban meghozandó döntésekről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 

                       Dr. Vancsura István polgármester 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Megkérdezte, hogy a Kft.-vel kapcsolatban van-e valakinek javas-
lata. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
A Kft. létét akarták fenntartani, a véleménye, hogy ennek itt véget kell vetni. Valójában azo-
kat a feladatokat, amit akkor meghatároztak nem lehet szétválasztani. Lehet, hogy a testület 
hibája, lehet, hogy a polgármesteré is. Lehet az is probléma volt, hogy nem ment át az önkor-
mányzat két dolgozója sem a Kft-hez. Vessenek ennek véget, az állóeszköz értéket át kell 
adni az önkormányzatnak, próbálják meg visszahozni azt az állapotot, ami volt. Nem akarja 
tovább halmozni a mínuszt. A kint lévő pénznek is vissza kell jönnie. Nyilván nem 1 év alatt 
kell visszafizetni, de 2-3 éven belül sem lesz esély erre. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Osztja Kacziba Sándor véleményét, végre belátják, hogy nem lehet hosszú távon működtetni. 
Nemcsak az ügyvezető hibája, hanem nem lehet működtetni gazdaságosan ezt a Kft-t. Lehet 
érdekeket keresni mögötte, mert valakinek érdeke, hogy tovább működjön. Valahogyan eltűnt 
20 millió forint, még ha csak 17 millió forint is van ebből lekönyvelve. Ha valaki bérli a gé-
pet, akkor tisztességesen fizesse is ki a bérleti díját. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azért gondolta úgy, hogy hosszabbítani kellene, mert nehéz meghatározni hány százalékban 
tudott teljesíteni a Kft. Más települések most alakítanak Kft-t, itt meg megszüntetni akarják, 
holott 2014-20 között csak gazdasági társaság fog tudni pályázni. Néhány kintlévőség még 
van, amit be kellene hozni. Van munka csak nincs még leszámlázva. Például a réti utak, a 
tulajdonosi közösségnek kb. 2 millió forint körüli összeg a réti utakért, felsőterületi utak javí-
tása nincsenek leszámlázva. Másképpen látja ezt, kemény munka folyik. A gépekre nehéz 
embert találni. Legalább őszig kellene működtetni és majd a következő testület eldönti ma-
radhat-e. Nagyon jól tudja mindenki mennyit költöttek a gépekre. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Ha a munkát elvégezték, hogyhogy nincs kiszámlázva? 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem kell messzire menni, csak Tiszakécskén kellene megnézni a központot. Hagyják már 
meg a következő testületnek, hogy eldöntse maradjon-e a Kft. Aztán lehet, hogy még fellen-
dül. A gépekből vissza lehet tenni azt az összeget. Egy percig sem gondolta senki sem, hogy 
pénzmalom lesz a Kft. Ne vegyék ki a kezéből a testületnek a lehetőséget. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A tulajdonosi közösséggel kapcsolatban annyit elmondott, hogy úgy történt a határozat hoza-
tal, hogy elvileg egy 3 millió forintos keretet elkülönít a tulajdonosi közösség, aminek a terhé-
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re bizonyos munkákat elvégeznek. Egyelőre nincs pontosan lefektetve, hogy mely munkákat, 
ahogyan megállapodás sincs róla. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Akkor szeretné a jegyzőkönyvet látni, ami arról szól, hogy egyértelmű döntés volt, hogy a réti 
utakat csinálják meg. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Egész évben nem költenek 3 millió forintot az utakra. Milyen réti utakra. 5 km-re lévő utat 
nem tudnak megcsinálni, csak ami a Holt-ág mellett van. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Akkor összehívják újra a tulajdonosi közösségi ülést és pontos határozatot hoznak. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Egy számot mondjon polgármester úr mennyit különítettek el úthelyreállításra. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
2 millió forintot. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az egész rét helyreállítására? Az egész út karbantartása nincs egész évre ennyi összeg. 
 
 

(Hangzavar) 

 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Meg kell szüntetni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tett olyan kijelentést, hogy pályáztatni kell. Bodor Ádám 1 éve belecsöppent ebbe, fiatal, 
egyre jobban belejön. 1 év alatt nem lehet csodát várni. Majd a következő testület eldönti. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy szüntessék meg a kft.-t 2014. június 30-ával. 
 
Bodor Ádám, a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője: 
 
Ha a Kft-t meg akarják szüntetni, annak minimum 3 hónap a megszüntetési ideje. Ő csak 12,5 
millió forintot vett fel és ebből vette meg a gépeket. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Településgazdálkodási Kft. megszüntetésének elfogadását 2014. júni-
us 30-ai időponttal. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – 
nem fogadta el a Településgazdálkodási Kft. megszüntetését. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Bodor Ádám Településgazdálkodási Kft. ügyvezető megbízásának 
meghosszabbítását 2014. október 31-ig. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással (1 
fő nem szavazott) – nem fogadta el Bodor Ádám megbízásának meghosszabbítását. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Dr. Vancsura Zoltán Településgazdálkodási Kft. felügyelő bizottsági 
tagságának megbízását 2014. október 31-ig. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság igen szavazat nélkül – 2 ellenszavazattal, 6 tartózkodással 
–  nem fogadta el Dr. Vancsura Zoltán megbízásának meghosszabbítását. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Csernák Zsolt Településgazdálkodási Kft. felügyelő bizottsági tagságá-
nak meghosszabbítását 2014. október 31-ig. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodással – 
nem fogadta el Csernák Zsolt megbízásának meghosszabbítását. 
 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ha nem lesz felügyelő bizottság és ügyvezető sem lesz, akkor nem az ügyészség lép fel? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Mivel nincs ügyvezető, az előző ügyvezető látja el a feladatokat. A másik, hogyha nincsenek 
meg a működés feltételei, akkor dönteni kell arról, hogy a végelszámolást elindítsák. Aktív 
tevékenység megszűnik, végelszámolás alá kerül. Vagy pedig lépés kell tenni, hogy az ügyve-
zető személye megváltozzon. 
 
 
 



30 
 

Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Valamiben dönteni kell. Végelszámolásra döntést kell hozni? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A törvény azt mondja ki, hogy ha valakinek az ügyvezetői mandátuma lejár, folytatni kell a 
tevékenységet. Nincs döntés a meghosszabbításban, innentől kezdve Ádám ellátja a tevékeny-
ségét, ugyanazt a feladatot, amit eddig, ezzel a törvényi felhatalmazással. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Felügyelő bizottsági tagokkal mi a helyzet, mert annak lennie kell, a Kft. működésének felté-
tele? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Más a helyzet, valóban lennie kell felügyelő bizottságnak. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Felügyelő bizottságnak lennie kell, mert ha nincs, akkor Kft. sincs. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Igen. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Akkor a jogászok majd eldöntik hogyan legyen tovább. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez a döntés mutatja meg a testület alkalmatlan működését. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Ha 2 év alatt addig fejlődtek, hogy a 0 még mindig 0, akkor miért működtetnék tovább. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ez mutatja meg a polgármester alkalmatlanságát, mert ő mondta, hogy majd megmutatja ho-
gyan kell működtetni a Kft.-t, azóta sem történt semmi. 

_______________________________________________ 
 
 
10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a 2014. évi Tiszaalpári Napok programjára 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
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Előadó: Barna Sándor elnök 
                         Dr. Vancsura István polgármester / Kerekes András hangtechnikus 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
188/2014.(VI.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Napok 2014 programja tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
átruházott hatáskörben a Tiszaalpári Napok 2014 programjairól szóló előterjesztést megtár-
gyalta. A programtervezetet – az előterjesztésnek megfelelően – támogatta. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

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: 
 
Vendéglátásra nem érkezett ajánlat. Ki kellene küldeni újra a felhívást, beadási határidő július 
10-e legyen, mint a védőnői pályázatra. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Van 4 potenciális vendéglátós akinek ki lenne küldve, Kerekes Andrásnak megvan a lista. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta levél újra kiküldését a vendéglátó egységeknek. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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189/2014.(VI.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Napok 2014 vendéglátási feladatok ellátása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
átruházott hatáskörben a Tiszaalpári Napok 2014 vendéglátási feladatok ellátását megtárgyal-
ta és úgy határozott, hogy újra kiküldi a vendéglátó egységeknek a pályázati felhívást. A pá-
lyázat beadási határideje: 2014. július 10. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

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 

___________________________________________________ 
 
 
11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, 
valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól 
szóló 9/2014.(II.03.) EMMI rendelet alapján elnyert támogatás felhasználásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 

                    Dr. Vancsura István polgármester  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
190/2014.(VI.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága A könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a mu-
zeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 9/2014. (II. 3.) 
EMMI rendelet alapján elnyert támogatás felhasználása tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága átruházott hatás-
körben a következő döntést hozta: 
 
A könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmé-
nyek szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet 
alapján elnyert támogatást a Művelődési Ház technikai, műszaki eszközállományának, beren-
dezési tárgyainak gyarapítása céljából az alábbi eszközök beszerzésére kell felhasználni: 
 

• 2 db SHURE BLX24/PG58 vezeték nélküli kéziadós mikrofon szett bruttó 74.500 fo-
rint, összesen 149.000 forint, 

• 1 db LD Systems ECO 2X2 BPH 2 Funk-Headset Belt Pack dupla fej, illetve dupla 
csíptetős mikrofon szett bruttó 56.810 forint, 

• 1 db Sony HDR-PJ240EB projektoros videokamera kiegészítőkkel bruttó 110.000 fo-
rint értékben. 

 
A termékek együttes ára: bruttó 315.810 forint+csatlakozók+ postaköltség.  
A csatlakozókra és a postaköltségre fordítható összeg 17190 Ft. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

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 

____________________________________________________ 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés I. Világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából rende-
zett megemlékezésről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 

                              Dr. Vancsura István polgármester  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a rendezvénnyel kapcsolatos tudnivalókat. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Úgy gondolja, hogy a 23.000,- forint kicsit sok egy felolvasásért. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ő az egyik legismertebb magyarországi képviselője a világháborúnak. Olyan szakmai sze-
mélyről van szó, aki ezt hitelesen és pontosan előadja, de ha a képviselő-testület sajnálja az 
összeget, akkor a tiszteletdíjából felajánlja. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a módosító javaslat elfogadását, hogy ne legyen előadás. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 7 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
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 az alábbi határozatot: 
 
191/2014.(VI.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az I. Világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából rendezett megemlé-
kezésről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága átruházott hatás-
körben a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az I. Világháború 
kitörésének 100. évfordulójára tartandó megemlékezésről szóló előterjesztést megtárgyalta. A 
megemlékezés megtartását Pintér István történész őrnagy előadásának tiszteletdíja, valamint a 
leszármazottak számára átnyújtandó emléklapok költségeinek tekintetében – az előterjesztés-
nek megfelelően - támogatta. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

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 

______________________________________________ 
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13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár, Bokrosi u. 12. szám alatti ingatlanra vonatkozó eladási 
szándékról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 
              Dr. Vancsura István polgármester  

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Sérelmezte, hogy közterületen ugatnak a kutyák. Azonnal hívni kell Boris Ferenc közterület-
felügyelőt. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Hazament már. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Egy ilyen nem mobilizálható vagyont nagyon minimális áron kell megvenni, nem telekáron. 
Nem lesz forgalomképes soha. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
400.000 – 450.000,- forintért eladnák, ha ennyit hajlandó a testület adni érte, nem építenek 
rajta tovább. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Melyik házról van szó? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szabó Józsefé volt az ingatlan. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
450.000.- forintért? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
400.000,- forintért is ideadnák. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ebben már egyszer döntöttek, küldött az önkormányzat nekik levelet felvásárlásra. 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Valamit kellene kezdeni vele. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Most kellene, mert akkor nem építi tovább. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Meg kellene nézni a tulajdonviszonyokat.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Visszajönne a pénz, ha lebontanák és eladnák a telket. A másik oldalon vannak rendes házak. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Közterületet is lehetne csinálni belőle. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem kell szavazni, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A fél rész ér 300.000,- forintot maximum. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Miért nem szavaznak. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Jobban elő kell készíteni. 

__________________________________________________ 
 
 
14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a falugazdász munkájáról, a mezőgazdasági helyzetéről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 

                         Papp Imre falugazdász 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a tájékoztató. Mivel hozzászólás nem történt a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_________________________________________________ 
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15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a tiszaalpári 779. helyrajzi számú ingatlan, valamint tiszaalpári 
431 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában érkezett előzetes igényfelméréssel kap-
csolatban (borítékok bontása) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 

                            Dr. Vancsura István polgármester  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, egy boríték érkezett a hivatalba.  
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Egy határidőnaplóból kitépett papír. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Felbontás után ismertette a levél tartalmát. Almási Mihály levelében a Könyves Kálmán téri 
lakást kérte, oly módon, hogy budapesti lakását átadná az önkormányzatnak. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel nem meghirdetett ingatlanról szól a levél és további hozzászólás nem történt a napiren-
di pont tárgyalását lezárta. 

_____________________________________________________ 
 
 
16.) Naprendi pont: 
 

Tárgy: Bejelentések 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Dr. Tógyer László jelezte neki, hogy megvették a táblákat, de azok kevesebbe kerültek, mint 
85.000,- forint. Ezért kéri, hogy a különbözetet adományozza oda az önkormányzat az Árpád 
Népe Egyesületnek. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Holnapra utána kell nézni, hogy mennyibe került ténylegesen és a fennmaradó összeg átuta-
lásra kerülhet. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

____________________________________________________ 
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17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az EDF DÉMÁSZ Zrt. szerződéses ajánlatáról Tiszaalpár Nagy-
községi Önkormányzat felhasználási helyeinek villamos energia beszerzésére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az ajánlatot. 
 
Szavazásra bocsátotta a szerződéses ajánlat elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– (2 fő nem szavazott) elfogadta az alábbi határozatot: 
 
192/2014.(VI.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel kötendő szerződés tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel kötendő megállapodást, az önkormányzat felhasználási helyeiről 
szóló szerződéses ajánlatot megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
A Képviselő-testület kérje fel Dr. Vancsura István polgármestert a szerződés aláírására. 

_____________________________________________________ 
 
 
18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013.(V.15.) sz. 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2014.(…) sz. önkormányzat rendele-
tére  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a rendelet módosítását. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta, lehetne úgy is, hogy Bartucz István kiadja átadás-átvételi dokumentummal. Három 
rászoruló család volt, akinek összejött a rokonság ballagásra és nem tudták hová ültetni őket. 
Jelképes összeget, 300 Ft-ot lehetne kérni érte. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Leltárba kell venni darabonként. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Mindegyik pad és asztal meg van jegyezve pecséttel. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Igen, meg vannak jegyezve. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem támogatja, valamilyen megállapodást kellene eléjük tenni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyszerű átadás-átvételi jegyzőkönyvvel oda lehetne adni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Jegyző asszonynak van ezzel kapcsolatban aggálya, hogy a pályázat miatt nem lehet pénzt 
kérni a bérlésükért. 
 
 

Bolláné Csernák Csilla a bizottság tagja 20:15 órakor távozott a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet módosításának elfogadását az elhangzott kiegészítéssel 
együtt, mely szerint polgármester saját hatáskörében bírálja el a kérelmeket. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
193/2014.(VI.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013.(V.15.) sz. 
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013.(V.15.) sz. önkor-
mányzati rendelet módosítását megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 

________________________________________________ 
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19.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az Árpád Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzat 3. 
számú mellékletének módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta annak elfogadását, hogy polgármester hatáskörébe kerüljön a kérelem 
elbírálása. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
194/2014.(VI.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Árpád Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú mellék-
letének módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Árpád Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú mellékletének módo-
sítását az alábbiak szerint javasolta elfogadásra a Képviselő-testületnek: 
 
Az önkormányzat tulajdonát képező sörpadok használatának engedélyezése a polgármester 
hatáskörében kerüljön elbírálásra. 

__________________________________________________ 
 
 
20.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az Árpád Művelődési Ház tetőterének javítására bekért árajánlat-
ról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Egy ajánlat érkezett. Kérdés, hogy felbontsák-e a borítékot? Régebben döntöttek róla, hogy 
legalább 3 ajánlatot kérnek be. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Még kettőt várni kellene. Javasolta, ne bontsák fel. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
További hozzászólás nem történt, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_____________________________________________________ 
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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 20:23 órakor zárt ülés keretében folytatta 
tovább munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 
 

    /:  Barna Sándor  :/                                                  /:  Dr. Vancsura Zoltán  :/ 
                a bizottság elnöke                                             a bizottság tagja 
 
 


